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   Samen bouwen   Missie
Iedereen verdient een thuis. Goed en betaalbaar wonen 
in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst,  
daar staan wij voor.

  Rol   Visie

• Wij verhuren goede, energiezuinige en betaalbare sociale huurwoningen.  

• We bieden huisves>ngsoplossingen in de dorpen van de Hoeksche Waard. 

• Naast de sociale doelgroep kunnen ook huurders met een middeninkomen 
bij ons terecht.  

• Daarbij werken we samen met partners en bewoners aan levendige dorpen. 
We hebben oog voor de landelijke omgeving en cultuur van de Hoeksche 
Waard.

• We werken met hart voor de klant en zijn een klantgedreven organisa>e. 

• We zijn dé huisves>ngspartner in de Hoeksche Waard. We zeCen ons in 
voor levendige dorpen, ondersteunen bij de woon-zorgvragen van de 
toekomst en gaan voor een preEg en duurzaam woon- en leeFlimaat. 

• We staan midden in de samenleving, weten wat er speelt en zijn zichtbaar 
aanwezig. We werken samen met bewoners en partners, bieden ruimte 
aan lokale ini>a>even en zijn een betrouwbare partner. 

• We zijn als lerende organisa>e nieuwsgierig en willen het elke keer een 
stapje beter doen. We stellen onze medewerkers in staat om hun talent te 
ontwikkelen en met plezier hun werk te doen.



Samen met huurders

We willen in verbinding staan met al onze huurders  
en horen wat hun wensen en behoeGen zijn.  

We investeren samen met de huurdersvereniging Hoeksche Waard  

in versterking van de huurderspar>cipa>e en huurdersbetrokkenheid.	

De ambi>e is om samen met onze huurdersvereniging  

in 2026 een werkend par>cipa>emodel te hebben. 



Samen met onze partners

We staan midden in de samenleving, weten wat er speelt en zijn zichtbaar aanwezig.  
We werken samen met bewoners en partners, bieden ruimte aan lokale ini>a>even en zijn een betrouwbare partner.  

We weten in welke netwerken we par>ciperen, welke rol we hebben en wat onze bijdrage is.  

We zorgen voor verbinding tussen strategisch, tac>sch en opera>oneel niveau.  
Samenwerking met onze partners draagt maximaal bij aan het behalen van onze maatschappelijke doelen. 



Hart voor de klant   Droom
We zijn een klantgedreven organisa>e:  
we begrijpen wat de klant nodig heeG en overtreffen de 
verwach>ngen van de klant.

  Lange termijn doelen   Stappen voor 2023

•       De klantvisie zit in het DNA van medewerkers. 

•       We scoren gemiddeld een 8 op klanCevredenheid. 

•       We zijn een A-corpora>e in de Aedes benchmark op klanCevredenheid. 

•       Doelen van de klantcontactstrategie zijn behaald. 

•       Vaststellen van de klantvisie en klantsegmenten. 

•       Vertalen van de klantvisie doelen voor klantcontact,  
digitalisering en medewerkers. 

•       Procesop>malisa>e op basis van klantreizen. 



Elke keer een  
stapje beter

  Droom
We zijn een professionele en betrokken organisa>e en in 
staat om ons aan te passen aan veranderende 
omstandigheden.

  Lange termijn doelen   Stappen voor 2023

•       We zijn een vakschool voor de volkshuisves>ng. 

•       We weten nieuw talent aan te trekken. 

•       We binden en boeien medewerkers en ontwikkelen gericht op wat we nu 
en in de toekomst nodig hebben om te kunnen presteren. 

•       Processen en werkafspraken zijn vastgelegd en worden nageleefd. 

•       Beleid is vastgelegd en actueel. 

•       We scoren minimaal B op de Aedes benchmark op bedrijfslasten. 

•       We presteren naar vermogen.

•       Inrichten van de sturingsfilosofie. 

•       Inventarisa>e beleids- en kwaliteitskaders en interne 
informa>ebehoeGe. 

•       Inrichten van een Power BI dashboard. 

•       Opleidingsaanbod en strategisch personeelsbeleid.  

•       Structuur voor prioritering en monitoring. 

•       We maken een start met de drie veranderprogramma’s rondom de 
klant, assetmanagement, stakeholdersmanagement en strategische 
communica>e en finance, control, IT en data.



 Goed en snel  
 onder dak

  Droom

We brengen mensen goed en snel onder dak, zodat zij 
plezierig kunnen wonen in een woning die past bij hun 
persoonlijke situa>e. We bieden verschillende 
huisves>ngs-oplossingen  en ook mensen met een 
middeninkomen kunnen bij ons terecht 

  Lange termijn doelen   Stappen voor 2023

•       We breiden de projectenportefeuille uit tot in ieder geval 1.500 sociale 
huurwoningen om in 2030 te groeien rich>ng 10.000 sociale 
huurwoningen. In 2026 liggen we daarin op koers. 

•       We breiden de projectenportefeuille uit tot 200 vrije sector huurwoningen 
(niet-daeb) tot 2030.  

•       Er is een flexibele woningvoorraad van 200 >jdelijke woningen,  

•       We beschikken over voldoende passende woningen om een acceptabele 
zoek>jd (maximaal twee jaar) te kunnen garanderen. 

•       De wens- en ontwikkelportefeuille sluit aan bij de kwan>ta>eve en 
kwalita>eve behoeGe in de dorpen.  

•       We hebben aandacht voor jongeren, middeninkomens en kwetsbare 
groepen. We bewaken de slaagkansen van alle doelgroepen en sturen op 
evenredige slaagkansen. 

•       Opstarten van ac>eve acquisi>e. 

•       Opstellen productenboek met product-marktcombina>es. 

•       Herzien van het huurprijsbeleid niet-daeb. 

•       Realisa>e van de eerste 40 >jdelijke woningen. 

•       Evalueren van het flexwonen-gebouw Numansdorp en afwegen 
realisa>e van een tweede gebouw. 

•       Bepalen van de basiskwaliteit vaste voorraad flexwoningen. 

•       Evalueren van de woonruimteverdeling en aanscherpen van de 
beleidsregels. 

•       In beeld brengen van de behoeGe en defini>es flexwonen, >jdelijke 
huisves>ng en >jdelijke contracten. 



 Samen woonlasten   
 de baas

  Droom
Alle huurders zijn hun woonlasten de baas. 
Er is voldoende woningaanbod in het sociale en 
middeldure segment, waarbij huurders de woonlasten 
hebben die bij hen passen.

  Lange termijn doelen   Stappen voor 2023

•       Het percentage huurachterstand langer dan twee maanden stabiliseert of 
vertoont een dalende lijn.  

•       Er zijn geen huisuitzeEngen door huurschuld. 

•       We versnellen de verduurzaming, waarbij er geen woningen met slechte 
labels (E, F of G) meer zijn in 2028. 

•       De huurvoorraad met een huur tot € 550 blijG tot en met 2025 minimaal 
constant, procentueel en absoluut (prijspeil 2020).  

•       Er is meer doorstroming, waardoor er een betere fit ontstaat tussen 
inkomen en huurprijs.

•       Vaststellen van een maatregelenpakket voor huurders met een slecht 
energielabel en inzet van een energiecoach. 

•       Doorstroombeleid vaststellen en doorvoeren. 

•       BehoeGe per inkomensgroep in beeld en vertaling naar huurprijsbeleid.



Meters maken in 
duurzaamheid

  Droom
We dragen maximaal bij aan een energieneutrale, 
klimaatbestendige en circulaire Hoeksche Waard. 
Duurzaamheid zit in ons DNA en dat van de huurder.

  Lange termijn doelen   Stappen voor 2023

•       We liggen op koers met de energietransi>e 2030. 

•       We doen een verduurzamingsingreep bij gemiddeld 400 woningen per jaar. 

•       We leggen jaarlijks bij 360 woningen zonnepanelen in het 
zonnepanelenproject. 

•       We hebben beleid en keuzes op circulariteit, klimaatadap>e en 
biodiversiteit. 

•       Onze eigen bedrijfsvoering is meer duurzaam. 

•       Een realisa>egraad verduurzamingsingrepen en nieuwbouw van 80% of 
hoger. 

•       90% van onze huurders is betrokken bij de energietransi>e.

•       Actualiseren van het duurzaamheidsbeleid en opstellen routekaart. 

•       Uihaseren E, F of G-labels in beeld en start uitvoering. 

•       Onderzoek overgang naar hybride warmtepompen in woningen met 
een label D of beter. 

•       Evalueren inzet van de energiepresta>evergoeding.  

•       Onderzoeken welke verduurzamingsmaatregelen huurders zelf kunnen 
aanbrengen in hun woning.  

•       Opstellen van een plan van aanpak naar aanleiding van de nulme>ng 
footprint organisa>e.



Levendige dorpen   Droom

Dorpen zijn gezond en veerkrach>g, mensen voelen zich 
er thuis en hebben oog voor elkaar. Ook degenen die wat 
minder zelfredzaam zijn, kunnen er fijn wonen. Een hecht 
netwerk van bewoners en professionele partners is 
problemen voor of weet deze >jdig te beheersen.

  Lange termijn doelen   Stappen voor 2023

•       Vanuit de gerichte dorpsaanpak behalen we met het netwerk resultaten in 
het versterken van de levendigheid in dorpen.  

•       Alle kwetsbare wijken hebben een ruimte voor ontmoe>ng. 

•       Overlastmeldingen hebben een goede plek in het netwerk. 

•       Huurders waarderen hun leefomgeving als ruim voldoende 

•       We hebben een werkend par>cipa>emodel samen met de 
huurdersorganisa>e. 

•       Uitwerken van een leejaarheidsbeleid en leejaarheidsmonitor. 

•       Houden van een wijkschouw met par>jen. 

•       Aantrekken van twee extra wijkbeheerders. 
Uitwerken van zichtbaarheid in de wijk. 

Levendige dorpen   Droom

Dorpen zijn gezond en veerkrach>g, mensen voelen zich 
er thuis en hebben oog voor elkaar. Ook degenen die wat 
minder zelfredzaam zijn, kunnen er fijn wonen. Een hecht 
netwerk van bewoners en professionele partners is 
problemen voor of weet deze >jdig te beheersen.

  Lange termijn doelen   Stappen voor 2023

•       Vanuit de gerichte dorpsaanpak behalen we met het netwerk resultaten in 
het versterken van de levendigheid in dorpen.  

•       Alle kwetsbare wijken hebben een ruimte voor ontmoe>ng. 

•       Overlastmeldingen hebben een goede plek in het netwerk. 

•       Huurders waarderen hun leefomgeving als ruim voldoende 

•       We hebben een werkend par>cipa>emodel samen met de 
huurdersorganisa>e. 

•       Uitwerken van een leejaarheidsbeleid en leejaarheidsmonitor. 

•       Houden van een wijkschouw met par>jen. 

•       Aantrekken van twee extra wijkbeheerders. 
Uitwerken van zichtbaarheid in de wijk. 



 Een verzilverde  
 woontoekomst

  Droom

Ouderen en mensen met een zorgvraag kunnen 
zelfstandig wonen in hun eigen dorp en in een 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Verschillende 
groepen wonen preEg samen en hebben steun aan 
elkaar.

  Lange termijn doelen   Stappen voor 2023

•       In elk dorp is een goed func>onerende dorpsaanpak. 

•       We dragen bij aan huisves>ng voor zorgpersoneel. 

•       We realiseren tot en met 2030 200 woningen binnen een geclusterde 
woonvorm om de doorstroming op gang te brengen en kansen te creëren 
voor jongeren en gezinnen. In 2026 liggen we daarin op koers.  

•       Toevoegingen zijn zoveel mogelijk ‘al>jd goed’ woningen.  

•       We hebben een betere match tussen huishouden en woning. 

•  Vormgeven van de dorpsaanpak.  

•  Aanpassen van het toewijzingsbeleid voor senioren in bestaand bezit.  

•  Onderzoek naar de mogelijkheden van directe woningtoewijzing aan 
zorgpersoneel.  

•  Ontwikkelen van een blauwdruk integrale wijkaanpak. Zowel in de 
bestaande bouw als in de nieuwbouw doen we ervaring op met het 
realiseren van een integrale wijkaanpak op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg.  

•  We ontwikkelen een visie op het aanleunend vastgoed in samenwerking 
met onze zorgpartners  

•  De behoeGe aan toegankelijk wonen hebben we scherp in beeld.  


