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Onze missie: 

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

Wij verhuren goede, energiezuinige en betaalbare sociale huurwoningen.  
We bieden huisvestingsoplossingen 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. 

Onze visie:

• We werken met hart voor de klant en zijn een klantgedreven organisatie.
• We zijn dé huisvestingspartner in de Hoeksche Waard. We zetten ons in  

voor levendige dorpen, ondersteunen bij de woon-zorgvragen van de 
toekomst en gaan voor een prettig en duurzaam woon- en leefklimaat.

• 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 initiatieven en zijn een betrouwbare partner.

• We zijn als lerende organisatie 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.

Missie en visie
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We blijven staan voor goed, betaalbaar en duurzaam 
wonen, maar we leggen wel een aantal bijzondere 
accenten op: hoe we met hart voor de klant onze 
dienstverlening optimaliseren, hoe we naar de 
ontwikkeling en samenstelling van onze woningvoor-
raad kijken waarbij we nieuwe instroom van buiten 
de Hoeksche Waard zien. En hoe we samenwerken 
met partners en bewoners aan een sociaal duurzame 
en zelfvoorzienende samenleving. Via deze koers 
willen we kansen creëren, en die ook pakken, voor 
fijn wonen in de Hoeksche Waard van nu en die in de 
toekomst. 

Proces

Het koersplan is tot stand gekomen in een zoektocht 
die we samen met de hele organisatie, huurders en 
partners hebben gemaakt. Vanuit een open houding 
en blik, hebben we gekeken naar wat er speelt in 
de Hoeksche Waard, welke opgaven mensen zien, 
waar zij zich zorgen over maken. En wat er nodig is 
om deze opgaven het hoofd te bieden. In expedities 
hebben we kansen verkend en hebben medewerkers 
geadviseerd wat er volgens hen nodig is om deze 
te pakken. Die adviezen hebben we overgenomen 
in de koers. De keuzes in dit plan hebben we weer 
besproken met partners. Die benaderbare en kwets-
bare opstelling werd gewaardeerd.

We weten wat we willen, wat er nodig is en wat we 
daarvoor moeten doen. Onze grote uitdaging zit in 
het samen met medewerkers en partners haalbaar 
maken van de ambities. Dat vraagt soms om op onze 
tenen te lopen en om doorontwikkeling van de orga-
nisatie. Maar het vraagt ook om doorontwikkeling 
van de samenwerking tussen verschillende partijen 
in het lokale netwerk. In de Hoeksche Waard hebben 
we een prettige cultuur van nauwe samenwerking en 
verbinding. We weten elkaar goed te vinden, maar 
soms moeten we scherper richten en voortvarender 
handelen. De dorpsplannen zijn een uitstekend 

voertuig waarin we met elkaar optrekken in het door-
bouwen aan een prettige en toekomstbestendige 
Hoeksche Waard. 

Context

We hebben het koersplan opgesteld in woelige 
tijden: de oorlog in Oekraïne, vluchtelingenstromen, 
opwarming van de aarde, een mislukte klimaattop 
in Egypte, een stikstofcrisis, gierende inflatie, hoge 
energieprijzen, woningnood, een vertrouwens-
crisis in de samenleving, schaarste aan personeel 
en tekort aan materialen. Het lastige is dat deze 
ontwikkelingen niet op zichzelf staan, maar op elkaar 
ingrijpen en elkaar versterken. Als maatschappelijke 
organisatie hebben we de plicht om rust te bewaren, 
doordacht te handelen en woonzekerheid te bieden 
aan de doelgroep waar we voor staan.

We sluiten in het koersplan aan bij de cultuur van 
de Hoeksche Waard. Deze is betrokken, hecht en in 
nauwe verbinding met het landschap. De Hoeksche 
Waarder is honkvast en wordt steeds ouder. We zien 
ook steeds meer instroom van buiten. Die verwel-
komen we graag. Deze instroom leidt tot een meer 
diverse bevolkingsopbouw. De krimpscenario’s  
uit het verleden zijn inmiddels ingehaald door 
gestage groei. We zien een toename van het aantal 
kwetsbare huurders en huurders met betalings-
problemen of zorgen daarover. Dat vraagt samen 
met het netwerk om passende ondersteuning en 
begeleiding. Doorstroming naar een passende 
woning ondersteunt zelfstandig wonen en creëert 
ruimte voor andere groepen. 

Er is een sterke regie uit het Rijk uitgewerkt in natio-
nale prestatieafspraken op betaalbaarheid, bouw-
productie en verduurzaming. De eigen beleidsvrijheid 
neemt in die zin af. Op het gebied van leefbaarheid 
krijgen corporaties weer meer ruimte. In gesprekken 
met stakeholders is het daar ook over gegaan. 

Inleiding

Dit koersplan beschrijft de strategische richting en keuzes van HW Wonen voor  
de periode 2023-2026. Wij zijn de huisvestingspartner in de Hoeksche Waard en  
bieden in 14 dorpen een thuis aan ruim 9.000 huishoudens. Dat blijven we ook doen. 
Onze toekomstige koers is geen trendbreuk met de afgelopen jaren.
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We hebben expertise en middelen en hoe kunnen we 
die het beste inzetten?

Kompas en geen spoorboekje

Dit koersplan is geen spoorboekje dat exact aangeeft 
waar en hoe laat we precies willen zijn, maar meer 
een kompas. Het koersplan geeft richting en biedt 
houvast in ons presteren. Daarvoor hebben we een 
aantal speerpunten benoemd met een horizon tot 
2030 en verder. Om daar te komen moeten we de 
komende jaren een aantal bewegingen maken en 
stappen zetten. Ons fundament daarvoor op orde 
brengen. Belangrijke mijlpaal daarin is 2026, als 
laatste jaar van dit Koersplan. 

We weten dan waar we staan ten opzichte van 
onze lange termijn ambities. Ieder jaar zetten we 
concrete stappen om de doelen van het Koersplan te 
bereiken. Dit werken we uit in onze jaarplannen.

Onze speerpunten de komende jaren

Om invulling te geven aan de woonopgaven in  
de Hoeksche Waard, zetten we ons in voor  
7 speerpunten. Elk speerpunt heeft een droom-
beeld, een visioen, waar we voor gaan. 
 
In opvolgende hoofdstukken beschrijven we per 
speerpunt wat we zien en hoe we daar op in 
willen spelen.

1 Met hart voor de klant
 We zijn een klantgedreven organisatie:  

we begrijpen wat de klant nodig heeft en  
overtreffen de verwachtingen van de klant.

2 Goed en snel onderdak
 We brengen mensen goed en snel onderdak, 

zodat zij plezierig kunnen wonen in een woning 
die past bij hun persoonlijke situatie. We bieden 
verschillende huisvestingsoplos singen en ook 
mensen met een midden inkomen kunnen bij 
ons terecht. 

3 Samen woonlasten de baas
 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.

4 Meters maken in duurzaam wonen
 We dragen maximaal bij aan een energie-

neutrale, klimaatbestendige en circulaire 
Hoeksche Waard. Duurzaamheid zit in ons 
DNA en dat van de huurder.

5 Een verzilverde woontoekomst
 Ouderen en mensen met een zorgvraag 

kunnen zelfstandig wonen in hun eigen  
dorp en in een aantrekkelijke woon- en 
leefomgeving. Verschillende groepen wonen 
prettig samen en hebben steun aan elkaar.

6 Levendige dorpen
 Dorpen zijn gezond en veerkrachtig, mensen 

voelen zich er thuis en hebben oog voor  
elkaar. Ook degenen die wat minder zelfred-
zaam zijn, kunnen er fijn wonen. Een hecht 
netwerk van bewoners en professionele  
partners is problemen voor of weet deze tijdig 
te beheersen.

7 Elke keer een stapje beter
 We zijn een professionele en betrokken  

organisatie en in staat om ons aan te passen 
aan veranderende omstandigheden.

7 speerpunten
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In een klantgedreven organisatie begrijpen we wat 
een klant nodig heeft en kunnen daarop inspelen. 
We weten vragen voor te zijn. We betrekken klanten 
aan de voorkant, overleggen met hen en zoeken 
samen naar een oplossing op vragen. Als het lukt 
om de klant positief te verrassen dan zijn we trots. 
Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan, fouten 
maken is menselijk, dan lossen we het samen met  
de klant op en zorgen we dat we daar van leren. 

Naast onze klanten staan 
Voor klanten waar het door persoonlijk omstandig-
heden niet goed gaat of wat minder loopt zetten we 
een stapje extra in tijd en aandacht. Als hulp nodig 
is leveren wij die zelf of schakelen daarvoor een van 
onze partners in. De regie blijft bij de huurder zelf, 
wij helpen waar het kan en nodig is. Klanten kunnen 
altijd bij ons terecht: in de wijk, via de website of tele-
fonisch. Natuurlijk kan dit ook op ons kantoor waar 
we maatwerk leveren. De klant weet waar hij aan toe 
is en we doen wat we beloven. We staan naast onze 
klanten en maken samen goed wonen mogelijk. We 
zijn zichtbaar en herkenbaar, dichtbij en benaderbaar. 

Gezamenlijk voor de klant
Om dit te kunnen doen willen wij vanuit één visie 
handelen en ons ontwikkelen van een klantvriende-
lijke naar een klantgedreven organisatie. De klant 
staat centraal in ons doen en laten. Dat vraagt van 
ons een sterker gevoel van eigenaarschap over 
klantvragen die we binnenkrijgen, het verbeteren 
van onze bereikbaarheid, een goede en gebruiks-
vriendelijke digitale inrichting, soepeler schakelen 
tussen teams en met elkaar meer in verbinding 
staan rondom klantvragen en het adequaat en snel 
afhandelen van klachten. Ook willen we meer leren 
van klantcontacten en daar de dienstverlening direct 
op aanpassen. De grote winst zit niet zozeer in wat 
we bieden aan de klant, maar vooral in de manier 
waarop we dat doen. In onze klantvisie staat dit 
verder uitgewerkt.

We vinden het belangrijk dat we dicht bij onze 
klanten en midden in de maatschappij staan. Alle 
medewerkers hebben dat in hun DNA. Dit werken we 
uit via de klantvisie. We stimuleren dat elke mede-
werker periodiek contact met klanten heeft. We 
zien een diversiteit aan klanten: dé huurder bestaat 
niet. Op basis van gesprekken met huurders hebben 
we vier basisprofielen benoemd van huurders in de 
Hoeksche Waard en wat hun behoeften en leef-
stijlkenmerken zijn. Deze ‘persona’s’ van huurders 
helpen om ons beter in te leven in de situatie van  
de klant en onze dienstverlening te richten. 

We bieden ook huisvesting aan een groep kwets-
bare huurders. Wij zien dat deze groep kwetsbare 
klanten de afgelopen jaren sterk is toegenomen en 
dat zij behoefte hebben aan extra ondersteuning. 
De groep ‘kwetsbaren’, is geen aparte groep maar 
is verspreid over één van de vier klantsegmenten. 
Binnen heel HW Wonen, maar met name bij Team 
Sociaal Beheer en Team KCC, blijft er in de dienst-
verlening altijd aandacht en extra tijd voor kwets-
bare huurders. Wij willen uitdrukkelijk ook deze 
groep bedienen op die manier die het best bij hun 
wensen en behoeften past. 

Onze ambities 2026: waar staan we dan?

• De klantvisie zit in het DNA van medewerkers.
• We scoren gemiddeld een 8 op klanttevredenheid.
• We zijn een A-corporatie in de Aedes  

benchmark op klanttevredenheid.
• Doelen van de klantcontactstrategie zijn behaald.

Eerste stappen 2023:

• Vaststellen van de klantvisie en klantsegmenten.
• Vertalen van de klantvisie doelen voor  

klantcontact, digitalisering en medewerkers.
• Procesoptimalisatie op basis van klantreizen.

Onze klanten willen fijn en als het even kan zorgeloos wonen. Als zij ergens tegenaan 
lopen in hun woning of woonomgeving dan willen zij snel en goed geholpen worden. 
Daar werken we hard aan, maar zien dat dat nu nog niet altijd lukt zoals we willen.  
We willen ons ontwikkelen naar een ‘klantgedreven’ organisatie. 

1 Met hart voor de klant
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Een groeiende groep instromers van buiten de 
Hoeksche Waard zoekt een betaalbare woning. 
Verder verwachten we dat de taakstelling voor 
statushouders hoog blijft. De mogelijke verjonging  
van de Hoeksche Waard die dat brengt is een 
ontwikkeling die we samen met de gemeente 
omarmen. 40% van onze huurders is de traditionele, 
vaak wat oudere groep huurders. Deze groep blijft 
ook in de toekomst in omvang op peil en zullen we 
met toewijding blijven bedienen. 

We zien dat er in elk geval tot en met 2035 een 
toenemende woningbehoefte is in de Hoeksche 
Waard. De regionale woonvisie 2030 en de lokale en 
nationale prestatieafspraken zetten in op versnelde 
uitbreiding van de voorraad om extra instroom van 
(jongere) huishoudens te ondersteunen. Vanuit het 
Rijk en de provincie wordt eveneens naar de Hoeksche  
Waard gekeken als potentieel gebied voor extra 
woningbouw om de woningnood op te lossen. Dit 
betekent dat er meer ruimte komt voor nieuwbouw. 

We willen de beschikbaarheid van woningen 
vergroten voor verschillende doelgroepen. Door 
kansen te creëren in de voorraad, in aantal en 
woningtype, en door mensen te ondersteunen in 
hun zoektocht. Daarbij proberen we huishoudens 
een woning te bieden of door te laten stromen naar 
een woning die bij hen past in kwaliteit, levensfase 
en betaalbaarheid. Daarmee bieden we woon-
comfort, maken we langer zelfstandig thuis wonen 
mogelijk, benutten we de beschikbare woonruimte 
optimaal en versterken we de vitaliteit van de  
Hoeksche Waard. 

Uitbreiding van de voorraad
We breiden onze projectenportefeuille uit tot in 
ieder geval 1.500 sociale huurwoningen om onze 
kernvoorraad in 2030 te laten groeien richting 
10.000 sociale huurwoningen. In intensieve  

samenwerking met gemeente en marktpartijen 
sturen we op een toename van de project-
portefeuille via acquisitie, transformatie en 
 herontwikkeling. Om echt te kunnen opschalen 
moeten we het hebben van de grotere locaties en 
projecten van minimaal 50 woningen, waar sociale 
woonruimte een onderdeel van is. We zouden graag 
een deel van de nieuwbouw in de ontwikkellocatie 
Stougjesdijk-Oost realiseren. 

We maken met de gemeente wederkerige prestatie-

afspraken over de ontwikkeling van de woning-
voorraad in de dorpen en daarbij zetten we in 
op verhoging van het aandeel sociale huur in de 
woningbouwprogrammering. Kwantitatief in welke 
aantallen waar en kwalitatief om te komen tot een 
mix van woonvormen die aansluiten bij de behoefte 
en waar de markt niet of onvoldoende in voorziet. 
Daarbij sturen we op prijs en kwaliteit en streven we 
naar een match tussen huurder/woningzoekende 
en woning/woonmilieu. Goed woningmarkt- en 
behoefte onderzoek vormt hier de basis voor. We 
gaan werken met product-markt combinaties en 
zorgen voor een goede match tussen woonproduct 
en doelgroep. Verder kijken we naar optimalisatie 
van het nieuwbouwproces en proberen we te 
versnellen en kosten te besparen door in te zetten 
op fabrieksmatig bouwen. 

Aandacht voor jongeren
Een groep waar we ons zorgen over maken is 
jongeren. Door hun beperkte inschrijfduur komen zij 
moeilijk aan een woning, terwijl zij juist zo belang-
rijk zijn voor de vitaliteit van de Hoeksche Waard. 
We willen beter naar de slaagkans van jongeren 
gaan kijken en sterker sturen op het beschikbare 
aanbod voor deze groep. Nu ligt het accent vooral op 
jongeren tot 23 jaar. Die grens trekken we door naar 
28 jaar. Ook kijken we naar het anders labelen van 
complexen en hoe jonge huurders beter te bereiken. 

Bouwen aan een fijn thuis begint met een dak boven je hoofd. Voor niet iedereen is dat 
dak vanzelfsprekend. We zien dat door instroom en huishoudverdunning de behoefte 
aan sociale huur toeneemt, de wachtlijsten lopen op. Ook onder middeninkomens is er 
behoefte aan meer betaalbare woonruimte. 

2 Goed en snel onderdak
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Aandacht voor middeninkomens
Voor de middeninkomens voegen we 200 extra vrije 
sector huurwoningen toe in de niet-daeb categorie. 
De vrije sector voorraad zetten we zoveel mogelijk 
in voor huisvesting van middeninkomens en wijzen 
deze met voorrang aan hen toe. 

We zijn terughoudend met verkoop en verkopen 
maximaal 25 woningen per jaar, binnen de beleids-
regels voor ‘uitgestelde verkoop’. We continueren de 
koopgarantportefeuille omwille van doorstroming 
en betaalbare koopwoningen.

Aandacht voor kwetsbare groepen
We hebben diverse woonoplossingen voor de huis-
vesting van kwetsbare doelgroepen. We beperken 
het aantal flexcontracten, permanente huisvesting 
heeft voor deze groep de voorkeur. ‘Goed onderdak’ 
heeft ook een kwalitatief component in zich. Deze 
werken we uit in het hoofdstuk over verzilverd 
wonen en levendige dorpen.

Stimuleren van de doorstroming
Doorstroming maakt de woningmarkt gezonder; 
verhuisketens komen op gang en meer mensen 
vinden een woning die bij hun persoonlijke situatie 
past. We ondersteunen doorstroming door vergroten 
van de voorraad, realisatie van nieuwe (samen)
woonvormen, maatwerkgesprekken met huurders, 
slimmer toewijzen, anders labelen van de voorraad 
en inzet van de Verhuisregeling.

Woonruimteverdeling 
In 2022 hebben we een nieuw woonruimteverdeel-
systeem opgezet. Daarin staan de kernwaarden 
transparantie en keuzevrijheid centraal en is inschrijf-
duur het belangrijkste criterium. We evalueren 
regelmatig de woonruimteverdeling, bewaken de 
slaagkansen van de verschillende groepen en sturen 
bij mochten er een disbalans of ongewenste effecten 
ontstaan. We sturen op een zoektijd van maximaal 
twee jaar. 

Tijdelijke woningen en flexwonen voor spoedzoekers
Voor mensen die met spoed een woning nodig 
hebben, willen we samen met de gemeente inzetten 
op tijdelijke huisvesting. Die groep moet op termijn 

ook weer uitstromen naar andere woonruimte, 
maar zo kopen we tijd om bij te bouwen. We sturen 
op een flexibele woningvoorraad van 200 tijdelijke 
woningen, Daarvoor wijzen we specifiek vastgoed 
aan, benoemen we een basiskwaliteit en hanteren 
we een vaststaand beleid. 

Onze ambities 2026: waar staan we dan?

• We breiden de projectenportefeuille uit tot in 
ieder geval 1.500 sociale huurwoningen om in 
2030 te groeien richting 10.000 sociale huur-
woningen. 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 tijdelijke woningen. 

• We beschikken over voldoende passende 
woningen om een acceptabele zoektijd (maxi-
maal twee jaar) te kunnen garanderen.

• De wens- en ontwikkelportefeuille sluit aan bij 
de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte in de 
dorpen. 

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

Eerste stappen 2023:

• Opstarten van actieve acquisitie.
• Opstellen productenboek met product- 

markt combinaties.
• Herzien van het huurprijsbeleid niet-daeb.
• Realisatie van de eerste 40 tijdelijke woningen.
• Evalueren van het flexwonen-gebouw  

Numansdorp en afwegen realisatie 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 behoefte en definities 
flexwonen, tijdelijke huisvesting en tijdelijke 
contracten.
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Daar maken wij ons zorgen over. Als corporatie 
hebben wij invloed op de toewijzing, de huurprijs 
en de energieprestatie van de woning. We staan 
voor een gematigd huurbeleid met oog voor de 
problemen van nu, maar dat er ook voor zorgt dat 
we het betaalbaar wonen in de toekomst mogelijk 
kunnen blijven maken. Deze koers zetten we in dit 
koersplan door met extra oog voor de woonbehoefte 
per inkomensgroep. Met partners en huurders 
proberen we betalingsproblemen tijdig te signaleren 
of voor te zijn. Daar sturen we met elkaar op; woon-
lasten ben je samen de baas.

Voldoende betaalbare woningen
Om te borgen dat er voldoende betaalbare sociale 
huurwoningen zijn, zorgen we dat we zicht hebben 
op de woonbehoefte per inkomensgroep en passen 
de portefeuillestrategie hier vervolgens op aan.  
Het grootste deel van de voorraad heeft een 
huur onder de aftoppingsgrenzen. In de nationale 
 prestatieafspraken is opgenomen minimaal het 
behoud van het aantal woningen met een huurprijs 
tot 550 euro (prijspeil 2020), dat is 40% van onze 
woningvoorraad. Aan de vraagkant proberen we 
mensen actief te ondersteunen in het vinden van  
of doorstromen naar een passende woning.

In de nationale prestatieafspraken is verder 
 opgenomen dat de maximale huursomstijging tot en 
met 2025 maximaal de cao-loonontwikkeling minus 
een 0,5% bedraagt. Huishoudens met een inkomen 
op of onder 120% van het sociaal minimum en een 
huur boven de €550 ontvangen (eenmalig) een huur-
verlaging tot dat bedrag. Dit betreft naar verwachting 
22% van onze huurders. 

Leveren van maatwerk bij (dreigende) 
betalingsproblemen
We werken intensief samen met de gemeente en 
netwerkpartners om betalingsachterstanden te voor-
komen en tijdig te signaleren. Daarbij hebben we ook 
oog voor huurders met een inkomensdaling. In de 
‘Voorzieningenwijzer’ staan tips en regelingen waar 
de huurder een beroep op kan doen, deze brengen 
we actief onder de aandacht. Bij kwetsbare groepen 
en de allerlaagste inkomens gaan we op huisbezoek 
om in gesprek te gaan over betaalbaarheid. Soms zijn 
er bijvoorbeeld achterliggende problemen of heeft 
men meer inzicht nodig in het huishoudboekje en 
soms kan doorstromen naar een woning met een 
meer passende huurprijs een oplossing zijn. Samen 
met partners sturen we erop dat het percentage 
huurachterstand langer dan twee maanden stabili-
seert of daalt. We staan voor het principe dat er  
geen huisuitzettingen door huurschuld plaatsvinden. 
We kijken hierbij ook graag bij andere corporaties in 
de keuken om daar van te leren.

Investeren in de energieprestatie van woningen
We investeren over de volle breedte van ons woning-
bezit fors in de energieprestatie van woningen. 
Nieuwe isolatiemaatregelen passen we gratis toe voor 
de huurder en gebeuren dus zonder huurverhoging. 
We hebben nog circa 900 woningen met een E, F, 
of G-label in onze woningvoorraad, deze gaan we in 
versneld tempo aanpakken. We versnellen de verduur-
zaming waarbij er uiterlijk in 2028 geen woningen met 
slechte labels meer zijn. Begrotingstechnisch betekent 
dit dat we circa 200 woningen extra naar voren halen. 
We hebben een maatregelenpakket voor huurders  
die wonen in een woning met een slecht energielabel. 
We denken mee en geven praktische adviezen om 
energiearmoede te voorkomen.

3 Samen woonlasten de baas

Betaalbaar wonen geeft de rust en het comfort dat je je woonlasten kunt dragen. 
Geldzorgen veroorzaken stress en zijn slecht voor de gezondheid en het welzijn.  
De huidige stijgende energieprijzen en inflatie trekken hun peil op het besteedbaar 
inkomen van mensen. Lage inkomens worden hierdoor extra hard getroffen. 
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Onze ambities 2026: waar staan we dan?

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

• Er zijn geen huisuitzettingen 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 blijft  
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.

Eerste stappen 2023:

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

• Doorstroombeleid vaststellen en doorvoeren.
• Behoefte per inkomensgroep in beeld en  

vertaling naar huurprijsbeleid.
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Klimaatverandering is steeds meer zichtbaar, er 
zijn grotere uitschieters in temperatuur die leiden 
tot hittestress en wolkbreuken die wateroverlast 
veroorzaken. Dat heeft impact op het woongenot. 
Deze ontwikkelingen vragen om verduurzaming van  
het wonen en leven. Omwille van betaalbaarheid 
maar ook omwille van de leefbaarheid en het woon-
comfort van onze huurders. Het is fijner wonen in 
een groene en duurzame omgeving.

We leggen de lat hoger
We hebben als corporatie geen invloed op de energie-
prijzen, maar willen ons wel maximaal inzetten om 

energieverbruik te matigen. Corporaties zijn de start-
motor van de energietransitie. Die opdracht nemen 
we serieus, wij zijn al enkele jaren druk bezig met 
verduurzaming. Deze lijn zetten we door. Belangrijkste 
beweging die we willen maken is een omschakeling 
van het meer kleinschalig doen in pilots naar het echt 
opschalen van verduurzaming en meer meters gaan 
maken. In nieuwbouw, bestaande woningen, het 
onderhoud en onze eigen bedrijfsvoering. We werken 
volgens de principes van de ‘trias energetica’ en dat 
betekent eerst isoleren en vervolgens investeren in het 
opwekken van energie en installaties van woningen. 
Daarbij volgen we een no-regret aanpak.

4 Meters maken in duurzaam wonen

Menig huishouden maakt zich zorgen over de stijgende energieprijzen. De energienota 
neemt een steeds grotere hap uit de woonlasten. Het snelle opwarmen van de 
aarde vraagt ons om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en ook anders te 
produceren en andere materialen te gebruiken. 
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We leggen de lat de komende jaren hoger. Bij een 
verduurzamingsingreep gaan we van gemiddeld 
label B naar label A en proberen we woningen ook 
eerder op dat niveau te krijgen. We pakken grotere 
aantallen aan door slim te plannen, zaken vooral 
projectmatig te doen en samen te werken met onze 
bouw- en onderhoudspartners. De realisatiegraad 
van ingrepen, doen wat we plannen, willen we 
omhoog duwen, daardoor kunnen we vervolgens 
ook installaties in woningen eerder aanpakken. 
Vanaf 2026 brengen we een warmtepomp aan in 
woningen waar de CV moet worden vervangen.  
Bij woningen die eerder aan de beurt zijn bekijken 
we de mogelijkheden. 

We beginnen waar de problemen het grootste zijn. 
Woningen met een lager energielabel (E, F of G) 
geven we voorrang. In 2028, en als het kan eerder, 
hebben we geen woningen meer met lage labels.  
We plaatsen zonnepanelen op woningen waar we 
nog even niet renoveren, dit doen we zonder huur-
verhoging zodat huurders daar direct profijt van 
hebben. Daarnaast brengen we zonnepanelen aan 
bij een verduurzamingsingreep als dat meerwaarde 
heeft en als het stroomnet het aan kan. 

Breder kijken naar verduurzaming
Klimaatadaptatie, circulair en biodiversiteit passen 
we in projecten toe waar dat kan, afhankelijk van de 
locatie van het project en of het binnen de financiële  
kaders past. Hier zijn we nog minder ver in. We 
willen van de kant afkomen en daar geleidelijk in 
verder groeien. Dat doen we ook hier samen met 
partners als gemeente en ontwikkelaars.

Verduurzamen doen we samen
We zien de huurder als drijvende kracht in de 
verduurzaming. We willen dat elke huurder mee kan 
doen in de energietransitie; verduurzamen doen we 
samen. Het energiegedrag van de huurder speelt 
hierin een prominente rol. Naast het bieden van een 
duurzame woning, coachen, informeren en onder-
steunen we huurders om energie te besparen en 
om zelf energieambassadeur te zijn. Zo creëren we 

prikkels en draagvlak voor de energietransitie.  
We onderzoeken wat voor verduurzamingsmaat-
regelen huurders eventueel zelf kunnen aanbrengen 
in hun woning en welke ruimte daarvoor van  
HW Wonen nodig is. Dat doen we in overleg met 
onze huurdersvereniging.

We kijken ook naar onze eigen bedrijfsvoering.  
We verkleinen onze CO2 voetafdruk door het 
bedrijfspand van het gas af te halen, inzet van een 
elektrisch wagenpark en stimuleren van ‘duurzaam-
bewust’ werken door medewerkers en ketenpartners.

Onze ambities 2026: waar staan we dan?

• We liggen op koers met de energietransitie 2030.
• We doen een verduurzamingsingreep bij  

gemiddeld 400 woningen per jaar.
• We leggen jaarlijks bij 360 woningen zonne-

panelen in het zonnepanelenproject.
• We hebben beleid en keuzes op circulariteit, 

klimaatadaptie en biodiversiteit.
• Onze eigen bedrijfsvoering is meer duurzaam.
• Een realisatiegraad verduurzamingsingrepen en 

nieuwbouw van 80% of hoger.
• 90% van onze huurders is betrokken bij de  

energietransitie.

Eerste stappen 2023:

• Actualiseren van het duurzaamheidsbeleid en 
opstellen routekaart.

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

• Onderzoek overgang naar hybride warmte-
pompen in woningen met een label D of beter.

• Evalueren inzet van de energieprestatie-
vergoeding. 

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

• Opstellen van een plan van aanpak naar  
aanleiding van de nulmeting footprint organisatie.
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We willen samen met partners zorgen dat mensen in 
de Hoeksche Waard langer zelfstandig thuis kunnen 
wonen. Langer thuis krijgt vorm door een passende 
woning, met de nabijheid van ondersteunende zorg 
mocht die nodig zijn en het als mens onderdeel 
kunnen uitmaken van een gemeenschap waar je 
je thuis voelt. Om dit te bereiken gaan we kansen 
creëren in de woningvoorraad en bewoners onder-
steunen bij hun afweging hoe zij hun woontoekomst 
willen invullen. Daarbij richt onze inzet zich om de 
woningvoorraad geschikter te maken en te sturen op 
een match tussen bewoner en woning. Dat noemen 
we ‘verzilverd wonen’. Verzilverd staat voor iets dat 
waardevol is en betekenis heeft. Verzilveren is het 
positieve proces waarop dat gebeurt. 

Verschillende woningen en woonvormen
Onze levensloopbestendige ‘altijd goed’ woningen 
breiden we uit om de doorstroming op gang te 
brengen. Hierin kunnen alle doelgroepen goed 
wonen. Een deel van de projectenportefeuille vullen 
we met geclusterde woonvormen tussen intra- en 
extramuraal door nieuwbouw of transformatie. Ook 
zijn we alert op kansen in het bestaande vastgoed. 
We ondersteunen nieuwe samenwoonvormen 
samen met het zorgnetwerk en de gemeente. Met 
samenwoonvormen stimuleren we ontmoeting. En 
we weten: als mensen elkaar kunnen ontmoeten dan 
stijgt het gevoel van welzijn, waardoor minder zorg 
nodig is. Alle leeftijdsgroepen zijn waardevol. Door 
het mengen van leeftijdsgroepen hebben mensen 
steun aan elkaar, ontstaat een vitale gemeenschap en 
kunnen mensen zich omhoog trekken of ontwikkelen.

Doorstroming
In plaats van individuele woningen aan te passen is 
het vaak effectiever als ouderen tijdig doorstromen 
naar een passende woning. Dit creëert ruimte voor 
grotere huishoudens en versterkt het langer zelf-
standig wonen door ouderen. Het mes snijdt aan 

twee kanten: door eerder te verhuizen, wordt een 
groter beroep op zorg voorkomen, waarmee maat-
schappelijke kosten dalen. En we zien dat mensen 
die eenmaal de stap hebben gezet om te verhuizen, 
daar bijna altijd blij mee zijn. 

Om de doorstroming te bevorderen zetten we de 
bestaande verhuisregeling in voor een bredere leef-
tijdsgroep. Vanuit die regeling maken we afspraken 
over woonlasten bij verhuizen, ondersteunen we bij 
het verhuisproces zelf en kunnen we ook kijken of 
mensen samen kunnen verhuizen. Wonen met gelijk-
gestemden kan mensen over de streep trekken om 
zo’n stap te zetten. We brengen de verhuisregeling 
beter bij onze huurders onder het voetlicht.

Verbindende dorpsaanpak 
Om te bepalen waar we wat gaan doen stellen we 
samen met gemeente en partners ‘dorpsaanpakken’ 
op. Deze zijn een uitwerking van de gemeentelijke 
woon, zorg welzijnsvisie en geven een overzicht van 
het programma en de activiteiten voor de komende 
4 jaar. In de dorpsaanpak staan ook afspraken over 
wie wat doet, hoe we dat organiseren en hoe we 
de vinger aan de pols houden over de voortgang. 
We willen dat in elk dorp een goede functionerende 
dorpsaanpak is. Vertrekpunt voor de dorpsaanpak is 
een goed zicht op de verschillende zorgbehoeftes en 
het kunnen verplaatsen in de doelgroep. We borgen 
vanuit het dorpsnetwerk dat er ruimte is voor 
gemeenschappelijke activiteiten en ondersteuning 
van bewoners.

Bijdragen aan de huisvesting voor zorgpersoneel
Zonder zorgpersoneel is er geen zorg. Deze groep 
willen we graag binden aan de Hoeksche Waard 
door het bieden van huisvesting. In afstemming met 
zorgpartners weten we hoeveel zorgpersoneel nodig 
is en passen de toewijzing van huisvesting aan deze 
groep daar op aan.

5 Een verzilverde woontoekomst

De Hoeksche Waard vergrijst en doet dat sneller dan het landelijk gemiddelde.  
Circa 60% van onze huurders is 55 jaar en ouder. Zorgen dat mensen langer zelfstandig 
thuis kunnen wonen is een grote opgave, maar ook een kans om ruimte te bieden voor  
de instroom van nieuwe groepen en het borgen van de vitaliteit van de Hoeksche Waard. 
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Onze ambities 2026: waar staan we dan?

• In elk dorp is een goed functionerende  
dorpsaanpak.

• We dragen bij aan huisvesting 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 ‘altijd goed’ 
woningen. 

• We hebben een betere match tussen  
huishouden en woning.

Eerste stappen 2023:

• 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 behoefte aan toegankelijk wonen hebben  
we scherp in beeld.
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Dat gaat vaak goed, maar soms ook niet. Als het niet 
goed loopt willen we er samen met onze partners 
zijn en het liefst nog problemen voor zijn. We zien 
een instroom van mensen van buiten de Hoeksche 
Waard, de diversiteit die dat brengt juichen we toe. 
Het vergroot het draagvlak voor voorzieningen en 
de levendigheid. Al die diversiteit kan echter ook 
schuren, dat begrijpen we heel goed.
 
Opbouwend woonnetwerk met partners en 
bewoners
Samenwerking met bewoners en netwerkpartners 
zien we als de sleutel voor een levendige Hoeksche  
Waard. Samen maken we de buurt en kern en zijn  

een opbouwend woonnetwerk dat zowel een 
vangnet is als zaken voorkomt. We willen daarvoor 
een gerichte dorpsaanpak met praktische uitvoerings-
agenda voor het netwerk. De basis hiervoor is de 
gemeentelijke visie op wonen, zorg en welzijn.  
We zien voor onszelf een actieve rol in het schoon, 
heel en veilig houden van buurten. In het organi-
seren van activiteiten gericht op welzijn denken en 
doen we graag mee, maar zijn we ondersteunend.

Dorpsgerichte aanpak en zichtbaar aanwezig
We zien dat waar we wat doen, dat ook echt werkt 
en vaak zelfs het verschil maakt. We werken dorps-
gericht, zijn op de hoogte van wat er speelt in 

6 Levendige dorpen

De Hoeksche Waard telt bijna 90.000 inwoners en bestaat uit veertien dorpskernen en 
buurtschappen met elk een eigen karakter. We willen dat mensen zich er thuis voelen 
en oog hebben voor elkaar. Ook de mensen waarbij het in het leven door psychische, 
fysieke of sociale problemen wat minder lekker loopt hebben er een thuis. 
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dorpen en stemmen onze inzet daarop af. Dat willen 
we meer aandacht en structuur geven door een 
team Sociaal Beheer in te richten en het wijkbeheer 
uit te breiden. We zijn zichtbaar aanwezig in onze 
dorpen door herkenbare medewerkers die op vaste 
dagen persoonlijk aanwezig zijn en specifiek op de 
buurt gerichte berichtgeving. Bewoners hebben 
altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken. 
Elke wijk of buurt heeft een leefbaarheidsmonitor 
met eigen en landelijke data, zodat we deze beter 
kunnen analyseren en volgen.

Waar we fysieke ingrepen doen, kijken we ook wat er 
sociaal nodig is. Bij renovaties en nieuwbouw is het 
versterken van de leefbaarheid een standaard onder-
deel in het proces. En uiteraard geven we zelf het 
juiste voorbeeld; bij mutaties en signalen pakken we 
zaken snel op in het kader van schoon, heel en veilig. 

Bruggen bouwen in dorpen
Daar waar dat nodig is, proberen we bewoners-
commissies van de grond te tillen. Deze zijn een 
springplank naar de buurt en het complex en kunnen 
een belangrijke brugfunctie tussen  bewoners 
vervullen. Waar mogelijk proberen we samen 
met onze partners bewoners te mobiliseren en te 
 activeren. Het rijke verenigingsleven in de Hoeksche 
Waard biedt daarvoor een sterk aanknopingspunt. 
Als mensen elkaar kennen, geeft dit een enorme 
impuls aan de leefbaarheid en de kwaliteit van het 
samenleven. We willen dat ondersteunen door er 
voor te zorgen dat er in elke kwetsbare wijk een 
ontmoetingsruimte is. 

Woonoplossingen voor kwetsbaren 
We zien een toenemende instroom van kwetsbare 
mensen uit bijvoorbeeld het beschermd wonen en de 
maatschappelijke opvang. Samen met de gemeente 
zetten we hiervoor een centrale toegang op en 
bekijken we wat voor iemand de meest geschikte 
woonoplossing is. Een woonoplossing bestaat naast 
woonruimte ook uit afspraken over woongedrag 
en eventuele begeleiding en ondersteuning. Maxi-
maal 40% van de vrijkomende woningen wijzen we 
met voorrang toe, minimaal 60% bestemmen we 
voor reguliere verhuur. We vragen de gemeente om 
inzicht te geven in de huisvestingsbehoefte van de 
kwetsbare groepen in getal en in achtergrond. 

Bouwen aan huurdersbetrokkenheid
We zien dat er groepen zijn die zich terugtrekken, 
liever op zichzelf zijn, of waar moeilijk verbinding 
mee te krijgen is. Of mensen die afhaken en het 
vertrouwen in instituties en overheid zijn kwijtge-
raakt. We vinden het nog een puzzel hoe daar mee 
om te gaan. In gesprek met partners en bewoners 
willen we oplossingen verkennen. We willen in 
verbinding staan met al onze huurders en horen wat 
hun wensen en behoeften zijn. We investeren samen 
met de huurdersvereniging Hoeksche Waard in 
versterking van de huurdersparticipatie en huurders-
betrokkenheid. 

Onze ambities 2026: waar staan we dan?

• 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 
ontmoeting.

• Overlastmeldingen hebben een goede plek in  
het netwerk.

• Huurders waarderen hun leefomgeving als  
ruim voldoende.

• We hebben een werkend participatiemodel 
samen met de huurdersvereniging.

Eerste stappen 2023:

• Uitwerken van een leefbaarheidsbeleid en  
leefbaarheidsmonitor.

• Houden van een wijkschouw met partijen.
• Aantrekken van twee extra wijkbeheerders.
• Uitwerken van zichtbaarheid in de wijk.

SAMEN BOUWEN - KOERSPLAN HW WONEN 2023-2026      17



7 Elke keer een stapje beter

Onze grondhouding is dat we gedreven en nieuws-
gierig zijn om het elk keer een stapje beter te doen. 
Net als onze netwerkpartners hebben ook wij last 
van krapte op de arbeidsmarkt. Dat vraagt wat van 
ons werkgeverschap, hoe we mensen ondersteunen, 
binden en boeien en hoe we samen met netwerk-
partners organiseren wat nodig is. 

Verbeteren en vernieuwen om te doen wat (over)
morgen nodig is
We bouwen verder aan versterking van onze 
 organisatie. In het geven van tijd en ruimte om dat 
te doen, door het opdoen van kennis en kunde en 
het stimuleren van het gevoel van eigenaarschap 
van medewerkers. We zien dat de waan van de 
dag veel van onze aandacht vraagt. Dat gebeurt 
omdat we het goed willen doen voor onze huurders. 
Tegelijkertijd houdt dat ons soms ook af van verbe-
tering en vernieuwing. Even pas op de plaats maken, 
ruimte geven aan reflectie en leren inspelen op de 
vraag van (over)morgen is ook nodig. Dat willen 
en moeten we meer doen. En vraagt om een open 
houding, waarderend kijken en een klimaat om te 
leren en verbeteren. We organiseren praktijkleren 
via het uitwisselen van verhalen en ervaringen 
binnen en buiten de organisatie. Zo komen we 
samen verder. 

Talent tot bloei brengen
We geven gerichte aandacht aan het continu leren en 
ontwikkelen van medewerkers. We willen talent in de 
organisatie meer tot bloei laten komen door talent-
management en strategische personeelsplanning.  
In een vakschool voor volkshuisvesting kunnen 
medewerkers, netwerkpartners en nieuwe collega’s  
zich ontwikkelen in het brede domein van het 
wonen. Zo willen we aantrekkelijk zijn en blijven en 
ook nieuw talent aantrekken.

Heldere prioriteiten en houvast
We willen beter prioriteiten stellen, scherpere keuzes 
maken over wat voorrang heeft. Dat doen we natuur-
lijk in overleg. Op een aantal vlakken missen we 
actueel beleid en kaders, die achterstand gaan we 
inlopen. Deze geven richting en bieden houvast aan 
medewerkers om hun werk goed te kunnen doen en 
te kunnen inspelen op wat de situatie vraagt.

Digitalisering en datakwaliteit
We willen de kansen van digitalisering beter benutten. 
Dat hangt samen met scherp vastleggen van 
processen en werkafspraken. We willen dat informatie 
actueel en betrouwbaar inzicht geeft in onze prestaties 
en mogelijkheden, zodat we goed kunnen sturen.  
Dat betekent dat de datakwaliteit op orde moet zijn.

We denken van buiten naar binnen en over grenzen
Naast goed uitvoering geven aan het wonen, zijn 
we een netwerkorganisatie. Zo zien we dat opgaven 
steeds vaker vragen dat we op of soms zelfs over 
grenzen van domeinen moeten opereren. Dat vraagt 
bijzondere vaardigheden en kwaliteiten van mede-
werkers, zowel bestuurlijk, tactisch als operationeel. 
We staan in verbinding met partners en huurders, 
zoeken actief contact, luisteren en trekken samen op 
voor de kwaliteit van wonen in de Hoeksche Waard. 

Doelmatig presteren naar vermogen
We bepalen de optimale invulling van volkshuis-
vestelijke opgaven aan de hand van gevoeligheids- 
en scenarioanalyses. Op basis daarvan maken we 
onderbouwde keuzes met oog voor onzekerheden 
en risico’s. We versterken bewustwording op het 
gebied van governance, risicomanagement en 
compliance. We houden balans tussen prestaties 
en financiële middelen, nu en in de toekomst. Een 
financieel-maatschappelijk sturingskader helpt 
ons daarbij. Prioriteiten bepalen we samen met de 
huurdersvereniging en gemeente. 

In dit koersplan staan ferme ambities. Deze vragen om een organisatie die daarop  
‘aan’ staat en daarvoor is toegerust. Daar liggen we gelukkig al een eind mee op koers, 
de beweging is er, maar we zijn er nog niet. De urgentie van opgaven doet een beroep 
op nieuwe vaardigheden en vraagt om een continue ontwikkeling. 
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Als niet alles tegelijk mogelijk is en we moeten 
kiezen over de inzet van middelen geven we voor-
rang aan beschikbaarheid, dan aan betaalbaarheid 
en vervolgens aan verduurzaming. Een dak boven 
je hoofd is cruciaal om een bestaan op te bouwen. 
Daarop volgen direct draagbare woonlasten.

Onze ambities 2026: waar staan we dan?

• We zijn een vakschool voor de volkshuisvesting.
• 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.

Eerste stappen 2023:

• Inrichten van de sturingsfilosofie.
• Inventarisatie beleids- en kwaliteitskaders en 

interne informatiebehoefte.
• Inrichten van een Power BI dashboard.
• Opleidingsaanbod en strategisch  

personeelsbeleid. 
• Structuur voor prioritering en monitoring.
• We maken een start met de drie  

verander programma’s rondom de klant,  
assetmanagement, stakeholdersmanagement  
en strategische communicatie en finance, 
control, IT en data.
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HW Wonen
Lamborghinilaan 4 
Oud-Beijerland

www.hwwonen.nl
(0186) 899 899
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