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een goed en gezond thuis mogelijk 

te maken. Tot slot willen wij met een 

gezonde en inspirerende organisatie een 

prettige en uitdagende plek bieden aan 

onze medewerkers, zodat ook zij zich 

thuis voelen.  Door invulling te geven 

aan deze ambities, kunnen wij oprecht 

zeggen: welkom thuis bij HW Wonen!

In dit ondernemingsplan beschrijven  

wij hoe wij de komende vier jaar 

(2019-2022) invulling geven aan onze 

ambities. Onze ambities staan niet op 

zichzelf. In de Hoeksche Waard werken 

wij nauw samen met de gemeente, 

zorg- en welzijnsorganisaties, het 

Huurdersplatform en andere (maat-

schappelijke) partners. Samen werken 

wij aan de gemeenschappelijke opgave 

van een vitale Hoeksche Waard. 

De opgaven van HW Wonen staan 

beschreven in dit ondernemingsplan, 

waarmee wij bijdragen aan de grotere 

en gedeelde ambities en opgaven in de 

Hoeksche Waard. Dit ondernemingsplan 

brengt binnen deze brede context onze 

eigen rol, verantwoordelijkheden en 

taken nauwkeuriger in beeld. Wij zien 

dit plan als richtinggevend kader voor 

HW Wonen zet zich in om van een huis 

een thuis te maken en helpt inwoners 

van de Hoeksche Waard bij het vinden 

van hun ‘thuis’. Wij maken ons sterk 

voor comfortabele en gezonde woningen 

in een prettige woonomgeving, met een 

huurprijs die past bij de portemonnee 

van onze huurders. Wij zijn er voor 

mensen met een wat lager inkomen 

of een (zorg)behoefte die bijzondere 

eisen stelt aan een ‘thuis’. Wij sluiten 

onze dienstverlening aan op de wensen 

en behoeften van onze huurders. Dat 

doen wij vaak samen met de gemeente 

Hoeksche Waard en onze partners 

op het gebied van zorg en welzijn. En 

natuurlijk betrekken wij ook de huurders 

zelf bij onze dienstverlening, door goed 

te luisteren naar wat zij nodig hebben, 

maar ook door hen te stimuleren zelf 

hun eigen ‘thuis’ te maken. 

Bij alles wat wij doen, hebben wij oog 

voor het milieu. Wij hebben immers een 

gezamenlijke maatschappelijke verant-

woordelijkheid om ook voor de toekomst 

Iedereen verdient een goed thuis. Een plek waar je je veilig 
en prettig voelt en waar je graag met familie en vrienden 
verblijft. Een plek waar je de weg kent en waar alle nodige 
voorzieningen in de buurt aanwezig zijn. Voor iedereen ziet 
deze plek er net even anders uit. Wij hebben immers niet 
allemaal precies dezelfde wensen en ideeën over wat een 
‘thuis’ voor ons betekent. Maar voor ons allemaal geldt dat 
we op een plek willen wonen waar we ons thuis voelen. En 
waar we tegen onszelf kunnen zeggen: welkom thuis! 

INLEIDING
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de komende vier jaar, waarbij wij ons 

realiseren dat de wereld snel verandert 

en daarmee ook wensen, behoeften, 

kansen en regels kunnen veranderen. 

Per jaar zorgen wij voor een meer 

gedetailleerde uitwerking van de verdere 

invulling van onze ambities. Zo zijn wij 

betrouwbaar in onze koers en tegelijk 

flexibel in de uitvoering. 

‘Welkom thuis’ is op deze manier een 

kapstok voor de komende jaren. Elk 

jaar verdiepen wij onze opgave om 

van onze woningen een echt ‘thuis’ te 

maken voor de huurders. Onze focus 

ligt op het realiseren van een goed 

thuis in de Hoeksche Waard. Dit ‘thuis’ 

maken we samen met de kracht van 

de gemeenschapszin in de Hoeksche 

Waard als basis. Dat is een prachtige 

voedings bodem voor gebiedsgerichte 

samenwerking vanuit een gezamen-

lijke ambitie. Voorafgaand aan dit 

ondernemingsplan hebben wij breed 

rondgevraagd: wat maakt uw huis een 

thuis? De resultaten uit deze gesprekken 

hebben mede richting gegeven aan dit 

ondernemingsplan. 

Wij nodigen iedereen uit om met ons 

mee te denken en te werken aan deze 

brede opgave, die bijdraagt aan een 

vitale Hoeksche Waard.  

 

Welkom thuis in de Hoeksche Waard.  
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Wij werken in een dynamische omgeving. Allerlei 
ontwikkelingen hebben invloed op onder andere onze 
huurders, stakeholders of partners, de Hoeksche Waard als 
woon-, leef- en werkgebied en op ons als organisatie. In dit 
hoofdstuk beschrijven wij een aantal relevante algemene 
ontwikkelingen en gedeelde specifieke opgaven die van 
invloed zijn op onze eigen ambities en opgaven. 

Een vitale Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard is het goed 
wonen, werken en recreëren. Toch 
kunnen ontgroening en vergrijzing 
er in de toekomst voor zorgen dat 
er minder mensen in de Hoeksche 
Waard wonen. Om dit tij te keren 
hebben verschillende partijen in de 
Hoeksche Waard de handen ineen 
geslagen en een aantal programma’s 
en samenwerkingsvormen opgetuigd. 
Ook de provincie Zuid-Holland is 
hierin een belangrijke partner. 

Het Gebiedsprogramma ‘Hoeksche 
Waard werkt: dé voedingsbodem 
voor de Randstad’ zet in op het ver-
sterken van de economische vitaliteit 
en het op niveau houden van de 
kwaliteit van de leefomgeving. In het 
verlengde hiervan zet de Regionale 
Woonvisie 2030 in op het kwalitatief 
en kwantitatief laten aansluiten van 
de woningvoorraad bij de woonbe-
hoefte, vandaag en in de toekomst. 

Binnen Pact van de Waard en Pact 
van mijn Hart werken verschillende 
(maatschappelijke) partners aan 
opgaven rondom wonen, zorg, 
welzijn, economie, bereikbaarheid, 
voorzieningen en werkgelegenheid. 
De vijf gemeenten binnen de Hoek-
sche Waard opereren vanaf 1 januari 
2019 als één gemeente Hoeksche 
Waard als gevolg van een gemeente-
lijke herindeling. Dit zorgt ervoor dat 
regionale afwegingen eenvoudiger 
gemaakt kunnen worden, waarbij 
tegelijkertijd veel aandacht uitgaat 
naar de eigenheid van de bestaande 
kernen. Kortom: de Hoeksche Waard 
zet volop in op een vitale regio met 
vitale kernen.

OM TE BEGINNEN
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Iedereen doet mee
Een inclusieve samenleving betekent dat 
iedereen volwaardig deelneemt. Belangrijke 
begrippen daarbij zijn ‘non-discriminatie’, 
‘participatie’, ‘gelijke kansen’, ‘toegankelijkheid’ 
en ‘respect voor de waardigheid en persoon-
lijke autonomie’. Een inclusieve samenleving 
bereik je niet met abstracte woorden. Iedereen, 
de hele samenleving, moet ernaar handelen. 
Binnen de Hoeksche Waard wordt zowel op 
bestuurlijk niveau als in de kernen, dichtbij en 
samen met bewoners, invulling gegeven aan 

de ambitie ‘iedereen doet mee’. Via kerngericht 
werken, samenwerking in de Denktank  
WonenWelzijnZorg, maar ook in prestatie-
afspraken met een WWZ-paragraaf wordt de 
inclusieve samenleving concreet verankerd in  
de Hoeksche Waard.

De Hoeksche Waard op koers
Per 1 januari 2019 is er één gemeente 
Hoeksche Waard. Dit versterkt de bestuurlijke 
slagkracht van de gemeente en biedt kansen 
voor het versterken én verbinden van de 
verschillende kernen in de Hoeksche Waard. 
De gemeente Hoeksche Waard heeft een 
richtinggevend Kompas opgesteld voor de 
verdere uitwerking en inrichting van de nieuwe 
gemeente Hoeksche Waard. Het droombeeld 
voor 2025 is daarbij ‘een vitale Hoeksche 
Waard waar het goed wonen, werken en  
vertoeven is. Waar iedereen mee doet en tot 
zijn recht komt. Er zijn grote stappen gezet op 
het gebied van duurzaamheid. De interne en 
externe ontsluiting is verbeterd. De landschap-
pelijke kwaliteit is behouden en doorontwikkeld’.  
In het Kompas dienen drie vliegwielen als motor 
om het droombeeld te realiseren: ‘sociaal &  
verbonden’, ‘gezinseiland’ en ‘voedingsbodem 
voor de Randstad’. Daarnaast zijn er zes maat-
schappelijke opgaven benoemd:

1.	 Vitale dorpen en 
een actieve inclu-
sieve samenleving;

2.	 Vitaal economisch 
klimaat;

3.	 Duurzaam, energieneutraal en  
klimaatadaptief;

4.	 Bereikbaar, nabij en toegankelijk;
5.	 Sterke en aangename omgevingskwaliteit;
6.	 Duurzame innovatieve landbouw.

De maatschappelijke opgaven manifesteren 
zich op alle schaalniveaus (kernen, Hoeksche 
Waard/regionaal en bovenregionaal) en kunnen 
alleen samen met andere partijen worden 
opgepakt. De rol van de nieuwe gemeente 
verandert hierbij steeds en soms per opgave. 
De gemeente Hoeksche Waard nodigt partijen 
nadrukkelijk uit om samen op te trekken, mee 
te doen en ook zelf initiatief te nemen om een 
vitale Hoeksche Waard te realiseren. 

9Ondernemingsplan 2019 - 2022



Natuurlijk duurzaam
Er zijn tal van aanleidingen om te werken 
aan een duurzame samenleving. We moeten 
zuiniger zijn op onze grondstoffen: fossiele 
brandstoffen raken op, de gaswinning in 
Groningen wordt afgebouwd vanwege aard-
bevingen en energie wordt duurder. Dit leidt 
tot verschillende afspraken, zowel mondiaal, 
nationaal als regionaal en over de bijdrage 
die eenieder moet leveren aan de algemene 
duurzaamheidsopgave. Zo is er het klimaat-
akkoord Parijs, waarbij sprake is van een 
energieneutrale samenleving in 2050. Dit 
klimaatakkoord hebben wij in Nederland 
vertaald via klimaattafels in sectorgebonden 
afspraken. Voor de gebouwde omgeving wordt 
ingezet op het wijk voor wijk verduurzamen, 
waarbij de woningcorporaties een belangrijke 
startmotor zijn. Het convenant Energiebespa-
ring Huursector spreekt over een gemiddeld 
energielabel B in 2021. Sinds 1 juli 2018 
moeten alle nieuwe woningbouwprojecten 
gasloos worden ontwikkeld. Aedes heeft de 
Routekaart CO2-neutraal 2050 ontwikkeld. 
Hiermee hebben we als individuele corporaties 
en als sector inzicht gekregen in de haalbaar-
heid en langetermijnstrategie op weg naar een 
CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. 

Ook op regionaal 
niveau zijn er afspraken 
gemaakt. De Hoeksche 
Waard wil in 2040 een 
energieneutrale regio zijn. Niet alleen moeten 
bewoners dan groene energie gebruiken, de 
Hoeksche Waard wil als regio ook haar eigen 
energie opwekken. Dit vraagt om nieuw denken 
en doen voor gemeente, ondernemers, provincie,  
bewoners en allerhande (maatschappelijke)
partners. De gemeente Hoeksche Waard gaat 
aan de slag met een warmtetransitie-atlas en 
er wordt in samenspraak met partners in de 
Hoeksche Waard (onder andere HW Wonen) 
een Regionale Energiestrategie opgesteld 
(RES). De coöperatie Hoeksche Waard 
Duurzaam is een initiatief van bewoners om 
concreet invulling aan te geven aan duurzaam-
heidsambities. Samen met diverse partners 
worden projecten geïnitieerd die bijdragen aan 
een energieneutrale Hoeksche Waard. In de 
prestatieafspraken tussen de gemeente, het 
Huurdersplatform en HW Wonen wordt jaarlijks 
vastgelegd welke inspanningen HW Wonen 
levert om de ambitie ‘energieneutrale regio in 
2040’ te realiseren.   

HWweetje 
Bij CO2-neutraal ligt de nadruk op het beperken van het effect van 
fossiele energiegebruik bij woningen, de CO2-uitstoot. Bij energie-
neutraal is het doel om zelfvoorzienend te zijn als woning op energiegebied door 
het zelf opwekken van voldoende duurzame energie in of bij de woning.
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Corporatiesector in beweging
Ondanks dat woningen en bewoners van nature 
vrij constant zijn in hun aard, is er in de omge-
ving op het gebied van wet- en regelgeving, 
prioriteiten en verwachtingen veel beweging 
in de sector. De sociale volkshuisvesting staat 
wat dat betreft weer volop op de agenda op alle 
niveaus. Kapstok van de sector is de nieuwe 
Woningwet die in 2015 van kracht is gewor-
den. De nieuwe Woningwet stelt scherpere 
kaders aan corporaties over wat wel en niet 
tot hun kerntaak behoort. Ook op het gebied 
van verslaglegging en verantwoording zijn de 
eisen strenger geworden. Daarmee is het 
speelveld enerzijds duidelijker geworden, maar 
voelen corporaties zich ook vaak beperkt in 
hun handelen. Specifiek voor de vragen die 
vanuit maatschappelijke ontwikkelingen op hun 
afkomen. Met de evaluatie van de Woningwet 
in 2018/2019 komt hier mogelijk een nieuwe 
balans in. In het verlengde van de Woningwet 
2015 heeft de minister de Rijksprioriteiten  
voor de volkshuisvesting vastgesteld. De vier 
Rijksprioriteiten tot 2020 zijn:

1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor  
de doelgroep;

2. Realiseren van een energiezuinige sociale 
huurwoningvoorraad conform de afspraken 
in het Nationaal Energieakkoord en het 
Convenant Energiebesparing Huursector;

3. Huisvesten van urgente doelgroepen;
4. Realiseren van wonen met zorg en ouderen-

huisvesting vanwege langer zelfstandig 
wonen.

De Woningwet zet huurders en gemeenten  
duidelijker in positie als het gaat om het 
maken en monitoren van prestatieafspraken 
door de corporatie. Jaarlijks wordt in een 
driepartijenoverleg (corporatie, gemeente en 
huurdersvertegenwoordiging) besproken welke 
prestatieafspraken nodig zijn om ambities te 
kunnen waarmaken. Deze afspraken betreffen 
nadrukkelijk de drie partijen en omvatten ten 
minste het speelveld van het wonen. 

Op het gebied van wet- en regelgeving is er 
naast de Woningwet nog meer in beweging. 
Zo zijn de waarderingsregels en afspraken over 
verantwoording regelmatig aan discussie onder-
hevig en is er een forse toename van regel- en 
belastingdruk, onder andere vanuit de Alge-
mene verordening gegevensbescherming (AVG) 
en de Anti Tax Avoidence Directive (ATAD). 
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den. Wij willen met onze dienstverlening 

aansluiten bij de wensen en behoeften 

van onze huurders. Dus wij zijn er ook 

voor hen die, om welke reden dan ook, 

extra hulp kunnen gebruiken. Die hulp 

leveren wij zelf of wij schakelen één van 

onze partners in (signaleringsfunctie). 

‘Samenredzaam’ noemen wij dat. De 

regie blijft bij de huurder en wij helpen 

waar het kan en nodig is. 

Wij vertalen dit uitgangspunt door onze 

online dienstverlening optimaal door te 

voeren. Enerzijds, omdat wij hierdoor 

meer tijd (en dus ruimte) overhouden om 

persoonlijk maatwerk te bieden waar 

nodig. Anderzijds omdat veel van onze 

huurders graag 24/7 en online zelf hun 

Ruimte voor het juiste 
steuntje in de rug
Wij gaan voor een optimale digitale 

en efficiënte dienstverlening aan onze 

huurders, met maximale ruimte om hen 

persoonlijk te helpen waar nodig. In een 

maatschappij waar zelfredzaamheid het 

nieuwe motto is, zien wij (potentiële) 

huurders steeds vaker afhaken of vast-

lopen. Dat gebeurt op heel verschillende 

vlakken. Van onvoldoende financieel 

overzicht tot beperkte digitale vaardighe-

HW Wonen wil graag een goed thuis bieden aan mensen die 
hier zelf niet goed in kunnen voorzien, vanwege bijvoorbeeld 
een laag inkomen, een beperking of zorgbehoefte. Dit is 
de basis van al ons handelen. Hoe wij hieraan vorm en 
inhoud geven, kent een stevig fundament in een aantal 
uitgangspunten die wij hanteren bij ons werken. 

EEN GOED THUIS:  
HET FUNDAMENT
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huurders willen wij echter werken aan 

meer verdieping én verbreding van 

het meedenken en meedoen van onze 

huurders. Dat kan via het Huurders-

platform en de huurdersverenigingen, 

maar ook via klankbordgroepen,  

bewonersorganisaties, themasessies,  

klantpanels en door persoonlijke 

gesprekken te voeren bij mensen 

thuis. De samenwerkingsovereenkomst 

tussen het Huurdersplatform, de drie 

huurdersverenigingen en HW Wonen is 

een eerste stap naar deze vernieuwde 

werkwijze. Bij grotere projecten wordt 

al gewerkt met klankbordgroepen. 

Het is onze wens en ambitie om deze 

betrokkenheid van huurders verder uit 

te bouwen.

Ruimte voor onze 
medewerkers 
Wij vinden het belangrijk dat mede-

werkers de ruimte krijgen om te doen 

waar zij goed in zijn en waar zij zich 

prettig bij voelen. De organisatie-

ontwikkeling naar meer zelfsturing en 

zelforganisatie heeft het gestimuleerd 

huurzaken bij ons regelen. Als dit echter 

niet lukt, iemand kan of wil het niet op 

deze manier doen, of iemand heeft  

een vraag die verder gaat dan onze 

standaard dienstverlening, dan zijn wij 

altijd persoonlijk bereikbaar en bena-

derbaar. Afhankelijk van de vraag en 

de behoefte van onze huurders kunnen 

wij telefonisch, op afspraak of zelfs bij 

mensen thuis de vragen beantwoorden, 

ondersteuning en eventueel ook maat-

werk bieden. 

Ruimte voor kennis vanuit  
de praktijk
Wij willen zo goed mogelijk aansluiten 

bij de wensen en behoeften van onze 

huurders. Daarvoor is het belangrijk 

dat de kennis van de wijken, buurten 

en de bewoners op allerlei manieren 

van buiten naar binnen onze organi-

satie wordt gehaald. Zo worden onze 

medewerkers geïnspireerd, uitgedaagd 

en scherp gehouden. In de Woningwet 

en Overlegwet staat omschreven wat 

de minimale vormen van huurders-

participatie zijn. Samen met onze 
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competenties als wat betreft rol- en 

taakopvatting. Met de slag die wij 

de afgelopen jaren gemaakt hebben 

in organisatie- en medewerkers-

ontwikkeling, zien wij met vertrouwen 

uit naar deze nieuwe uitdagingen. Ons 

organisatiemodel biedt ruimte voor 

eigen verantwoordelijkheid en vakman-

schap en stimuleert ontwikkeling en 

samenwerking. 

Zo streven wij naar het bieden van prettig 

‘thuis’ op je werk, waar persoonlijke groei 

in een zich voortdurend ontwikkelende 

organisatie vanzelfsprekend is. 

Ruimte voor lef 
De wereld om ons heen is sterk in bewe-

ging. Wensen en behoeften veranderen, 

maar ook technieken veranderen snel. 

Dat betekent dat er vaak onzekerheid 

is wat ‘de goede weg’ is bij projecten 

en investeringen. Wij streven naar een 

betrouwbare en stabiele koers in onze 

ambitie, met flexibiliteit in de uitvoering. 

Door ruimte te bieden om te experimen-

teren en nieuwe concepten te testen, 

kunnen wij blijven bewegen en ontwikke-

len in een dynamische markt. Ook willen 

wij graag in de voorhoede lopen bij ver-

nieuwingen die helpen bij het realiseren 

van een goed thuis voor onze huurders. 

Daarbij maken wij gebruik van erva-

ringen die andere organisaties hebben 

opgedaan met eerdere experimenten. 

Jaarlijks maken wij expliciet welke ruimte 

wij op welke thema’s willen gebruiken 

om te leren en te ontwikkelen. Daarbij 

spreken wij goed af wat het doel is, hoe 

wij ervan willen leren en op welke manier 

wij evalueren om te leren. 

om meer opgavegericht te werken en 

competenties en kwaliteiten blijvend 

te ontwikkelen. Integraal samenwer-

ken is inmiddels vanzelfsprekend. Wij 

werken met elkaar, in en tussen teams, 

aan oplossingen voor diverse opgaven. 

De klantvraag en klantervaring staan 

hierbij centraal. Deze benadering zorgt 

ook voor meer ruimte om gebieds-

gericht te ondernemen. Samen met 

(maatschappelijke) partners en huurders 

spelen de collega’s in onze wijkteams in 

op wat nodig is en wat kansen biedt in 

de verschillende gebieden. Bovendien 

ontstaan nieuwe samenwerkingsrela-

ties met verschillende partners, waarbij 

verantwoordelijkheden en rollen verschui-

ven, meer passend bij de vraag en de 

behoefte (denk aan regisserend/profes-

sioneel opdrachtgeverschap). Met al deze 

ontwikkelingen ontstaat vanuit samen-

werking betekenis volle meerwaarde voor 

onze huurders en hun omgeving. 

Wij zijn ons ervan bewust dat het voor 

onze medewerkers ‘veilig en comforta-

bel’ voelt om ruimte te krijgen als ook 

helder is wat de kaders zijn. Duidelijke 

sturingsinformatie, efficiënte processen 

en richtinggevend beleid zijn essentieel 

om vanuit professionaliteit en vakman-

schap de kansen te zien en te benutten.  

Ook vraagt de Woningwet van ons 

om scherp te zijn op wat wij wel en 

niet zelf doen. Voor een groot aantal 

onderwerpen zien wij voor onszelf een 

signalerings functie, ook vanuit burger-

plicht, maar laten wij de feitelijke actie 

over aan anderen. Dit alles stelt nieuwe 

en andere eisen aan onze medewerkers,  

zowel wat betreft kwaliteit, kennis en 
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De verhoudingen tussen overheid, markt 

en maatschappij zijn aan het veranderen. 

Onder andere onder invloed van maatschap-

pelijke ontwikkelingen, de Woningwet en 

de Overlegwet, maar ook door bijvoorbeeld 

de ontwikkelingen op het gebied van zorg 

en welzijn en daarmee de sterkere relatie 

met het wonen, wordt er op een nieuwe 

manier gedacht over de rol van bewoners 

in complexere vraagstukken. Bewoners zijn 

meer en meer gelijkwaardige partners in het 

denken over en in het samenwerken aan 

oplossingen die betrekking hebben op hun 

wonen en leven. 

Afgelopen jaren ontstond bij HW Wonen 

het gedachtegoed over het realiseren van 

gebiedsondernemingen, waarbij verschil-

lende partners gezamenlijk met tijd en  

geld inzet leverden in wijken om nieuwe 

energie en initiatieven te laten opbloeien. 

Inmiddels zijn deze gedachten op basis  

van experimenten verder ontwikkeld.  

Wij hebben nog steeds als uitgangspunt 

dat er meer ondernemende verbindingen 

ontstaan tussen bewoners, de gemeente 

en (maatschappelijke) organisaties. Wij zien 

ook dat gedeelde verantwoordelijkheid op 

maatschappelijke thema’s voor alle betrok-

kenen economisch en maatschappelijk 

positieve resultaten oplevert. Daarbij geldt 

dat deze ondernemende verbindingen per 

locatie, aanwezige initiatieven en specifieke 

behoeften verschillend worden ingericht om 

optimaal kansen te benutten en waarde te 

creëren. Daarom spreken wij inmiddels over 

gebiedsgericht ondernemen. 

HW Wonen heeft een gebiedsgerichte 

structuur (wijkteams) met verantwoordelijk-

heden laag in de organisatie (zelfsturing). Er 

is veel focus op en ruimte voor samenwerking1  

binnen en buiten HW Wonen, zowel met 

(maatschappelijke) partners als met bewo-

ners. Wij sluiten zo veel mogelijk aan bij 

initiatieven en hebben een actieve rol in 

experimenten van bewoners en partners 

waarbij ondernemende verbindingen worden 

gestimuleerd en gerealiseerd met ruimte 

voor verschil. Zo wordt elk gebied en elke 

kern vanuit de eigen kracht en behoefte ver-

sterkt. Wij zetten daarbij in op gelijkwaardige 

samenwerking, wederkerigheid in afspraken 

en gezamenlijk investeren (tijd en budget) 

voor maatschappelijke thema’s. Zo leren wij 

door te doen, samen met anderen, dichtbij 

de mensen om wie het echt gaat, en zijn wij 

steeds meer en beter thuis in de wijk. 

1	 Bij	de	gemeente	en	zorg-	en	welzijnspartners	
wordt	veelal	gesproken	over	kerngericht	werken.	
Binnen	ons	gebiedsgericht	ondernemen	sluiten	wij	
aan	bij	het	kerngericht	werken	van	onze	partners.

kansen benutten  
en waarde creëren

Thuis in de wijk
Gebiedsgericht ondernemen
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Wij hebben aan huurders, belanghouders en medewerkers gevraagd wat hun 
huis een thuis maakt. Het thuisgevoel verschilt per persoon, maar er zijn vijf 
kenmerken die vrijwel voor iedereen gelden. Of je nu huurt of koopt, in een 
groot of klein huis woont, alleen, met een gezin of met vrienden.

WAT MAAKT EEN HUIS EEN  ?

Iedereen	wil	graag	comfortabel	en	gezond	wonen	

(1),	in	een	prettige	woonomgeving	(2),	passend	

bij	de	portemonnee	(3),	met	oog	voor	het	milieu	

(4)	en	waar	nodig	met	aanvullende	dienst-

verlening	(5).	Deze	kenmerken	vormen	de	vijf	

pijlers	van	ons	ondernemingsplan.

In	de	volgende	hoofdstukken	beschrijven	wij	

per	pijler	wat	onze	ambitie	is	voor	de	huurders	

en	waar	wij	de	komende	vier	jaar	op	inzetten.	

Dit	vormt	onze	strategische	agenda.	Tot	slot	

belichten	wij	wat	dit	alles	betekent	voor	onze	

organisatie	en	de	medewerkers.	

Waar gaan we voor:

  1 COMFORTABEL EN GEZOND WONEN 

  2 IN EEN PRETTIGE WOONOMGEVING

 3 PASSEND BIJ DE PORTEMONNEE

 4 MET OOG VOOR HET MILIEU

 5 MET VERDERGAANDE DIENSTVERLENING
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Waar staan we voor:

IEDEREEN VERDIENT  
EEN GOED THUIS
Wij richten ons op mensen met een 

wat lager inkomen of een (zorg) 

behoefte die bijzondere eisen stelt 

aan een ‘thuis’.

RANDVOORWAARDEN

• Een goede en gezonde organisatie HW Wonen;

• In verbinding met andere partijen;

• Solide, betrouwbaar én flexibel;

• Gericht op continuïteit en met het oog op  

de toekomst.

AMBITIES HW WONEN



Sinds een dik half jaar woont Debbie met haar dochter van 9 en 

zoon van 11 in een huurwoning in Zuid-Beijerland. “De aanleiding 

om hierheen te verhuizen was niet zo leuk, maar inmiddels zijn 

we zo thuis in dit huisje,” vertelt Debbie. Deze actieve moeder is 

een geboren Hoekschewaardse. “Ik heb altijd in Zuid-Beijerland 

gewoond. Mijn kinderen gaan hier naar school, in het dorp is 

superveel te doen voor de kinderen en iedereen kent elkaar. Ik vind 

dat prettig, die sociale interactie. 

Debbie de Swart

Zuid-Beijerland

“ WE HEBBEN ONS 
EIGEN  
GEMAAKT”
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“ THUIS IS ER VOOR IEDEREEN 
EEN EIGEN PLEK.”

“Toen ik net dit huis huurde, mochten we bijvoorbeeld tijdelijk 

de wifi van de buurman gebruiken en stonden buren vaak met 

wat eten op de stoep, zo fijn! Ik ben zo in Rotterdam, wat ik 

heel leuk vind voor een dag, maar ik word altijd weer gelukkig 

als ik de Heinenoordtunnel inrij, naar huis. In de weekenden 

gaan we vaak lekker met zijn drietjes op de fiets het dorp in; 

een ijsje halen.”

Toen	Debbie	het	huis	ging	huren	moest	er	veel	gebeuren.	

En	het	was	een	stuk	kleiner	dan	haar	eerdere	woning.	“In	de	

kleinste	kamer	van	mijn	zoon	mocht	ik	van	HW	Wonen	de	deur	

uit	een	inloopkast	halen	en	dat	is	nu	een	stoere	hoek	met	bureau	

van	steigerhout.”	Familie	en	vrienden	komen	graag	op	bezoek	

bij	Debbie	en	de	kinderen.	“Ik	zeg	altijd,	het	gaat	niet	om	de	

grootte	van	je	woning,	maar	om	hoe	je	er	een	thuis	van	maakt.”	

De	inrichting	is	Scandinavisch	en	industrieel	met	stoer	hout,	

lichte	kleuren	en	grote	planten.	“Ik	heb	alles	in	overleg	met	mijn	

kinderen	gedaan.	Zij	hebben	zelf	mogen	bedenken	hoe	hun	

kamer	eruit	moest	gaan	zien.	Daarom	is	het	ook	echt	ons	thuis,	

die	huiselijke	sfeer	komt	terug	in	alle	kamers.”	En	heeft	Debbie	

ook	een	tuin?	“Nou	en	of,”	lacht	Debbie.	“Ik	heb	een	enorme	

tuin.	Dat	was	een	moeras	van	onkruid,	maar	is	nu	heel	mooi.	De	

tuin	is	een	verlengstuk	van	ons	fijne	huis.	Er	staat	nu	een	huisje	

in	met	een	werkbank.	Mijn	zoon	heeft	het	kleinste	kamertje	in	

huis	en	met	zijn	‘klusschuur	in	de	tuin’	heeft	hij	een	plek	om	

lekker	te	knutselen.”	

Debbie	is	erg	blij	met	haar	eigen	stekkie.	“Ik	blijf	hier	voorlopig	

zeker	wonen!”
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Wij zorgen voor voldoende comfortabele 

woningen die zo veel mogelijk energiezuinig, 

gezond en toekomstbestendig zijn. Daarbij 

streven wij steeds naar woningen en (nieuwe) 

woonvormen die passen bij de vraag en 

(zorg)behoefte van onze huurders. Zo werken 

wij aan een goed en geschikt thuis 

voor iedereen. 

COMFORTABEL  
EN GEZOND  
WONEN

22



demografische en economische ontwik-

kelingen. De resultaten van dit onderzoek 

vormen de basis voor de wensportefeuille 

van HW Wonen. Onze meerjarenbe-

groting laat de ontwikkeling in onze 

woningvoorraad zien. Dit is grofweg een 

optelsom van onze huidige bestaande 

woningvoorraad, investeringen hierin in 

levensduurverlengende ingrepen (LVI), 

vaak gecombineerd met duurzaamheids-

ingrepen en/of geschiktheidsingrepen, 

ons verkoopprogramma, sloop van 

verouderde en niet geschikt te maken 

woningen en nieuwbouw. Wij confron-

teren de meerjarenbegroting regelmatig 

met onze wensportefeuille en met de 

actuele ontwikkeling van de woningbe-

hoefte in de Hoeksche Waard, om te 

borgen dat vraag en aanbod voldoende 

op elkaar blijven aansluiten. Nu en in de 

toekomst. Wij stemmen de woningtypes 

en woonconcepten in onze eigen nieuw-

bouwprogramma’s zo veel mogelijk af op 

de behoefte in het betreffende gebied. 

Ook sluiten wij, waar mogelijk, aan bij 

nieuwe projecten van andere partijen. 

In ons totale programma hebben wij 

aandacht voor de middeninkomens23 en 

3	 Onder	middeninkomens	worden	de		
huishoudens	verstaan	die	net	geen	recht	
hebben	op	een	sociale	huurwoning,	maar	op	
de	koopmarkt	vaak	moeilijk	terecht	kunnen.	
In	de	praktijk	zijn	dit	huishoudens	met	een	
inkomen	tot	€	50.000,-.

De kerntaak van HW Wonen is om 

ervoor te zorgen dat er voldoende betaal-

bare woningen beschikbaar zijn in de 

Hoeksche Waard voor de huisvesting van 

onze primaire doelgroep12. Op basis van de 

Regionale Woonvisie Hoeksche Waard, 

het woningbehoefteonderzoek en daaruit 

afgeleid onze wensportefeuille maken 

wij jaarlijks samen met de gemeente 

Hoeksche Waard en het Huurders-

platform prestatieafspraken. Hierin 

staat beschreven hoe de betaalbare en 

beschikbare voorraad zich ontwikkelt en 

welke mogelijkheden er zijn om hierop 

bij te sturen. De pijler ‘Comfortabel en 

gezond wonen’ gaat over de beschik-

baarheid van woningen en beschrijft 

onze uitdagingen en opgaven voor het 

realiseren van een goed en geschikt 

thuis voor onze (potentiële) huurders. Het 

onderwerp ‘betaalbaarheid’ komt in pijler 

drie ‘passend bij de portemonnee’ aan 

de orde. 

Voldoende woningen voor 
onze (potentiële) huurders
De voormalige vijf gemeenten, het 

Huurdersplatform en HW Wonen hebben 

in 2016 een Woningbehoefte onderzoek 

laten uitvoeren door Companen, inclusief 

een aantal scenario-analyses in relatie tot 

2	 Onze	primaire	doelgroep	zijn	onze	(poten-
tiële)	huurders	die	volgens	de	Rijksoverheid	
recht	hebben	op	een	sociale	huurwoning.	
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andere uitdagingen op de woningmarkt 

goed in gesprek te blijven met gemeente 

en andere partners. 

Wij monitoren permanent de ontwikke-

ling in de wachttijden op een woning. Dit 

doen wij aan de hand van het gemid-

delde aantal reacties dat nodig is voordat 

iemand een woning krijgt toegewezen. 

Ons streven is om dit aantal zo min 

mogelijk te laten oplopen. De gemid-

delde wachttijd op een woning is in 

de Hoeksche Waard ten opzichte van 

omliggende regio’s beperkt. 

de jonge starters op de woningmarkt. 

Zij vallen met de huidige systemen en 

wet- en regelgeving vaak buiten de 

boot. In de Hoeksche Waard zijn er 

bovendien weinig investeerders die 

voor de middeninkomens een oplossing 

bieden. Statushouders huisvesten wij in 

onze reguliere woningvoorraad. Om voor 

hen een goed en veilig thuis te bieden, 

streven wij ernaar om hen in één keer 

een passende woning aan te bieden. 

Vanwege het wachten op gezinshereni-

ging is dit soms nog wel een uitdaging. 

Het is belangrijk om over deze en 
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ruimten. Of duurzame woonvormen 

waarbij ‘deel-gebruik’ van bijvoorbeeld 

auto’s en voorzieningen wordt gestimu-

leerd. Vanuit de Woningwet wordt de 

wooncoöperatie mogelijk gemaakt. Dit 

is een ontwikkeling die een equivalent 

kan zijn van het collectief particulier 

opdrachtgeverschap (CPO). CPO kent 

in de koopsector een opmars, met 

name bij jonge senioren die op deze 

manier voor sorteren op samen oud 

worden, vaak ook gecombineerd met 

duurzaam wonen. Wij denken na over 

Bij beleidsvoornemens van onszelf of van 

onze partners die mogelijk effect hebben 

op het aantal benodigde reacties (bijvoor-

beeld gebruik 10 procent beleidsruimte 

voor andere doelgroepen, huisvesting 

statushouders, urgentieregels, uitstroom 

maatschappelijke opvang), gaan wij met 

elkaar en met onze huurders in overleg 

over de wenselijkheid hiervan en moge-

lijke bijsturingsmaatregelen.

Verschillende woonvormen 
voor verschillende behoeften
Zoveel mensen zoveel wensen. Dat 

geldt niet alleen voor de prijs van 

het wonen, maar ook voor de manier 

waarop mensen wonen. Van oudsher 

is de Hoeksche Waard een gebied 

waar veel grondgebonden woningen 

staan, zowel voor gezinnen als voor 

senioren, aangevuld met een aantal 

(kleinschalige) gestapelde woon-

vormen. Dit beeld zal niet drastisch 

veranderen. Toch is het goed om bij 

nieuwbouw steeds af te vragen of er 

nieuwe woonconcepten mogelijk zijn die 

wellicht meer aansluiten bij de actuele 

en toekomstige behoeften. Te denken 

valt aan woonvormen waar ouderen 

en jongeren in een goede balans door 

elkaar wonen, waarbij de jongeren 

ondersteunende klusjes kunnen doen 

voor de ouderen, als compensatie voor 

een lagere huur. Of aan concepten 

die de ‘community-gedachte’ meer 

faciliteren, met gemeenschappelijke 

HWweetje 
Via portefeuillemanagement en assetmanagement 

geven wij integraal sturing aan ons vastgoed. Dat 

doen wij via de zogenaamde ‘beleidsachtbaan’, waarbij strategie,  

tactische vertaling en uitvoering steeds met elkaar in verbin-

ding staan. Assetmanagement is een continu proces van het 

managen van onze assets (eenheden/vastgoed) op het gebied 

van onderhoud, investeringen en huur. Assetmanagement 

doe je niet één keer per jaar, maar elke dag. Wanneer er een 

vraag komt van een wethouder, van een huurder, of vanuit de 

organisatie, dan ben je met assetmanagement bezig.  

Bij assetmanagement hoort portefeuillemanagement. Het 

portefeuillemanagement is de strategische component en 

geeft sturing aan de gehele portefeuille. In het portefeuille-

management is het beleid gericht op de toekomstige 

ontwikkeling van de woningvoorraad op strategisch niveau. 

Daarbij zoeken we steeds de balans tussen de volkshuisveste-

lijke opgave en wat financieel verantwoord is. 
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wij op welke manier wij in de Hoeksche 

Waard aan deze specifieke behoeften 

invulling kunnen geven. Daarbij streven 

wij naar een mix van oplossingen, met 

flexibele contracten waar wonen, zorg 

en welzijn optimaal worden gecombi-

neerd. Om dit te ondersteunen vinden 

wij het belangrijk om samen met onze 

stakeholders een visie op de kernen te 

ontwikkelen, zodat wij goed in beeld 

hebben op welke plek welke behoeften 

en welke kansen liggen. De Woonzorg-

wijzer voor de Hoeksche Waard geeft 

hierover al veel informatie. Met onze 

investeringen kunnen wij direct inspelen 

op de kansen in een bepaalde kern 

dergelijke concepten en onderzoeken 

of en in welke vorm deze passen bij de 

behoeften in de Hoeksche Waard en bij 

wat wij als corporatie mogen en kunnen 

doen. 

Daarnaast gaat onze speciale aandacht 

uit naar woonvormen die een oplossing  

bieden voor onze meer kwetsbare 

huurders, zoals mensen die uitstromen 

uit de maatschappelijke opvang, of juist 

vanwege strengere indicaties zelfstandig 

moeten blijven wonen. Niet altijd is een 

reguliere huurwoning direct een goede 

oplossing. Samen met de gemeente en 

maatschappelijke partners onderzoeken 

Slim Langer Thuis  
Met slimme technische oplossingen in je eigen woning blijven

Hoe fijn is het als je met behulp van slimme 

technische oplossingen (domotica) langer in je 

vertrouwde omgeving kunt blijven wonen? Denk 

bijvoorbeeld aan een voordeurbel met camera en 

spreekverbinding, een voordeur die op afstand 

te openen is door de bewoner of mantelzorger, 

een alarm met wifi zodat dit ook buitenshuis te 

gebruiken is en nog veel meer.  Samen met Zorg-

waard ging wij op zoek naar mogelijkheden om 

bewoners Slim Langer Thuis te laten wonen. Voor 

de technische oplossingen kwamen wij terecht 

bij een leverancier van deze oplossingen, Detron. 

Een eerste pilot met zes bewoners in Strijen 

maakt ons en de andere partijen enthousiast. 

De mogelijkheden zijn er. De volgende stap is te 

zorgen voor de betaalbaarheid voor de bewoner. 

Hiervoor zoeken wij de samenwerking met 

partners als de gemeente en zorgverzekeringen. 

En dat doen wij met enthousiasme, betrokkenheid 

en doorzettings-

kracht. Iedereen 

verdient een 

goed, veilig en 

slim thuis!
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voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld 

door op voorhand preventief in wonin-

gen (WMO-)investeringen te doen die 

langer zelfstandig thuis wonen mogelijk 

maken, mits deze woningen liggen in 

de nabijheid van (zorg)voorzieningen. 

Deze kansen willen wij samen met de 

gemeente en zorgpartijen uitwerken 

en verder ontwikkelen. Daarbij zoeken 

we ook nadrukkelijk naar nieuwe 

oplossingen en samenwerkingen, 

zoals het ontwikkelen van een collec-

tieve WMO-regeling. Het werken met 

businesscases helpt bij het concreet 

en wederkerig maken van ambities en 

afspraken. Daarmee geven wij invulling 

aan het gebiedsgericht ondernemen, 

waarbij we als gelijkwaardige partners 

tijd en middelen inbrengen als investe-

ring in de wijk. 

Daarnaast doen wij wat binnen onze 

eigen mogelijkheden ligt om langer  

zelfstandig thuis wonen mogelijk te 

maken. Bijvoorbeeld door kleine of 

grotere aanpassingen aan de woning 

en het inzetten en doorontwikkelen van 

domotica. Onze nieuwbouwprojecten 

voldoen altijd aan de eisen van het 

Woonkeur nieuwbouw Basispakket.

Streven naar keuzevrijheid, 
veiligheid en comfort
Om van een huis een thuis te maken 

vinden onze huurders enige keuze-

vrijheid belangrijk. Bijvoorbeeld in de 

inrichting van de keuken of badkamer, 

maar ook de indeling van de woning 

is vaak persoonlijk. Tegelijk vinden wij 

het belangrijk dat de woning ook voor 

een volgende huurder een thuis kan 

worden. Dat zorgt voor grenzen aan wat 

wel en niet ‘aanpasbaar’ kan zijn. Ons 

streven is om hierin een balans te vinden 

tussen wat wenselijk en wat haalbaar 

is. Onze huurders geven bovendien 

aan dat veiligheid in en om hun woning 

erg belangrijk is. Daarom streven wij 

naar de normen van het Politiekeur-

merk Veilig Wonen (PKVW). Gezond 

wonen betekent dat onder andere de 

temperatuur en de vochthuishouding in 

de woningen op een ‘gezond’ niveau 

zijn. Door woningen te isoleren en/of 

andere (duurzaamheids)maatregelen, 

werken wij aan gezonde woningen. Wij 

gebruiken hierbij steeds vaker duurzame 

materialen en nieuwe (bouw)technieken. 

Tegelijk zegt dit niet altijd direct iets 

over de toename van het comfort van de 

HWweetje
In een woning met WoonKeur kunnen  

bewoners lang zelfstandig thuis wonen. 

WoonKeur is een certificaat dat wordt afgegeven aan  

nieuwbouwwoningen met een hoog niveau aan 

gebruikskwaliteit, inbraakwerendheid sociale veiligheid, 

toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid. 
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• De	behoefte	en	veranderingsopgave	in		

de	woningvoorraad	zijn	als	gevolg	van	

demografische,	economische	veranderingen	

en	het	scheiden	van	wonen	en	zorg	zijn		

in	beeld;

• Wij	houden	onze	woningvoorraad		

kwalitatief	en	kwantitatief	op	orde;	

• Wij	realiseren	waar	nodig	nieuwe	woon-

concepten	die	passen	bij	behoefte	en	tijd;

• De	lokale	agenda’s	rond	zelfstandig	thuis	

wonen	(scheiden	wonen/zorg,	WMO	en	

effecten	daarvan	op	de	woningvoorraad)	

zijn	met	zorg-	en	welzijnspartijen	afgestemd	

en	geoperationaliseerd;

• Wij	ontwikkelen	een	visie	op	kernen.	Dit	in	

samenspraak	met	onze	stakeholders.

Strategische agenda 2019-2022 

woningen. Dit is ook sterk afhankelijk 

van het gebruik van de installaties door 

de huurder en de persoonlijke voorkeu-

ren van wat iemand comfortabel vindt. 

Met name bij de woningen die een forse 

verduurzamingsingreep krijgen of die 

in de nieuwbouw al direct heel ener-

giezuinig worden gerealiseerd, moet de 

praktijk nog uitwijzen hoe comfortabel 

onze huurders deze woningen vinden. 

Wij monitoren de ervaringen van onze 

huurders, zodat wij onze ingrepen om 

de woningen gezond en comfortabel te 

maken kunnen optimaliseren. Wij kijken 

hierbij ook of er in de mate van verduur-

zaming meer keuzevrijheid mogelijk is, 

zodat maatregelen nog beter aansluiten 

bij de persoonlijke voorkeuren van onze 

huurders.

HWweetje
Wij vinden een veilig 

thuis voor onze huur-

ders erg belangrijk. Wij zetten 

ons actief in om te voorkomen dat 

er iets gebeurt in de woon- en 

leefomgeving van onze huurders. 

Mocht er onverhoopt toch een 

groter incident zijn, zoals een 

brand, dan hebben wij een eigen 

calamiteitenteam dat weet hoe te 

handelen en dat onze huurders 

en hun woonsituatie goed kent. 

Zo werken wij met aandacht voor 

de persoonlijke situatie aan  

veilig wonen.
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De huurder:

•	 Merkt	dat	hij	bij	HW	Wonen	een	reële	

kans	maakt	op	een	goede,	geschikte	en	

betaalbare	woning;

•	 Merkt	dat	HW	Wonen	aandacht	heeft	voor	

middeninkomens	en	jonge	starters;

•	 Kan	bij	HW	Wonen	onder	bepaalde	

voorwaarden	terecht	om	een	woning	te	

kopen;

•	 Merkt	dat	HW	Wonen	investeert	in	een	

goede	kwaliteit	van	de	woning	door	

onderhoud,	renovatie	en	verduurzaming;

•	 Ziet	dat	HW	Wonen	nieuwe	woningen	

bouwt	in	verschillende	kernen;

•	 Ziet	dat	HW	Wonen	nieuwe	woon-

concepten	toepast,	waarbij	bijvoorbeeld	

huurders	met	verschillende	wensen	en	

behoeften	prettig	samenwonen;	

•	 Wil	en	moet	langer	zelfstandig	thuis	wonen.	

De	huurder	ziet	dat	HW	Wonen	investeert	

in	woningen	waarin	hij	ook	kan	wonen	als	

hij	slechter	ter	been	is	of	zorg	nodig	heeft;

•	 Krijgt	de	vrijheid	om	van	zijn	huis	

daadwerkelijk	zijn	thuis	te	maken,	maar	

weet	tegelijkertijd	dat	de	woning	ook	voor	

een	volgende	huurder	een	thuis	moet	

kunnen	worden.	Dit	zorgt	voor	grenzen	aan	

wat	wel	en	niet	‘aanpasbaar’	is.
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Mevrouw De Geus en haar man zijn echte ‘Hoekschewaarders’, zoals 

zij dit zelf zegt. “We wonen sinds 1971 achtereenvolgens in Nieuw-

Beijerland, Goudswaard en nu al jaren in Oud-Beijerland. Ik weet 

niet beter.” Mevrouw en meneer De Geus hebben twee kinderen, een 

dochter en een zoon en drie kleinkinderen. “Twee jongens en een 

meisje”, vertelt mevrouw De Geus trots. 

Mevrouw De Geus

Oud-Beijerland

“  IN MIJN  
TUIN EN MIJN 
BUURTJE”
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“HEEL BELANGRIJK VIND IK 
HET SOCIALE CONTACT MET 
DE BUREN.”

Jarenlang hebben mevrouw en meneer De Geus met een kaas-

kraam op diverse markten in de regio gestaan. Inmiddels zijn ze 

gepensioneerd. Het kwieke stel woont in een huurwoning, midden 

in een gezellige straat in de Zeeheldenbuurt in Oud-Beijerland. 

Deze buurt ligt dicht tegen het centrum van Oud-Beijerland aan. 

“We gaan regelmatig even boodschappen doen en zodra we 

het centrum inlopen, komen we bekenden tegen. Ik heb veel 

vrijwilligerswerk gedaan en ook lang getennist in Oud-Beijerland, 

dus ik ken best wel veel mensen”, vertelt mevrouw De Geus.  

“En natuurlijk ga ik elke woensdag even naar de markt!”

Het	thuis	van	deze	kwieke	senioren	is	een	grote	tussenwoning	

met	een	diepe	tuin.	“En	een		moderne	inrichting!	Vaak	komen	

mensen	bij	ons	binnen	en	zeggen	dan	‘oh	wat	een	leuke	

inrichting.’	Die	denken	vaak,	‘ik	ga	bij	een	paar	senioren	op	

bezoek,	dat	zal	er	wel	heel	oubollig	uitzien’,“	lacht	mevrouw		

De	Geus.	Ze	vertelt	verder:	“We	zijn	gek	op	onze	tuin,	die	

is	groot	en	ligt	op	het	Zuiden.	Zodra	we	’s	morgens	wakker	

worden,	gaat	de	keukendeur	op	een	kier.	En	als	het	een	beetje	

lekker	weer	is	gaan	we,	hup,	de	tuin	in.	Mijn	man	tuiniert	graag	

en	we	hebben	de	tuin	zelf	ingericht.	Samen	met	de	buurvrouw	

rijd	ik	in	mijn	auto	regelmatig	naar	het	tuincentrum,	nieuwe	

plantjes	kopen,	kopje	koffie	drinken,	we	maken	er	een	uitje	van.”

Heel	belangrijk	voor	het	thuisgevoel	is	het	sociale	contact	met	

haar	buren.	“Er	is	veel	contact	met	buren	onderling,	we	lopen	

vaak	even	bij	elkaar	de	tuin	in.	Dat	sociale	en	elkaar	kennen,	dat	

maakt	voor	mij	dat	ik	me	helemaal	thuis	voel.	We	hebben	een	

tijdje	ergens	gewoond	waar	er	alleen	maar	‘hallo’	en	‘dag’		

werd	gezegd	tegen	elkaar.	Nou	daar	wilde	ik	al	snel	weg!”

Deze	mensen-mensen	wonen	helemaal	op	hun	plek	in	Oud-

Beijerland.	“We	hopen	hier	nog	lang	te	wonen,	dit	is	écht	thuis.”
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Onze woningen staan in groene wijken, 

met een prettige sociale structuur en 

passende voorzieningen. Wij verbinden 

groen zoveel mogelijk aan bebouwing, 

waardoor onze wijken prettiger worden 

om in te wonen en klimaatwisselingen 

kunnen worden opgevangen. Ook 

stimuleren wij ontmoeting en beweging. 

Zo dragen wij bij aan gezond en 
vitaal wonen in de Hoeksche Waard.

 IN EEN  
 PRETTIGE  
 WOONOMGEVING
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In de Regionale Woonvisie 2030 staat 

een groot aantal ‘Hoeksche Waarden’ 

genoemd die het wonen en leven in de 

Hoeksche Waard aantrekkelijk maken. 

Elementen als ruimte, landelijk, open, 

kleinschaligheid, groen, water en natuur 

worden door bewoners van de Hoeksche  

Waard als heel prettig ervaren. Maar 

ook: zorg voor elkaar, vrijwilligers, het 

gevoel van ‘samen’, gemoedelijkheid 

en veiligheid zijn belangrijke waarden 

voor het wonen in de Hoeksche Waard. 

Al deze elementen dragen bij aan een 

prettige woonomgeving. 

Die woonomgeving is van ons allemaal. 

Samenwerking met de gemeente, 

zorg- en welzijnpartners, vrijwilligers, 

bewoners en ondernemers is daarom 

essentieel. Niet altijd kunnen wij 

zelf direct iets doen. Wij kunnen wel 

met partijen in overleg treden om de 

woonomgeving te laten aansluiten bij 

de wensen en behoeften van onze 

huurders. Ook is het belangrijk dat 

de openbare ruimte in kwaliteit en 

klimaat adaptatie blijft aansluiten bij de 

gezamenlijke ambities. In de Gebieds-

agenda Hoeksche Waard 2017 en in 

de Regionale Woonvisie staan hiervoor 

al veel aanknopingspunten. Wij blijven 

intensief met de gemeente in gesprek 

over de bijdrage die wij als HW Wonen 

kunnen leveren in het realiseren van 

deze ambities. 

Dichter bij huis hebben wij nauw 

contact met onze huurders over hun 

directe woonomgeving. Wij vinden het 

belangrijk dat de omgeving schoon, 

heel en veilig is, met een prettige 

uitstraling. Via schouwen en via 
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• De	woonomgeving	in	gebieden	waar	we	

bezit	hebben,	houden	we	samen	met	onze	

stakeholders	schoon,	groen	en	veilig;

• Samen	met	onze	stakeholders	bevorderen	wij		

de	sociale,	economische	en	duurzame	zelf-

red	zaamheid	van	onze	huurders	in	de	wijken;

• Wij	stemmen	agenda’s	en	ambities	af		

met	de	gemeente	en	andere	partners		

en	ervaringen	op	het	gebied	van	duur-

zaamheid.

Strategische agenda 2019-2022 

gesprekken met huurders, huurdersver-

enigingen en klankbordgroepen houden 

wij in de gaten waar wij actie op moeten 

ondernemen. Wij stimuleren onze 

huurders om hun directe woonomgeving 

groen en klimaatbestendig te houden, 

denk bijvoorbeeld aan groene tuinen. 

Ook sluiten wij aan bij initiatieven van 

bewoners of partners om activiteiten en 

ontmoeting te stimuleren. Vanuit onder 

andere welzijnswerk wordt met kern-

gericht werken veel energie losgemaakt, 

waaruit weer nieuwe contacten en 

ideeën ontstaan. Daar waar deze betrek-

king hebben op het wonen of de directe 

woonomgeving van onze huurders, willen 

wij graag bijdragen aan ‘prettig wonen’ 

en de leefbaarheid in de wijken.
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De huurder:

•	 Ziet	dat	HW	Wonen	samenwerkt	met	

de	gemeente,	zorg-	en	welzijnspartners,	

vrijwilligers,	bewoners	en	ondernemers	om	

een	prettige	woonomgeving	te	realiseren;

•	 Meldt	zich	bij	HW	Wonen	als	er	actie	nodig	

is	om	de	woonomgeving	schoon,	heel	en	

veilig	te	houden.	HW	Wonen	gaat	hiermee	

dan	zelf	of	in	samenspraak	met	de	huurder	

en	andere	betrokkenen	aan	de	slag;

•	 Houdt	zich	aan	de	woon-	en		

leefregels	en	neemt		

verant	woor	delijkheid	als		

buurtbewoner.
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De vrolijke Sylke woont sinds de zomer van 2016 samen met haar 

vriend Fabian in een nieuw appartementencomplex in Klaaswaal. 

Sylke is geboren en getogen in de Hoeksche Waard. Zij heeft haar 

‘stadse’ vriend vanuit Den Haag naar deze landelijke omgeving weten 

te krijgen.

Sylke Hofman

Klaaswaal

“ BLOEMEN EN  
FAMILIE, DAN  
VOEL IK MIJ 
ECHT  ”
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“  WANNEER DE SCHEMER VALT 
STEEK IK KAARSEN AAN EN 
VULLEN DE KAMERS ZICH MET, 
VOOR MIJ, HET MOOISTE LICHT.”

“Hij vindt het heerlijk hier, de rust  de ruimte en de relaxte sfeer. 

Je bent vanuit Klaaswaal zo in Rotterdam waar mijn zus woont. En 

je rijdt ook zo de snelweg op vanuit Klaaswaal. Mijn familie woont 

niet in de regio, dus dat Klaaswaal zo centraal ligt is heel handig. 

Het voelt voor mij veilig en prettig in de Hoeksche Waard. Ik ken 

hier redelijk veel mensen, ik ken de omgeving en iedereen woont 

in de buurt.” Voor Sylke is haar appartement haar thuis. “Een thuis 

is voor mij warmte, op je gemak zijn, rust en je eigen spullen om je 

heen. En bloemen! Ik heb altijd verse bloemen in huis!”

Ze	heeft	een	mooie	gemixte	inrichting	van	moderne	materialen	en	

dierbare	zaken	die	ze	van	familie	heeft	gekregen.	Alles	heeft	een	

verhaal.	
	

Familie	is	belangrijk	in	Sylkes	leven.	“Ik	kan	niet	zonder	mijn	

familie,	dat	is	alles	voor	mij.	Familie	blijft,	ik	vind	het	belangrijk	tijd	

met	hen	door	te	brengen.”		Ze	brengt	dan	ook	het	liefst	haar	vrije	

tijd	door	met	hen	en	een	paar	vriendinnen.	“Met	familie	of	een	

vriendin	een	drankje	doen,	lekker	eten	en	kletsen.	Thuis	of	op	een	

terras,	gewoon	op	leuke	plekjes	die	het	dorp	te	bieden	heeft.”

Ze	gaat	ook	graag	naar	het	strand,	lekker	uitwaaien	in	Rockanje,	

Scheveningen	of	Kijkduin.	“Het	strand	geeft	me	elk	jaargetijde	rust	

en	ruimte.	Je	ziet	mij	niet	op	het	strand	als	iedereen	hutje	mutje	

ligt.	Dan	zoek	ik	de	rust	van	mijn	mooie	balkon	op,	of	een	andere	

mooie	plek.”	
	

Ze	concludeert,	“het	belangrijkste	is	‘samen’	fijn	thuiskomen.	Je	

moet	al	zoveel	in	het	dagelijks	leven.	Dus	als	ik	thuis	ben,	ben	ik	

ook	écht	thuis.	Wanneer	de	schemer	valt	steek	ik	kaarsen	aan	en	

vullen	de	kamers	zich	met,	voor	mij,	het	mooiste	licht.	
	

Het	is	duidelijk,	Sylke	heeft	haar	thuis	helemaal	gevonden	in	

Klaaswaal.
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€

Wij streven naar woonlasten die 

passen bij de portemonnee van 

onze huurders zodat er voldoende 

financiële ruimte over blijft voor de 

invulling van hun sociale behoeften. 

Van het energiezuiniger maken 

van de woning, plukken ook onze 

huurders de vruchten. Maar ook 

helpen wij bij het voorkomen of 

oplossen van (huur)schulden.  

Met aandacht voor de persoonlijke 

situatie werken wij aan  

betaalbaar wonen.

 PASSEND BIJ DE 
 PORTEMONNEE
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Wat iemand kan en wil betalen aan 

wonen is erg afhankelijk van de 

situatie waarin iemand zich bevindt en 

welke wensen en behoeften iemand 

heeft. In de sociale huursector zijn 

strakke afspraken gemaakt over wat 

‘betaalbaar’ is, zodat ‘wonen’ voor 

elke portemonnee haalbaar is. Via het 

passend toewijzen volgen wij de normen 

van betaalbaarheid voor het grootste 

deel van onze huurders. Daar waar onze 

huurders toch problemen krijgen met 

het betalen van de huur, signaleren wij 

vroegtijdig en gaan we snel het gesprek 

aan om erger te voorkomen. Met behulp 

van een woonlastenadvies kunnen wij 

huurders helpen om inzicht te krijgen in 

hun totale woonlasten. Wij werken met 

een sociaal incassoproces en bieden 

maatwerk en gerichte begeleiding aan 

huurders die dat nodig hebben, vaak in 

samenwerking met andere partijen.  

Ons huurbeleid heeft het principe ‘wonen 

naar draagkracht’ als basis. Wanneer 

iemand meer kan betalen vanwege een 

hoger inkomen, maar in een relatief 

goedkope woning woont, dan kunnen wij 

een inkomensafhankelijke huurverhoging 

toepassen. Geleidelijk aan komt daarmee 

de huur op het niveau dat past bij de por-

temonnee van deze huurders. Wij kijken 

daarbij nauwkeurig voor wie dit echt van 

toepassing is, omdat wij zien dat juist 

onze huurders met een middeninkomen 

vaak problemen ervaren met de betaal-

baarheid van het totale wonen. Daarom 

zijn wij terughoudend met het toepassen 

van de inkomensafhankelijke huurver-

hoging, met name voor de huishoudens 

met een inkomen tot circa € 50.000,- 

bruto per jaar.

Wij investeren jaarlijks veel geld in het 

betaalbaar houden van onze huren. De 

betaalbaarheid van wonen gaat echter 

over meer dan de huurprijs alleen. Via 

het woonlastenadvies kunnen wij onze 

nieuwe huurders aanbieden om de 

totale woonlasten in beeld te brengen. 

Wij onderzoeken de mogelijkheden 

die wij hebben om onze huurders te 

HUURLASTEN € 381,47

ENERGIELASTEN € 131,93

SERVICEKOSTEN € 61,30

TOTAAL € 574,70

Indicatie woonlasten

Betaalbaarheid

Deze woning is 
betaalbaar voor u, 
op basis van de 
gegevens die wij 
van u hebben
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Dat scheelt aanzienlijk in de energie-

lasten voor het wonen, waardoor de 

totale woonlasten ook lager worden. 

Tot slot vinden wij het belangrijk dat wij 

huurders ondersteunen als zij tijdelijk in 

de knel zitten met de betaalbaarheid van 

hun woning, bijvoorbeeld vanwege het 

wegvallen van een inkomen. Hiervoor 

bieden wij maatwerk, vaak samen met 

onze partners. De komende jaren ligt er 

voor ons veel focus op het ontwikkelen 

en uitwerken van nieuwe woon-/huur-

concepten, passend bij de dynamiek van 

deze tijd. 

ondersteunen bij het in balans houden 

van de woonlasten. Te denken valt aan 

het uitvoeren van kleine klusjes door 

huurders zelf, waardoor de servicekos-

ten omlaag kunnen of het verrichten 

van welzijns activiteiten voor de buurt als 

onderdeel van het huurcontract. Ook 

willen wij onze huurders zo veel mogelijk 

laten profiteren van duurzaamheidsmaat-

regelen die wij uitvoeren in en om hun 

woning. Dat betekent dat de huurprijs 

plus de energiekosten voor een woning 

na een duurzaamheidsingreep het liefst 

lager zijn, maar in ieder geval nooit hoger 

zijn dan voor de ingreep. Waar mogelijk 

faciliteren wij dat huurders ook zelf hun 

energie duurzaam kunnen opwekken via 

bijvoorbeeld zonnepanelen. 

• Wij	zorgen	voor	voldoende	beschikbare	

woningen	in	de	kernen	voor	het	huisvesten	

van	de	primaire	doelgroep;

• Wij	passen	ons	huurbeleid	zodanig	toe	dat	

beschikbaarheid	en	betaalbaarheid	het	

beste	geborgd	worden;

• Wij	helpen	huurders	bij	het	beheersbaar	

houden	van	hun	woonlasten;

• Wij	onderzoeken	nieuwe	woon-/huur-

concepten	en	werken	de	mogelijkheden	

hiervoor	uit.

Strategische agenda 2019-2022 
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De huurder:

•	 Heeft	een	huur	die	past	bij	zijn	inkomen	en	

de	kwaliteit	van	zijn	woning;

•	 Kan	bij	HW	Wonen	advies	vragen	om	zijn	

totale	woonlasten	in	beeld	te	brengen;

•	 Neemt	contact	met	HW	Wonen	op	als	hij	

een	probleem	krijgt	met	het	betalen	van		

zijn	huur;

•	 Merkt	dat	HW	Wonen	een	huurachterstand	

vroegtijdig	signaleert	en	een	gesprek	

aangaat	om	erger	te	voorkomen.	
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Mevrouw Niaza is al bij de voordeur als wij aan komen lopen  

en ontvangt ons hartelijk in haar modern ingerichte woning in  

’s Gravendeel. Op de grote bank in haar woonkamer, uitkijkend op de 

mooie schilderijen van haar man vertelt zij haar bijzondere verhaal.

Mevrouw Niaza

’s Gravendeel

“ THUIS VOOR  
 ONS BETEKENT  
VOORAL EEN  
VEILIG ”

42
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“  ALS IK KOOK, DEEL IK  
DAT MET MIJN BUREN.”

“Ik kom uit Afghanistan, ik heb economie gestudeerd en mijn 

man is advocaat. Toen de oorlog uitbrak zijn wij gevlucht met 

onze drie kinderen. Wij hebben vijf jaar in het asielcentrum 

gezeten voordat we onze verblijfsvergunning kregen. Via 

Vluchtelingenwerk zijn we in deze woning terechtgekomen, waar 

we inmiddels 10 jaar met veel plezier wonen.” Mevrouw Niaza 

werkt als buschauffeur. “Ik werk voor Connexxion en rijd de hele 

Hoeksche Waard door in een kleine bus. Ik leer veel mensen 

kennen, ontzettend leuk! Mijn man zorgt voor het huishouden en 

is daarnaast kunstenaar.”

Ze	wijst	op	de	prachtige	werken	die	aan	de	muur	hangen.	“De	

schilderijen	zijn	gemaakt	van	stro.	Het	is	een	techniek	die	we	als	

kind	leren	in	Afghanistan.	Mensen	vonden	het	zo	mooi	dat	we	

zelfs	een	tentoonstelling	kregen	in	Strijen.	Er	hangt	een	prachtig	

kunstwerk,	gemaakt	door	mijn	man,	in	het	gemeentehuis	van	

Binnenmaas.	Daar	ben	ik	heel	trots	op!”	‘s-Gravendeel	is	

inmiddels	echt	thuis	voor	het	gezin	Niaza.	“De	basisschool	was	

dichtbij,	onze	kinderen	konden	gelijk	naar	school	hier,	inmiddels	

studeren	ze	bijna	allemaal.	In	‘s-Gravendeel	voel	ik	me	thuis.	

Het	is	hier	rustig,	we	kennen	alle	buren	en	het	is	fijn	wonen	hier.	

Thuis	voor	ons	betekent	vooral	een	veilig	thuis.	Dat	blijft	er	toch	

in	zitten.	We	zijn	nog	iedere	dag	zo	blij	met	ons	huis!”	

Mevrouw	Niaza	vertelt	over	de	rest	van	haar	familie.	Zij	zijn	

grotendeels	ook	gevlucht.	“Onze	familie	woont	in	Engeland,	

Canada,	Rusland	en	Duitsland.	Met	Kerstmis	komen	we	altijd	

samen,	meestal	in	Duitsland	of	hier.	Het	zit	in	onze	cultuur	om	voor	

elkaar	te	zorgen	en	alles	te	delen.	Dus	ik	deel	ook	eten	uit	aan	

de	buren	als	ik	iets	lekkers	heb	gekookt.”	Mevrouw	Niaza	vertelt	

lachend:	“Dat	vonden	ze	in	het	begin	wel	een	beetje	vreemd.	‘dat	

is	helemaal	niet	onze	cultuur	hoor!’	werd	me	dan	verteld.	Inmiddels	

vragen	ze	me	naar	recepten	als	ik	weer	iets	langs	breng.”
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20.5º

Met alles wat wij doen dragen wij bij aan 

de ambitie voor een energie-neutrale 

Hoeksche Waard en organisatie. Wij 

stimuleren circulair werken en bouwen, 

kiezen voor gezonde en eerlijke materialen 

en voorkomen verspilling van middelen.  

Daarbij helpen wij onze huurders en 

collega’s hun steentje hieraan bij te dragen. 

Wij werken ‘natuurlijk’ samen aan  

onze toekomst!

 MET OOG  
 VOOR  
 HET MILIEU
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Wij leveren onze bijdrage aan een duur-

zame samenleving, zodat ook toekomstige 

generaties een goed thuis vinden in de 

Hoeksche Waard. Wij onderschrijven dan 

ook de Regionale Energievisie Hoeksche 

Waard en spannen ons in om de ambitie  

van een energieneutrale Hoeksche  

Waard in 2040 waar te maken. Daarbij 

zoeken wij vanuit onze kernopgave altijd 

de balans tussen onze bijdrage aan de 

betaalbaarheid, geschiktheid, kwaliteit  

én duurzaamheid van onze woningvoor-

raad. Uiteraard conformeren wij ons aan 

afspraken die zijn opgesteld, zoals  

gasloos (nieuw)bouwen en sluiten wij aan 

bij de forse verduurzamingsambitie  

voor de bestaande voorraad van de 

corporatiesector. In de periode van dit 

ondernemingsplan ligt er in ieder geval de 

opgave om ons totale bezit gemiddeld op 

energielabel B te hebben (EPC 1,2 - 1,4). 

Waar mogelijk en verantwoord, sorteren 

wij alvast voor op nieuwe normen en ont-

wikkelingen, zoals de BENG-normering in 

de nieuwbouw. 

De wereld van duurzaam wonen en leven 

is volop in beweging. Op het gebied 

van techniek, concepten en samen-

werking ontstaan nieuwe vormen en 

zijn er ontwikkelingen die het speelveld 

regelmatig doen veranderen. Dat maakt 

de duurzaamheidsopgave boeiend en 

ingewikkeld tegelijk. Wij hebben onze 

uitgangspunten voor het werken aan 

deze opgave verwoord in een duurzaam-

heidskader. Daarbij hebben wij twee 

richtinggevende principes benoemd: 

1.	 Wij streven naar een optimale inzet 

voor een energieneutrale omgeving 

en toekomstbestendige woningen 

in relatie tot onze volkshuisvestelijke 

opgave. Wij maken de juiste afwe-

ging tussen kwaliteit, duurzaamheid, 

betaalbaarheid en de (zorg)behoeften 

van onze huurders. 

2.	 Een duurzame toekomst maak je 

samen en begint bij jezelf. Wij werken 

samen met onze huurders, collega’s 

en samenwerkingspartners om deze 

gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor onze aarde op te pakken. 

Samenvattend is onze strategie op 

duurzaamheid om vooraan mee te doen 

in de ontwikkeling en uitvoering van 

duurzaamheidsmaatregelen, waarbij 

wij zoveel mogelijk gebruik maken van 

bewezen techniek en geslaagde con-

cepten bij andere organisaties. Jaarlijks 

vertalen wij de uitgangspunten van ons 

duurzaamheidskader in concrete plannen 

en prestatieafspraken. Wij monitoren 

regelmatig of de ontwikkelingen in tech-

niek en concepten aanleiding geven voor 

bijsturing. Het werken aan duurzaam-

heid is een integraal onderdeel van onze 

dagelijkse dienstverlening. De pijlers uit dit 

ondernemingsplan komen dan ook terug 

in het duurzaamheidskader, waardoor het 

thema duurzaamheid vanuit verschillende 

perspectieven wordt ingevuld. 
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Wij realiseren energiezuinige nieuwe 

woningen zonder gasaansluiting en met 

gebruikmaking van duurzame opwekking 

van energie en zo veel mogelijk duurzame 

materialen. Bij renovatie maken wij een 

sprong in energie- en CO2-besparing, 

waarbij de investering wordt afgewogen 

tegen de verwachte nieuwe levensduur 

en de geschiktheid van de woning voor 

de toekomstige behoeften van onze 

huurders. Wij vinden het belangrijk dat 

onze huurders in hun totale woonlas-

ten zo veel mogelijk profiteren van de 

energiezuinige woningen. Zij hebben 

hier zelf ook een rol in door hun energie-

zuinige woning goed te gebruiken. Wij 

helpen hen hierbij en stimuleren de inzet 

van energiecoaches (via bijvoorbeeld de 

gemeente en/of vrijwilligers) om nieuwe 

goede gewoontes eigen te maken en om 

slimmer met energieverbruik om te gaan. 

Onze duurzaamheidsambitie en de 

normen die hier vanuit afspraken en 

regelgeving over gelden, vragen ook  

om nieuwe samenwerkingspartners  

en -vormen. Wij staan open voor experi-

menten en initiatieven vanuit bewoners, 

ondernemers en andere partijen om  

te onderzoeken op welke manier  

HW Wonen een rol kan spelen in het  

verduurzamen van de Hoeksche Waard. 

Wij blijven de ontwikkelingen op dit 

terrein nauwkeurig volgen, alsmede de 

kaders vanuit wet- en regelgeving. Ook 

maken wij graag gebruik van kennis 

van anderen en werken wij tegelijk aan 

bewustwording bij onze medewerkers en 

samenwerkingspartners om duurzaam-

heid als ‘natuurlijk’ onderdeel te hanteren 

bij ons denken en doen. 

HWweetje
Circulair werken is gericht op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van 

materialen. Onze sloopprojecten benaderen wij zoveel als op dit moment mogelijk vanuit 

een circulair systeem. Er wordt altijd onderzocht in hoeverre wij de materialen kunnen hergebruiken. 

Zo zijn de dakpannen die vrijkwamen bij de sloopwoningen aan onder andere de Roodenburg Ver-

maatstraat in ‘s-Gravendeel gebruikt bij de renovatie van de andere woningen. Een ander voorbeeld 

is het grootschalig hergebruik van materialen die vrijkomen bij demontage van de woningen als 

onderdeel van het project Nieuw Weverseinde in Puttershoek. Deze materialen, waaronder houten 

balken, binnendeuren, kozijnen, goten en dakpannen worden hergebruikt bij een gemeentelijk 

nieuwbouwproject in Oud-Beijerland.
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• Ons	strategisch	duurzaamheids-

beleid	werken	wij	uit	in	investe	ringen	

in	bestaande	bouw,	nieuwbouw	en	

ander	soortige	maatregelen;

• Wij	hebben	kennis	van	ontwikkelingen,	

innovaties	en	samenwerking	rond	

duurzaam	en	circulair	bouwen,		

onderhouden	en	wonen;

• Wij	werken	aan	bewustwording		

van	huurders,	medewerkers	en		

leveranciers	door	hen	te	stimuleren	

en	begeleiden;	

• Wij	monitoren	en	evalueren	investe-

ringen	en	ervaringen	op	het	gebied	

van	duurzaamheid.

Strategische agenda  
2019-2022 

De huurder:

•	 Ziet	dat	HW	Wonen	bestaande	woningen	

energiezuiniger	maakt;

•	 Profiteert	van	lagere	energielasten	en	

goede	woningen;

•	 Ziet	dat	HW	Wonen	nieuwe	energiezuinige	

woningen	zonder	gasaansluiting	realiseert	

die	de	benodigde	energie	zoveel	mogelijk	

duurzaam	opwekken;

•	 Ziet	dat	HW	Wonen	zo	veel	mogelijk	

gebruik	maakt	van	duurzame	en		

herbruikbare	materialen;

•	 Neemt	ook	zelf	de	verantwoordelijkheid	om		

zijn	energieverbruik	te	beperken;

•	 Ziet	dat	HW	Wonen	met	concrete	tips		

haar	huurders	en	medewerkers	helpt	een	

steentje	bij	te	dragen	aan	een	duurzame	

Hoeksche	Waard;

•	 Ziet	dat	HW	Wonen	gebruik	maakt		

van	(nieuwe)	bouwtechnieken,		

zoals	circulair	bouwen	en		

aanpasbaar	bouwen.
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De sympathieke Coos Limberg laat ons op een mooie middag binnen 

bij hem thuis in Oud-Beijerland. Daar woont hij al 44 jaar in een 

mooie eengezinswoning, samen met zijn vrouw. Er zijn vier kinderen 

opgegroeid en nu is het de zoete inval voor kinderen, aanhang en de 

vijf kleinkinderen. “Iedereen komt regelmatig aanwaaien en mee-

eten.”

Coos Limberg

Oud-Beijerland

“  EEN   
BESTAAT UIT 
HERINNERINGEN”
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“ HET ZIJN VOORAL 
HERINNERINGEN DIE DIT 
HUIS TOT EEN ÉCHT THUIS 
MAKEN.”

Als het nodig is staan ze klaar voor de kleinkinderen. “Het 

komt voor dat mijn dochter in de file staat en me opbelt, 

‘Pap, kan jij de kinderen even uit school halen?’ Ja, dat doen 

we dan natuurlijk.” Mevrouw Limberg doet nog regelmatig 

vrijwilligerswerk, meneer Limberg geniet vooral van zijn vrije tijd.

Een	van	zijn	hobby’s	is	motorrijden.	“We	gaan	af	en	toe	op	

vakantie	met	de	motor.	Te	weinig,	maar	we	proberen	twee	

keer	per	jaar	op	pad	te	gaan.”	Verder	fietst	het	stel	graag	

door	de	Hoeksche	Waard.	“Het	bevalt	ons	prima	hier,	daarom	

wonen	we	er	ook	al	zo	lang.	Je	bent	in	drie	minuten	in	het	

centrum	van	het	dorp,	waar	je	alles	kan	krijgen	wat	je	nodig	

hebt.	Het	is	voor	mij	bijna	een	uitje,	ik	kom	altijd	mensen	tegen	

die	ik	van	vroeger	ken.	Dat	komt	ook	omdat	ik	heel	lang	heb	

gevolleybald	in	het	dorp.”	

Als	we	meneer	Limberg	vragen	naar	wat	voor	hem	een	thuis	

is,	moet	hij	even	nadenken.	“Tja,	eigenlijk	als	ik	zo	nadenk	zijn	

het	vooral	herinneringen	die	dit	tot	een	thuis	maken.	Spelende	

kinderen,	het	opgroeien	en	later	de	vriendjes	en	vriendinnetjes	

die	over	de	vloer	kwamen.	Van	de	kinderen	mogen	we	ook		

écht	niet	verhuizen.	Ooit	hebben	we	dat	balletje	opgegooid,	

maar	toen	kwamen	er	gelijk	protesten!”	Het	stel	wil	ook	niet	

weg.	“We	hopen	gezond	oud	te	worden	en	hopelijk	helpt		

HW	Wonen	ons	te	zijner	tijd	met	een	traplift	als	dat	nodig	is,”	

lacht	meneer	Limberg.	“Ze	hebben	de	afgelopen	tijd	het	hele	

huis	gerenoveerd,	we	hebben	een	geïsoleerd	dak,	driedubbele	

beglazing	en	isolatiekorrels	onder	de	vloer,	dus	het	huis	kan	

nog	jaren	mee;	en	wij	ook.”	
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24/7

Wij gaan voor een goede en prettige 

dienstverlening die aansluit bij de behoeften 

van onze huurders. Ook vinden wij dat iedereen 

moet kunnen meedoen in onze samenleving. 

Naast een goed thuis zorgen wij daarom voor 

dienstverlening die bijdraagt aan het  

kunnen meedoen. Dit doen wij samen 

met zorg- en welzijnsorganisaties, 

maar ook met andere huurders 

en wijkbewoners. Zo dragen wij 

bij aan zelfredzaamheid 

van onze huurders, eventueel 

met een extra steuntje in de rug 

(samenredzaam). 

 MET  
 VERDERGAANDE 
 DIENSTVERLENING
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Wij willen graag dat onze huurders 

tevreden zijn met wat wij doen en hoe 

wij dat doen. De vraag en behoefte 

van onze huurder staan hierbij centraal. 

Daar sluiten wij zo veel mogelijk op aan. 

Wij gaan door totdat wij een oplossing 

hebben gevonden voor hun vraag of 

probleem. Soms bieden wij die oplos-

sing zelf, soms moeten wij hiervoor 

anderen inzetten. Ook dan blijven wij 

monitoren of onze huurder uiteindelijk 

geholpen is. Daarom spreken we over 

verdergaande dienstverlening: we 

zetten een stapje meer als dat nodig 

is om onze huurders écht (op weg) te 

helpen. Op deze manier werken wij 

aan zo veel mogelijk positieve ervarin-

gen voor onze huurders. Wij zetten de 

komende jaren sterk in op het vergroten 

en versterken van deze positieve erva-

ringen. Wij kunnen niet altijd iedereen 

tevreden stellen, maar we kunnen wel 

altijd iedereen op een goede manier van 

dienst zijn. Wij gebruiken de instru-

menten van klanttevredenheidsmeting, 

klantpanels, klachtenregistratie en visu-

alisatie van klantreizen (klantervaringen) 

om onze dienstverlening permanent 

te verbeteren. Heldere communicatie, 

bereikbaarheid van onze medewerkers 

en optimale 24/7 online dienstverlening 

zijn basisvoorwaarden. Zo ontstaat er 

ruimte voor maatwerk waar dat nodig 

is en zijn we ook heel dichtbij voor 

onze huurders die daar behoefte aan 

hebben.  

Mijn HW Wonen
Steeds meer huurders ontdekken het gemak van  

Mijn HW Wonen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week online 

huurzaken regelen wanneer het de huurder uitkomt:

• Persoonlijke gegevens wijzigen;

• (Huur)betalingen doen en betalingsoverzichten inzien;

• Huurcontract bekijken;

• De huur opzeggen;

• De huursamenstelling inzien;

• Een reparatieverzoek melden en direct een afspraak 

inplannen met de aannemer om de reparatie te verhelpen;

• Correspondentie digitaal ontvangen.

Aandacht voor onze 
kwetsbare huurders
Wij zien dat steeds meer huurders een 

zorg- of begeleidingsbehoefte hebben 

of in de knel zitten vanwege allerhande 

problemen. Wij bieden hen graag een 

plek waar zij hun zaakjes weer op orde 

kunnen krijgen of waar zij een stevige 

basis vinden. Soms komt de kwets-

baarheid voort uit ouder worden of is er 

sprake van een fysieke of geestelijke 

beperking. Soms is de kwetsbaarheid 

een stapeling van omstandigheden, die 

wellicht ook (deels) opgelost kunnen 

worden. In alle gevallen is specifieke 

aandacht belangrijk. Wij werken samen 

met zorg- en welzijnspartners en met 

de gemeente om voor de verschillende 

kwetsbare groepen passende woon- en 
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ven waarbij vrijwilligers worden opgeleid 

tot budgetcoach, buurtbemiddelaar of 

‘Maatje voor iedereen’. Wij onderzoe-

ken hoe wij onze huurders in bepaalde 

woningen/woonomgevingen kunnen 

stimuleren om een bijdrage te leveren aan 

hun directe omgeving. Bijvoorbeeld door 

klusjes te doen of door een oudere buur-

vrouw af en toe gezelschap te houden. 

Activiteiten van vrijwilligers en huurders 

sluiten zo goed aan op de dienstverlening 

van onze eigen organisatie op onder-

werpen waar huurders behoefte aan 

hebben, maar waar onze eigen mogelijk-

heden beperkt zijn om te handelen. Ook 

hier vinden wij de samenwerking met 

gemeente en zorg- en welzijnspartners 

essentieel. Onze dienstverlening stopt 

niet bij de voordeur. Samen met partners 

kijken wij naar wat moet en wat kan, 

vanuit een gezamenlijke ambitie om de 

optelsom van onze dienstverlening te 

laten aansluiten bij de behoeften en het 

welzijn van onze huurders.

begeleidingsvormen te realiseren. Daarbij 

onderzoeken wij nauwkeurig wie welke 

verantwoordelijkheid en taak heeft, 

waarbij de oplossing voor de huurder 

altijd centraal in beeld blijft. Wij willen 

met elkaar graag dingen doen en niet 

blijven praten. Daarom werken wij het 

liefst pragmatisch met kleinschalige 

proefprojecten, om na succes te kunnen 

opschalen of kopiëren. Wij voelen het als 

onze (burger)plicht om actief te signale-

ren waar huurders in de knel raken. Dan 

kan er vroegtijdig en preventief worden 

gehandeld door betrokken organisaties. 

Samen thuis in de wijk 
Een fijn thuis maak je samen. Zowel 

onze huurders, als HW Wonen, als de 

gemeente en andere maatschappelijke 

partners, hebben een belangrijke rol in 

het realiseren van een fijn thuis. Binnen 

de kaders van de Woningwet zetten wij 

ons maximaal in om deze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid handen en voeten 

te geven. Wij staan open voor initiatie-

HWweetje
Een klantreis beschrijft de ervaringen die een klant heeft bij het doorlopen van een 

bepaald proces. Denk bijvoorbeeld aan de stappen die moeten worden gezet bij het 

opzeggen van de huur. De klantreis beschrijft per stap hoe de klant dit ervaart en hoe moeilijk/ 

makkelijk/prettig een en ander verloopt.
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De huurder:

•	 Kan	erop	vertrouwen	dat	HW	Wonen	zich	

inspant	voor	huurders	die	extra	hulp	of	

aandacht	nodig	hebben;

•	 Ziet	dat	HW	Wonen	samenwerkt	met	zorg-	

en	welzijnspartners	en	met	de	gemeente	

om	voor	verschillende	kwetsbare	groepen	

passende	woon-	en	begeleidingsvormen		

te	realiseren;

•	 Merkt	dat	HW	Wonen	aansluit	bij	de	

vraag	en	omstandigheden	van	(potentiële)	

huurders;	

•	 Komt	medewerkers	van	HW	Wonen	tegen	

in	de	wijk	en	merkt	dat	zij	makkelijk	te	

benaderen	zijn;

•	 Merkt	dat	HW	Wonen	helder	

communiceert,	medewerkers	goed	

bereikbaar	zijn	en	dat	hij	veel	van	zijn	

huurzaken	24/7	online	kan	regelen;

•	 Meldt	zich	bij	HW	Wonen	als	hij	een	

steuntje	in	de	rug	nodig	heeft;

•	 Merkt	dat	HW	Wonen	huurders		

stimuleert	een	bijdrage	te	leveren		

aan	hun	directe	woonomgeving.

• Wij	hebben	meer	inzicht	in	klantbele-

ving	en	klanttevredenheid	en	zorgen	

voor	een	continu	leer-	en	verbeter-

proces	op	deze	onderwerpen;

• Wij	bieden	24/7	dienstverlening	en	

hebben	hiervoor	de	juiste	randvoor-

waarden	gecreëerd;

• Wij	optimaliseren	samenwerking	

met	welzijn-	en	zorgpartijen	en	de	

gemeente	en	geven	inhoud	aan	

gebiedsgericht	ondernemen;

• Wij	leveren	maatwerk	in	aanpassing	

van	woningen	en	wooncomplexen	

en	zorgen	voor	(duurzame)	

investeringen	en	afstemming	met	

WMO-budget.

Strategische agenda  
2019-2022 
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“  EEN   
BESTAAT UIT 
HERINNERINGEN”

Mevrouw Manni woont langer in de Hoeksche Waard dan dat zij in 

haar geboortestad Rotterdam heeft gewoond. Twee jaar geleden 

heeft zij haar huis in Maasdam verkocht en is een paar straten 

verderop in een nieuwbouw huurappartement gaan wonen. “Dat was 

best vreemd in het begin hoor. Ik heb 23 jaar in mijn andere huis 

gewoond, daar zijn mijn twee dochters opgegroeid. Dus toen ik ging 

verhuizen was dat wel wennen.”

Mevrouw Manni

Maasdam

“ ALLE RUIMTE  
 VOOR DE 

KLEINKINDEREN”
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“  EEN   
BESTAAT UIT 
HERINNERINGEN”
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“ MIJN HUIS IS OPGERUIMD, 
HEERLIJK INGERICHT EN 
HEEFT EEN GROTE TUIN.”

Mevrouw Manni vertelt dat zij de sleutel van haar nieuwe huis op  

7 december 2015 kreeg. “En op 15 december moest ik mijn 

verkochte huis uit, dus dat gaf wel wat stress. Mijn kinderen 

hebben hard meegewerkt en voor de kerst lag in ieder geval de 

vloer erin en waren de muren gesausd. Ik wilde geen kerst op 

het kale beton vieren.” Haar dochters, kleinzoon en kleindochters 

wonen allemaal dicht in de buurt. Mevrouw Manni vertelt lachend, 

“ik woon echt precies in het midden, tussen mijn kinderen in. Ze 

noemen me weleens gekscherend de spil van het gezin, dat ben 

ik qua plek ook letterlijk, het is echt mijn thuis.”

Een	thuis	voor	mevrouw	Manni	betekent	heel	veel.	“Ik	heb	

altijd	honden	gehad,	die	zijn	heel	belangrijk	voor	mij.	Nu	heb	

ik	er	nog	eentje	van	bijna	14.	Een	echt	baasje	is	dat	hoor,	

maar	hij	is	superlief	voor	mijn	kinderen	en	kleinkinderen.	

Door	de	hond	ga	eigenlijk	nooit	weg,	ik	ben	al	12	jaar	niet	

met	vakantie	geweest.	Dat	vind	ik	niet	erg,	een	fijn	thuis	is	

heel	belangrijk	voor	me.”	Ze	heeft	haar	levensloopbestendige	

appartement	landelijk	ingericht.	“Veel	wit	met	hout	

gecombineerd,	dat	vind	ik	mooi	en	warm.	En	ik	ben	altijd	aan	

het	opruimen	in	huis,	dat	vind	ik	fijn	om	te	doen!”		

Zij	geniet	vooral	van	haar	grote	tuin	bij	het	huis.	“Mijn	tuin	is	

echt	heel	groot,	ik	heb	namelijk	een	hoekhuis	en	de	tuin	loopt	

aan	de	zijkant	door.	Heerlijk	hoor,	de	kleinkinderen	kunnen	er	

heerlijk	spelen	en	ik	zit	er	graag	in.”	

Blijft	ze	wonen	in	Maasdam?	“Jazeker,	dit	huis	is	al	

helemaal	ingericht	op	eventueel	ouder	worden.	Er	zit	overal	

vloerverwarming,	er	zijn	geen	dorpels,	de	keuken	heb	ik	zo	

laten	aanpassen	dat	je	ook	met	een	rolstoel	uit	de	voeten	zou	

kunnen.	Ik	hoop	dat	dat	niet	nodig	is,	maar	ik	kan	hier	heerlijk	

blijven	wonen.”
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Wij willen een goede en gezonde organisatie 

zijn die in verbinding staat met andere 

partijen. Wij zijn solide en betrouwbaar en 

tegelijk flexibel in ons denken en doen. 

Met alles wat wij doen zijn wij gericht op 

continuïteit en hebben wij oog voor de 

toekomst, zowel voor ons als organisatie als 

voor onze medewerkers alsook voor onze 

huurders. Zo werken wij aan een duurzaam 

goed thuis bij HW Wonen. 

EEN GOEDE EN 
GEZONDE  
ORGANISATIE  
HW WONEN
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Onze organisatie heeft een ontwikke-

ling doorgemaakt naar meer zelfsturing 

en zelforganisatie. Dit zorgt ervoor dat 

medewerkers en teams meer ruimte 

ervaren in hun dagelijkse werkzaamhe-

den en dat het opgavegericht werken, 

vanuit de vraag en behoefte van onze 

huurders, beter gestalte krijgt. De 

komende jaren willen wij deze lijn 

verder doorzetten, omdat wij zien dat 

deze manier van (samen)werken een 

belangrijke meerwaarde heeft voor onze 

huurders, onze medewerkers en hun 

omgeving. Zo kunnen wij beter invulling 

geven aan ‘thuis bij HW Wonen’. 

Wij willen solide en betrouwbaar zijn, 

zodat huurders, partners en mede-

werkers nu en in de toekomst op ons 

kunnen rekenen. Wij zijn solide in onze 

bedrijfsvoering, gericht op continuïteit 

van onze organisatie en passend bij de 

normen en financiële ratio’s, zoals deze 

worden gesteld door onze toezichthou-

ders en waar wij wettelijk aan moeten 

voldoen. De Woningwet geldt daarbij als 

belangrijk kader, waar wij onze organisa-

tie ook adequaat op inrichten. 

Wij zijn betrouwbaar in ons handelen, 

door met heldere ambities afspraken te 

maken over de resultaten die wij willen 

behalen. Dit vormt onze strategische 

agenda die wij in kritische resultaatin-

dicatoren (KRI’s) voor vier jaar vertalen. 

Wij willen tegelijk flexibel zijn in ons 

denken en doen. Daarom zorgen wij 

ervoor dat de manier waarop wij tot 

resultaten komen, past bij de specifieke 

situatie en/of de vraag en behoefte van 

de huurders. Jaarlijks leggen wij onze 

doelen hiervoor vast in kritische presta-

tie-indicatoren (KPI’s), die wij gedurende 

het jaar structureel monitoren op 

voortgang. Het werken met concepten 

en proefprojecten helpt ons om te blijven 

leren wat wel en niet werkt. Verbinding 

en samenwerking met huurders en 

partners zijn daarbij heel belangrijk, om 

goed te kunnen aansluiten bij de echte 

vraag en behoefte. De komende vier jaar 

willen wij deze verbinding en samenwer-

king verder versterken en effectiever 

maken, zodat wij samen met partners 

nog meer betekenisvol kunnen zijn in de 

wijken voor onze huurders. Wij willen ons 

verder ontwikkelen op het gebied van 

ketensamenwerking en professioneel/

regisserend opdrachtgeverschap. Een 

nieuw en passend inkoop- en aanbe-

stedingsbeleid draagt hieraan bij. Ook 

willen wij samen met onze huurders de 

huurdersparticipatie verder intensiveren. 

Het gebiedsgericht ondernemen, met 

als uitgangspunt om samen écht waarde 

toe te voegen in de wijken, biedt veel 

mogelijkheden voor onze ambitie van 

verbinding en samenwerking. 

Thuis op je werk
Alle genoemde ontwikkelingen en 

ambities vragen een grote mate van 

flexibiliteit en professionaliteit van onze 
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Aansluiten in dienstverlening
Wij willen aansluiten bij de vraag en 

behoefte van onze huurders en hen 

daarbij een ‘welkom thuis’ gevoel 

meegeven. Vanuit de behoefte van onze 

huurders om 24/7 online een optimale 

dienstverlening te krijgen, ontwikkelen 

wij ons verder op onze digitale bereik-

baarheid en toegankelijkheid. Wij willen 

dat informatie voor huurders en mede-

werkers zo veel mogelijk transparant 

en real-time beschikbaar is. Huurders 

kunnen op deze manier veel zelf opzoe-

ken en regelen, met dezelfde informatie 

die ook onze medewerkers ter beschik-

king hebben. Zo creëren wij ruimte 

bij onze medewerkers om, daar waar 

nodig en wenselijk, meer persoonlijk 

en met aandacht onze dienstverlening 

in te richten. Zowel voor onze eigen 

medewerkers als voor onze partners in 

de keten (bijvoorbeeld de regie-aanne-

mers) ligt hierin de doelstelling om het 

‘welkom thuis’-gevoel maximaal door te 

laten klinken in communicatie, houding 

en gedrag. Via een strakke monitoring 

op klantbeleving en klanttevredenheid 

volgen wij of onze huurders zichtbaar 

baat hebben bij deze ontwikkelingen. 

Leren en ontwikkelen
Wij vinden het belangrijk om scherp te 

blijven op de kwaliteit van onze organi-

satie, zowel als huisbaas als werkgever, 

ook in vergelijking met andere corpo-

raties. Wij hechten daarom veel belang 

medewerkers. Wij vragen hen perma-

nent verantwoordelijkheid te nemen voor 

en mee te denken en mee te bewegen 

met vragen van onze huurders en de 

omgeving. Hiervoor moeten zij zich 

veilig en gewaardeerd voelen. Om dit 

verder vorm te geven is ons HR-be-

leid gericht op ontwikkeling vanuit een 

stevige basis. Daar hoort een moderne, 

inspirerende en gezonde werkomgeving 

bij, zowel fysiek als digitaal. Net als voor 

onze huurders geldt voor onze medewer-

kers dat wij aansluiten bij persoonlijke 

wensen en behoeften, goed kijken 

welke talenten en ambities zij hebben 

en hoe wij hier gezamenlijk invulling aan 

kunnen geven. Als organisatie bieden wij 

ruimte voor ontwikkeling en beweging, 

passend bij onze gezamenlijke ambitie 

om voor iedereen een goed thuis te 

bieden. Dat geldt ook voor (potentiële) 

medewerkers die een afstand ervaren 

tot de arbeidsmarkt of die door omstan-

digheden niet op hun vertrouwde plek 

terug kunnen keren. Wij streven naar 

‘voor elk talent de juiste plek’, nu en in 

de toekomst. Aan onze medewerkers 

vragen wij regelmatig of zij zich vol-

doende thuis voelen bij HW Wonen en 

waar zij ontwikkelingsmogelijkheden 

zien, zowel op persoonlijk niveau als op 

het niveau van de organisatie. Zo gaat 

de groei van medewerkers hand-in-hand 

met wat de organisatie nodig heeft en 

werken wij aan een goed thuis op het 

werk. 
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wij vast welke ruimte wij hebben voor 

(maatschappelijke) investeringen. In onze 

keuzes en prioriteiten laten wij ons leiden 

door onze ambities uit dit ondernemings-

plan, zoals betaalbaarheid en voldoende 

geschikte woningen, duurzaamheid en 

de benodigde inzet om langer zelfstandig 

thuis wonen mogelijk te maken. 

Om consistent en scherp koers te 

houden, maken wij de komende jaren 

werk van het optimaliseren en verbeteren 

van onze management- en sturings-

informatie, rapportages, datakwaliteit 

en interne processen. Dit biedt heldere 

kaders en betrouwbare informatie voor 

de teams en medewerkers om hun eigen 

rol en verantwoordelijkheid vanuit zelfstu-

ring goed op te kunnen pakken. Vanuit 

een stabiele basis ontstaat zo ruimte om 

te werken aan onze ambities. Wij kijken 

ook naar onze financiële prestaties ten 

opzichte van vergelijkbare corporaties. 

Dit gebruiken wij om onszelf scherp te 

houden en ook om te leren waar we 

verder kunnen ontwikkelen. 

Sturen binnen kaders
Als financiële randvoorwaarde geldt in 

ieder geval dat wij jaarlijks voldoende 

borgingsruimte van het WSW krijgen 

en een positief oordeel van de Autori-

teit woningcorporaties. Via een helder 

dashboard bewaken wij hiertoe ons 

normenkader. Onder andere de begro-

ting, jaarrekening en tussentijds grote 

investeringsvoorstellen worden hieraan 

aan de betrokkenheid van medewerkers 

en de medezeggenschap binnen  

HW Wonen. Met de ondernemingsraad 

hebben wij een constructieve samen-

werking om invulling te geven aan  

‘thuis op je werk’. Samen met de onder-

nemingsraad hebben wij een 360-graden 

feedbackmethode geïntroduceerd, die 

medewerkers onderling de mogelijkheid 

geeft elkaar te ondersteunen in hun 

ontwikkeling met tips en adviezen. 

Wij gebruiken de benchmark van Aedes 

om te reflecteren hoe onze prestaties 

zijn ten opzichte van andere en verge-

lijkbare corporaties. Dit geeft richting 

aan verbeter- en ontwikkeltrajecten voor 

onze eigen organisatie. Via verschillende 

klanttevredenheidsmetingen sturen wij 

in een doorlopend proces op verbetering 

van onze dienstverlening. 

Werken aan ambities vanuit 
een stabiele basis
Wij streven naar een goede balans 

tussen financieel en maatschappelijk 

rendement. Daarvoor is het nodig dat wij 

minimaal binnen de normen van de toe-

zichthouders blijven. Wij zorgen er hierbij 

voor dat wij eventuele tegenvallers of 

wijzigingen in bijvoorbeeld wet- en regel-

geving kunnen opvangen. Onze financiële 

strategie beschrijft de uitgangspunten 

die wij hanteren om verantwoord koers 

te houden, zoals de maximale rente die 

wij per jaar willen afdragen ten opzichte 

van de huurinkomsten. Per jaar stellen 
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getoetst. Belangrijk uitgangspunt is 

dat wij onze leningenportefeuille op 

een niveau houden waarbij de jaarlijkse 

rentelasten beheersbaar blijven. Zo 

hebben wij altijd snel en overzichtelijk 

in beeld of we nog binnen de kaders 

opereren en op welke vlakken eventueel 

bijsturing nodig is. De meerjarenbegro-

ting toetst niet alleen de ratio’s nu, maar 

ook in de toekomst. Per jaar kunnen wij 

zo (bij)sturen op ambities en prioritei-

ten. Belangrijk uitgangspunt is dat wij 

onze leningenportefeuille op een niveau 

houden waarbij de jaarlijkse rentelasten 

niet alleen beheersbaar blijven maar 

waar mogelijk ook dalen. Daarmee 

borgen wij ook voor de langere termijn 

onze investeringscapaciteit en con-

tinuïteit. Tot slot is het belangrijk om 

niet enkel vereiste (en veranderende) 

verantwoordings- en verslaggevingsei-

sen door te voeren, maar ook om de 

impact hiervan niet te onderschatten 

en voldoende capaciteit hierop in te 

zetten om dit structureel en stabiel in te 

bedden in de organi satie. Voorbeelden 

hiervan zijn onder andere de overgang 

naar marktwaarde en de wijziging van 

bedrijfswaarde naar beleidswaarde, 

maar ook het administratief scheiden 

van DAEB- en niet-DAEB-bezit en alle 

verantwoordingseisen hierbij.

• Wij	geven	invulling	aan	de	interne	merkbe-

lofte	‘thuis	op	je	werk’;

• De	organisatie	HW	Wonen	past	qua	forma-

tie	en	samenstelling	bij	de	opgaven	waar	zij	

voor	staat;

• ‘Opgavegericht	werken’	werken	wij	uit	met	

andere	organisaties	en	wij	zijn	scherp	op	

wat	voor	impact/gevolgen/kansen	dit	heeft	

voor	medewerkers;

• Wij	ontwikkelen	personeelsbeleid	passend	

bij	onze	organisatie	en	ambities;

• Wij	onderzoeken	diverse	meet-	en	reflectie-

methoden	voor	medewerkers	en	de	

organisatie	en	werken	dit	verder	uit;	

• Wij	optimaliseren	management-	en		

sturingsinformatie;

• Wij	volgen	de	Aedes	benchmark	op	(finan-

ciële)	prestaties	als	toets	en	reflectie	op	

onze	eigen	prestaties;

• Wij	stemmen	af	met	en	sluiten	aan	bij	stake-

holders	en	belangbehartigers	om	ambities	

te	realiseren.

•	 Wij	voldoen	nu	en	in	de	toekomst	aan	de	

ratio’s	die	toezichthouders	ons	opleggen	

en	bewaken	de	ont	wikkeling	van	onze	

schuldpositie.

Strategische agenda 2019-2022 
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De huurder:

•	 Weet	waar	hij	op	kan	rekenen	bij	HW	Wonen;

•	 Ziet	dat	HW	Wonen	zijn	vraag	centraal	zet	

bij	het	werken;	

•	 Helpt	HW	Wonen	om	meer	huurders	

betrokken	te	krijgen	bij	hun	buurt	en	bij	het	

beleid	van	HW	Wonen;

•	 Merkt	dat	de	medewerkers	van	HW	Wonen	

betrokken	zijn	en	zich	verantwoordelijk	

voelen	voor	een	goed	thuis	van		

de	huurder.
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