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15 juni 2018  



INLEIDING 

 

Voor u ligt ons ‘bod’ voor 2019 en de jaren daaropvolgend. Wij hopen dat dit bod optimaal 

bijdraagt aan de woningmarkt in de Oude IJsselstreek en uw visie daarop. Eind 2017 is de 

woonvisie van de gemeente Oude IJsselstreek vastgesteld en hebben we samen met WijWonen 

afspraken gemaakt over het wonen voor 2018 en verder. Met dit bod bouwen we daarop voort, 

maar kijken we ook verder. We hebben inmiddels nieuwe inzichten opgedaan met de komst van 

het AWLO en samen hebben we op ambtelijk niveau regelmatig gesproken over het vervolg hiervan 

binnen onze gemeente. Met de komst van het nieuwe college is er een mooie gelegenheid ontstaan 

om de onderwerpen samen met u en WijWonen verder aan te scherpen en hierover aan het eind 

van dit jaar met elkaar nieuwe afspraken te maken. Daartoe nodigen wij u dan ook graag uit. 

 

In dit bod geven we inzicht in hoe we onze kerntaak – voldoende goede, duurzame en betaalbare 

woningen aanbieden aan mensen die afhankelijk zijn van huurtoeslag - omzetten in maatregelen 

voor 2019 en verder. Het is daarmee geen overzicht van alles wat wij doen, maar in onze ogen de 

belangrijkste activiteiten en doelen die bijdragen aan de opgaven waar de gemeente Oude 

IJsseltreek in 2019 voor staat.  

 

Wonion is al vele jaren bezig met een transformatie van ons bezit met oog voor de toekomst. Die 

toekomst vraagt een duurzame woningvoorraad, gericht op een ouder wordende bevolking en 

kleinere huishoudens. Wij staan voor een consequente lange termijn visie en volgen die ook al 

jaren. Die lange termijn visie biedt ons de mogelijkheid om mee te bewegen met de veranderde 

vraag op termijn. Echter, wij zien ook dat de huidige markt door een uitgestelde verhuiswens 

tijdens de crisis behoorlijk onder druk is komen te staan. En die vragen nu om maatregelen. In het 

bod proberen we aan te geven hoe we de lange termijn doelstellingen vasthouden en hoe we willen 

inspelen op de toegenomen druk op onze goedkope woningvoorraad op de korte termijn.  

 

Door de maatregelen die we de afgelopen jaren hebben genomen, kunnen we constateren dat 

Wonion een financieel gezonde corporatie is. Met de maatregelen zoals we die presenteren in dit 

bod, hopen we u te kunnen laten zien dat we de maximale bijdrage leveren en dat daarbij onze 

inkomsten en uitgaven in balans blijven, zodat we onze gezonde financiële positie behouden.  

 

Wij presenteren onze maatregelen aan de hand van onze Strategienota ‘Duurzaam in Wonen’. 

Daarbij hebben we aandacht voor de thema’s zoals u die in de woonvisie hanteert, te weten: 

 

1. Samenwerking en rollen 

2. Ontwikkeling Woningvoorraad 

3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid, financierbaarheid 

4. Wonen en zorg, bijzondere doelgroepen 

5. Energie en klimaat 

6. Leefbaarheid 

7. Financiën 

 

 

 

Harrie Kuypers 

Directeur-bestuurder Wonion 
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Samenvatting voorgenomen activiteiten (Bod) 
 

 Wonion geeft een Thuis Wonion en duurzaam vastgoed Wonion presteert naar vermogen Wonion een maatschappij gedreven organisatie 

Huisvesten 1. Voldoende geschikte woningen 
 
In 2018 en 2019 spelen we zo goed mogelijk in op de 
toegenomen druk op de woningmarkt. We houden onze 
voorraad in aantallen op peil tot minimaal 2028. De door 
Wonion op langere termijn geplande verdunning op sommige 
locaties biedt mogelijkheden om vooruitlopend een tijdelijke 
uitbreiding van het woningaantal te realiseren. Daarnaast zal 
de voorraad huurwoningen door geleidelijke terugkoop van 
Koopgarant woningen toenemen. Wij beogen dus geen 
verdere uitbreiding van de netto woningvoorraad op lange 
termijn door nieuwbouw. Op korte termijn kunnen wij wel een 
bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op de 
woningmarkt. 
 
Specifieke maatregelen: 

- Op de lange termijn vindt geen extra uitbreiding van 
onze woningvoorraad plaats door toevoeging van 
nieuwbouw. Er worden dus geen plannen toegevoegd 
zonder sloop op termijn (na 2019).  

- Wel biedt verdunning bij een sloop- en 
nieuwbouwlocatie in sommige situaties de 
mogelijkheid tijdelijk de woningvoorraad uit te 
breiden. Dit kan alleen indien er op een andere plek 
woningen worden toegevoegd dan op de beoogde 
slooplocatie waar de verdunning op termijn zal 
plaatsvinden (na 2019). 

- Er vindt geen verkoop plaats van woningen onder de 
aftoppingsgrenzen. Alleen uit oogpunt van onderhoud 
of strategische redenen kan verkoop van woningen 
boven de aftoppingsgrenzen worden overwogen. Aan 
de andere kant willen we ook bekijken waar het 
mogelijk is woningen terug te kopen om de balans 
daarin gelijk te houden. In vrijwel alle gevallen geldt 
dat we alle Koopgarant verkochte woningen 
(momenteel zo’n 250) uiteindelijk weer zullen 
verhuren (2018/2019, e.v.).   

- We willen met de gemeente ‘saldolijsten’ bijhouden 
om er voor te zorgen dat er geen sociale 
huurwoningen verloren gaan (2019). 

- We zullen de mogelijkheden voor woningtoewijzing, 
waarbij actief woningzoekenden meer kans maken op 
een woning als zij actiever reageren, beoordelen en zo 
mogelijk benutten. Momenteel wordt in het kader van 
de Innovatiehub de werking van de huidige modellen 
onderzocht (2018/2019). 

5. Optimale woningvoorraad 
 
Ook wordt nu en de komende jaren verder gewerkt aan het 
aanpassen van onze woningvoorraad t.b.v. de veranderingen 
in huishoudenssamenstelling en toenemende leeftijd van onze 
bewoners. Er ligt een grote opgave in het laten aansluiten van 
de behoefte van de senioren op de bestaande 
woningvoorraad. De verhuisgeneigdheid van de (op termijn) 
zorgbehoevende senior is er nauwelijks. De nieuwbouw 
voldoet aan het profiel van woningzoekende: voor kleine 
huishoudens, betaalbaar en levensloopbestendig. De 
percentages zoals hieronder benoemd, dienen te kloppen op 
portefeuilleniveau. Dat betekent dat opgaven vooral worden 
beoordeeld vanuit de vraag en eigenschappen van de locatie 
en het woningbezit. 
 
Specifieke maatregelen: 

- 70% tot 80% van de (sloop-vervangende) nieuwbouw 
is levensloopbestendig (dus ook seniorengeschikt) met 
een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens. Dit 
zullen voornamelijk grondgebonden woningen zijn, die 
daarmee ook geschikt zijn voor kleine (jongere) 
huishoudens. Indien de locatie daarom vraagt 
(bijvoorbeeld een centrumlocatie of t.b.v. 
zorgvoorzieningen) kunnen dit ook appartementen 
zijn (2019 e.v.). 

- 20% tot 30% van de (sloop-vervangende) nieuwbouw 
is geschikt voor kleine huishoudens. Specifiek zijn dit 
de volgende woningen: 

o Starterswoning (tot 23 jarigen onder de 
kwaliteitskortingsgrens). Bij sloop van 
woningen onder de kwaliteitskortingsgrens 
worden deze altijd vervangen door 
woningen uit dezelfde prijsklassen (2019 
e.v.). 

o Kleine gezinswoningen (maximaal 2 
slaapkamers), t.b.v. blijvende vernieuwing 
van onze voorraad betaalbare 
gezinswoningen onder de eerste 
aftoppingsgrens (2019 e.v.).  

- Op de lange termijn houden we in onze 
portefeuillestrategie rekening met transformatie van 
nog nader te bepalen woningen voor transformatie 
naar seniorengeschikte woningen. Dit zal niet alleen 
sloop en vervangende nieuwbouw zijn. Gelet op de 
zeer lage verhuisgeneigdheid zal die opgave voor een 
groot deel in de bestaande voorraad moeten worden 
opgelost. Er zullen meer bestaande woningen zorg 
toegankelijk worden gemaakt uit het oogpunt van de 
bewonerswens, maar ook vanuit duurzaamheid. 
Verder onderzoek hiernaar is nodig, zie hiervoor 
thema 3 (na 2019).  

- Woningen die zowel vanuit verduurzaming als 
aanpasbaarheid slecht scoren, worden gezien als 
(toekomstig) te slopen of ingrijpend te vernieuwen 
complexen (2019 e.v.).   

9. Balans Betaalbaarheid, kwaliteit en continuïteit. 
 
De juiste balans tussen de betaalbaarheid, kwaliteit en 
continuïteit is een vast gegeven in onze sturing. Door 
toenemende vraag, veranderende regelgeving en de financiële 
(on)mogelijkheden van onze bewoners vraagt dit echter 
voortdurende aandacht. In 2018 en 2019 zal de aandacht 
vooral gericht zijn op het aanbieden van voldoende betaalbare 
woningen onder de eerste aftoppingsgrens, gelet op de 
toegenomen wachttijden. Op de lange termijn zullen de 
kwaliteit en de bijbehorende woonlasten passend moeten zijn 
bij de doelgroep. Naast de bestaande renovatie en sloop- en 
nieuwbouwplannen komt de komende jaren een nog grotere 
focus op de aanpasbaarheid en het op peil houden van de 
kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.  
 
  Specifieke maatregelen: 

- Uit het oogpunt van  betaalbaarheid blijft het aanbod 
in 2018 en 2019 van vrijgekomen woningen  onder de 
aftoppingsgrens minimaal gelijk (zie maatregelen 
thema’s 1, 2 en 5). 

- Uit het oogpunt van kwaliteit komt er nog meer focus 
op en breder onderzoek naar aanpassing van de 
bestaande voorraad om te voorzien in de behoefte 
aan langer zelfstandig thuis wonen en i.c.m. 
betaalbare woonlasten (2019). 

- Uit het oogpunt van continuïteit zal onderzocht 
worden hoe de financierbaarheid van de 
aanpasbaarheid het best kan plaatsen vinden en welke 
partijen daar bij betrokken zijn (2019).  

  

13. Doeltreffende organisatie 
 
Een doeltreffende organisatie doet wat ze doen moet en doet 
die dingen goed. Om die reden zetten we de komende tijd nog 
meer in op het ‘ophalen’ en gebruik maken van de kennis en 
kunde van onze bewoners, woningzoekenden en professionele 
partners. In 2018 en 2019 zetten we onder ander in op de 
onderwerpen: 
 
Specifieke maatregelen: 

- Een plan van aanpak voor bewonersparticipatie 
opstellen (2018) en daaraan uitvoering geven in een 
proefjaar (2019). Zie ook thema 3 Inzicht in 
klantbehoefte. 

- Het versterken van de belanghoudersraad van een 
‘overlegorgaan’ naar een meer kwalitatieve 
adviesraad, waardoor meer directe input aan Wonion 
kan worden gegeven (2019).  
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Betaalbaar 2. Betaalbare woonlasten 
 
We verwachten dat de druk op de woningen onder de 
aftoppingsgrenzen het hoogst zal blijven. Het huurbeleid is 
daarop ingericht en ook in 2018 en 2019 zal daarvoor de 
meeste aandacht blijven. We blijven inzetten op energetische 
maatregelen voor zowel zittende als nieuwe huurders die zijn 
gericht op de beperking van de woonlasten. 
 
Specifieke maatregelen: 

- We willen voldoende woningen in elke prijscategorie 
behouden. Als het gaat om de streefhuren betekent 
dit dat we minimaal 80% van de woningen bereikbaar 
willen hebben voor huurtoeslagontvangers, waarvan 
60% onder de eerste aftoppingsgrens, 15% onder de 
tweede aftoppingsgrens en 5% onder de 
kwaliteitskortingsgrens (2018/2019 e.v.).  

- Nieuwbouw zal alleen nog onder de 
aftoppingsgrenzen of de kwaliteitskortingsgrens 
plaatsvinden (2018/2019 e.v.). 

- Woningen die worden teruggekocht in Koopgarant 
zullen aan huishoudens die afhankelijk zijn van 
huurtoeslag worden aangeboden (2018/2019 e.v.), 
voor zover de kwaliteit deze prijsstelling toelaat. 

- Maatregelen op het gebied van energie en betaalbare 
woonlasten: zie thema 8. 

 

6. Behoud vastgoedwaarde 
 
We blijven primair verantwoordelijk voor ons eigen bezit en 
onze bewoners. Met alle genoemde maatregelen proberen we 
de waarde van ons bezit op peil te houden. De waarde is 
echter ook afhankelijk van de omliggende woningen en de 
kwaliteit van de rest van de buurt. Het contrast lijkt in 
sommige buurten door gebrek aan geld en prioriteit bij 
particulieren steeds groter te worden met nadelige effecten 
voor de leefbaarheid in de gehele buurt. Waar die 
afhankelijkheid tussen ons en particulier bezit sterk speelt, 
zullen we dan ook acties ondernemen gericht op het 
‘meekrijgen’ van particulieren in een kwaliteitsimpuls. 
 
Specifieke maatregelen: 

- In complexen waar we willen investeren in 
kwaliteitsverbeteringen, zullen we onderzoeken of we 
de woningen die met Koopgarant zijn verkocht ook 
hierin  kunnen betrekken, d.m.v. een aantrekkelijk 
aanbod. Het is het belang van de particulier dat de 
woning wordt opgeknapt en omdat we deze woningen 
altijd weer zullen terugkopen ook in ons belang. In 
2018/2019 gaan we onderzoeken voor welke 
woningen dit zou kunnen gelden. 
     

10.  Opbrengst maximaliseren en lasten beperken 
 
We beperken onze lasten zoveel mogelijk en willen onze 
opbrengsten optimaal inzetten ten gunste van onze huurders. 
Dat klinkt logisch, maar het nemen van goed onderbouwde 
keuzes hierbij is noodzakelijk. Aan de andere kant merken we 
dat ondanks de aantrekkende economie, een deel van onze 
huurders hiervan niet profiteert en dat de druk op onze 
betaalbare voorraad en de behoefte aan betaalbare 
woonlasten erg groot blijft. Bij het inzetten van onze 
investeringen ligt de focus voor de komende jaren dan ook op 
het op het betaalbaar houden van ons bezit.  
 
Specifieke maatregelen: 

- We groeien langzaam toe naar gelijke huren bij een 
gelijke woonsituatie. We willen niet het onderste uit 
de kan hebben, maar maatschappelijk aanvaardbare 
en betaalbare woonlasten. Onze huursom zal bij de 
jaarlijkse huurverhoging daarom niet meer stijgen dan 
de inflatie en voor zowel nieuwe als bestaande 
huurders willen we onze besteedbare opbrengst zo 
veel mogelijk inzetten voor het verlagen van 
woonlasten door energetische verbeteringen (2019 
e.v.). 

- Om de lasten te beperken focussen we de komende 
jaren op de drie onderdelen (zie thema 14). 

14. Doelmatige organisatie 
 
Een doelmatige organisatie beperkt haar lasten en daarmee 
blijft er meer over om te kunnen investeren. In ons geval 
willen we dat inzetten voor het verlagen van de woonlasten 
voor onze woningen. Er is in de afgelopen jaren gesneden in de 
eigen organisatie (verminderen Fte). Om onze doelstellingen te 
kunnen halen en om te kunnen gaan met de toegenomen 
administratieve druk, is samenwerking en daarmee 
kostenbesparing belangrijker geworden. 
 
Specifieke maatregelen: 

- In samenwerking met ProWonen en Sité zetten we in 
op gezamenlijke inkoop en daarmee kostenbesparing 
zoals bijvoorbeeld bij de keukens en badkamers 
(2018/2019 e.v.). 

- Met Sité gaan we daarnaast nog een stap verder door 
middel van uitwisseling van personeel, gezamenlijke 
teams en opzetten van efficiëntere processen 
(2018/2019 e.v.). 

- Wonion zal door deelname aan de Innovatiehub in 
2018 en 2019 wederom een aantal studenten een 
plaats bieden. Hiermee kunnen we iets betekenen 
voor studenten en tegelijkertijd de kennis en kunde 
van deze studenten optimaal benutten om o.a. meer 
inzicht in de klantbehoefte te krijgen. Daarmee zetten 
we in op vernieuwing van de organisatie, maar sluiten 
we ook aan op de ontwikkelingen die gericht zijn op 
een sterkere samenwerking en bundeling van 
krachten in de Achterhoek (zie thema 15). 

 

Samenleving 3. Inzicht in klantbehoefte 
 
Cijfers over vraag en aanbod hebben we voldoende. Maar we 
willen graag nog meer zicht op wat de klant en 
woningzoekende echt beweegt om iets wel of niet te doen. In 
2018 en 2019 gaan we meer inzetten op onderzoek en op 
bewonersparticipatie.  
 
Specifieke maatregelen: 

- Samen met WijWonen zetten we een plan van aanpak 
op om te komen tot een nog betere wijze van 
bewonersparticipatie voor een zo breed mogelijk 
draagvlak en een juiste afspiegeling van onze 
huurders. In 2018 wordt waarschijnlijk een eerste 
toets gedaan om te beoordelen of de ideeën en 
onderwerpen die wij daarvoor in gedachten hebben 
ook aansluiten bij die van onze bewoners. 

- Er zal op twee manieren meer inzicht worden 
verkregen in de woonwens van senioren. Die vraag zal 
vanuit de Innovatiehub worden beantwoord met een 
afstudeeropdracht vanuit de technische kant van de 
woning. Daarnaast zal in het kader van participatie 
klantonderzoek worden uitgevoerd. Op deze manieren 
krijgen wij meer zicht op wat mogelijke maatregelen 
of oplossingen zijn om tegemoet te komen aan de 
vraag naar langer zelfstandig thuis wonen (o.a. welke 
pakketten zijn nodig of worden gemist, welke 
dienstverlening vraagt men en onder welke financiële 
voorwaarden is dit aan te bieden). Plannen en 
uitwerkingen zullen in de begroting van 2020 worden 
verwerkt. 

7. Bijdrage kwaliteit lokaal vastgoed 
 
Maatschappelijk vastgoed dient te voorzien in de behoefte van 
de lokale gemeenschap en indien mogelijk ook door hen 
worden gerealiseerd en geëxploiteerd. Indien lokale 
initiatieven niet volledig door de lokale gemeenschap kunnen 
worden gedragen realiseren wij onder bepaalde 
omstandigheden maatschappelijke projecten. Deze activiteiten 
moeten leiden tot een waardestijging van ons bezit of ze 
moeten een duidelijke maatschappelijke waarde hebben voor 
onze bewoners. Commercieel vastgoed ziet Wonion niet tot 
haar taak en dit zullen wij proberen af te stoten. 

 

Specifieke maatregelen: 
- Op basis van een kernenstrategie onderzoeken we of 

er nog noodzakelijke ingrepen zijn in het bestaande 
vastgoed. Wonion kan hierin alleen bijdragen indien 
dit binnen  beperkte mogelijkheden van investeren ligt 
(2019 e.v.). 

- De kwaliteit van de particuliere woningvoorraad en 
overig (leegstand) vastgoed kan een negatief effect 
hebben op de leefbaarheid en/of de waarde van het 
vastgoed van Wonion. Bij het doen van investeringen 
zullen wij de mogelijkheid onderzoeken of deze 
opgaven elkaar kunnen versterken, uiteraard binnen 
onze randvoorwaarden (woningkwaliteit, locatie en 
financieel). Zie hiervoor ook thema 6 (2019 e.v.). 

 
 
 

11. Ondernemend handelen 
 
Ondernemend handelen staat bij Wonion al enkele jaren in het 
teken van innovatief handelen op zowel inhoud als proces. Het 
doel is een betere (interne) samenwerking en een beter en 
duurzamer resultaat. 
 
Specifieke maatregelen:  

- Met lokale partners blijven we innovatie stimuleren, 
pilot projecten starten en andere manieren zoeken  
om te komen tot duurzame maar betaalbare 
huurwoningen (2018/2019 e.v.) 

- De verdere ontwikkeling van de ketensamenwerking 
zorgt voor een betere afstemming tussen partijen en 
langere betrokkenheid van onze partners bij ons 
vastgoed (2018/2019 e.v.). 

15. Investeren in netwerken 
 
Wonion is een betrokken partij binnen de regionale 
samenwerking. We willen bijdragen aan een goede 
afstemming en samenwerking binnen de regio met als doel 
een sterkere regio. Met de nieuwe regionale 
organisatiestructuur bestaat de kans om dit nog beter vorm te 
geven. Deze nieuwe samenwerking moet in onze ogen 
betekenen dat lokale knelpunten krachtiger kunnen worden 
aangepakt. Lokaal willen we ook aandacht hebben voor 
partijen die ons niet actief benaderen. 
 
Specifieke maatregelen:  

- We gaan bijdragen aan de ontwikkelingen en 
meedenken in de Achterhoek, zoals de vorming van de 
Achterhoek board en deelname van de Achterhoekse 
corporaties in de nieuwe structuur (2018/2019). 

- Verbindingen zoeken met organisaties die (delen van) 
onze huurders vertegenwoordigen waarmee wij 
minder contact hebben (2018/2019 e.v.). 

- Netwerken gericht op circulariteit/duurzaamheid 
hebben onze speciale aandacht (2018/2019 e.v.). 
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Duurzame 
kwaliteit 

4. Leefbare woonomgeving 
 
Om prettig te kunnen wonen is naast een optimale woning 
voorraad, een leefbare woonomgeving nodig. Wonion voelt 
zich verantwoordelijk voor haar woningen, bewoners en 
directe omgeving. Overlast is een van die aspecten die een 
leefbare woonomgeving behoorlijk kunnen aantasten . Voor 
2018 en 2019 heeft Wonion om die redenen de volgende 
punten benoemd.   
 
Specifieke maatregelen: 

- Wij participeren in de lokale netwerken omtrent 
overlast en leefbaarheid in de wijken. We signaleren 
problemen en zoeken voor woongerelateerde zaken 
oplossingen. Bij andere problemen zullen wij actief 
meedenken om oplossingen te vinden met de partners 
in het netwerk. 

- Wij participeren in het regionale overleg over de 
uitstroom vanuit het beschermd wonen en stellen 
woningen beschikbaar volgens de regionale afspraken. 

- Bij de opgaven die we doen voor onze eigen bewoners 
proberen we zoveel mogelijk te kijken naar een brede 
opbrengst voor de directe omgeving, buurt of centrum 
van een dorp. Daar waar we middels onze opgaven 
kunnen bijdragen aan een leefbaardere kern of er een 
directe verbetering in economische of 
volkshuisvestelijke zin mogelijk is voor onze bewoners 
of vastgoed, zullen we die benutten. Dit doen we 
actief bij onze eigen opgaven of op verzoek van de 
gemeente of een van onze partners. Concreet kan dit 
beteken dat we nieuwbouw realiseren op strategisch 
belangrijke plekken en (op een later moment) sloop 
op de oude locatie.  

 
 

8. Milieubelasting beperken 
 
Wonion ziet beperking van de milieulasten als een voorwaarde 
bij haar projecten, activiteiten en bedrijfsvoering. Dit heeft o.a. 
geresulteerd in het ontwikkelen van een strategie in het kader 
van The Natural Step en daarmee verankering in onze 
organisatie. Circulariteit moet een vanzelfsprekendheid 
worden bij onze nieuwbouw en renovatieprojecten. Voor de 
aankomende jaren werken we concreet aan de volgende 
maatregelen:  
 
Specifieke maatregelen: 

- We realiseren bij nieuwbouw alleen nog woningen 
met het niveau van Nul-op-de-meter of vergelijkbaar. 

- Bij ingrijpende vernieuwing van woningen (meer dan 
groot onderhoud) renoveren we op het niveau van 
Nul-op-de-meter of minimaal met de mogelijkheid om 
de woning later op dat niveau te brengen. 

- Bij mutatie van woningen waarderen we woningen op 
tot het niveau van minimaal label C.  

- Woningen worden bij mutatie standaard voorzien van 
zonnepanelen, indien de woning hiervoor geschikt is. 

- Circulariteit moet een vanzelfsprekendheid worden. 
Een eerste pilotproject is de Heuvelstraat dat voor 
oplevering gepland staat in 2019. Ook zal onderzoek 
gedaan worden naar circulair renoveren en is gestart 
met een eerste project hiervoor met onze 
onderhoudsbedrijven. 

- We zetten de Energieindex verbetering door en 
daarmee de richting naar een energieneutraal 
woningbezit in 2030. 

12. Financiële continuïteit 
 
Financiële continuïteit op de lange termijn is uiteraard een 
belangrijk gegeven. In onze ogen betekent dat een veilig 
financieel beleid, maar daarbij wel een beleid dat gericht is op 
een inzet van middelen waar dat kan.   
 
Specifieke maatregelen: 

- We voldoen uiteraard aan de financiële normen 
gesteld door de Autoriteit Woningcorporatie (AW) en 
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
(2018/2019 e.v.). 

- We streven er naar om het maatschappelijk en 
financiële rendement in balans te houden. Bij iedere 
investeringsbeslissing zal dit worden afgewogen. 
(2018/2019 e.v.) 

16. Voorbeeld gedrag vertonen 
 
Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van onze 
huurders vraagt van ons dat we het goede voorbeeld geven. 
Onze focus ligt daarbij op het laten zien dat energiebesparing 
helpt en behoud van kwaliteit in de wijken. 
 
Specifieke maatregelen: 

- We gaan nieuwe ontwikkelingen oppakken om te 
laten zien dat verdergaand verduurzamen en daarmee 
lagere woonlasten behalen mogelijk is (2018/2019 
e.v.).  

- We willen ook naar particulieren uitdragen welke 
mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van woningen te 
behouden/verbeteren. Onze aandacht zal hierbij 
vooral uitgaan naar woningen die in het verleden zijn 
verkocht en woningen in de omgeving van projecten 
die wij realiseren. Hiervoor zullen we nog meer 
onderzoek doen en ideeën ontwikkelen. Zie hiervoor  
ook thema 6. (Onderzoek 2019, uitvoering na 2019) .  

 

 
 


