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We dragen bij aan 
het woongenot van 
onze huurders 



De veranderingen die deze wet met zich meebrengt,

de maatschappelijke en politieke veranderingen

maken dat we ons buigen over onze richting. We 

kijken niet te ver vooruit. We zien dat de sector nog

geen nieuwe balans heeft gevonden en veranderingen

moeten nog uitkristalliseren. Met de wetenschap van

nu bepalen we de koers. Dit leggen we vast voor drie

jaar: 2018-2021. Een maatschappelijke organisatie als

Heuvelrug Wonen is sterk aankelijk van haar omge-

ving, zoals de landelijke overheid, lokale politiek,

gemeente Utrechtse Heuvelrug, de landelijke en

lokale ontwikkelingen op de woningmarkt en in de

zorg. Maar ook de andere stakeholders, zoals huur-

ders, zorg- en welzijnspartijen. We verbinden ons met

de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven 

in ons werkgebied en zijn altijd bereid om mee te

denken met de daarvoor verantwoordelijke partijen.  

Bij het opstellen van dit ondernemingsplan is nog

onduidelijk wat het effect is van het nieuwe regeerak-

koord en van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Dit kan (accent)verschillen teweeg brengen. 

Te meer is het belangrijk zelf te weten wat we willen

en waar we voor staan. In dit plan beschrijven we

onze kijk vanaf de Utrechtse Heuvelrug op de veran-

derde wereld. We geven aan wat onze opgaven en

ambities zijn op het gebied van volkshuisvesting en

duurzaamheid.

Missie

Heuvelrug Wonen zorgt voor goede, betaalbare huis-

vesting voor mensen die hier zelf niet in kunnen voor-

zien, primair binnen de Gemeente Utrechtse

Heuvelrug. 

Visie
Dit doen we door onze betaalbare voorraad op peil 

te houden, en daar waar nodig en mogelijk uit te brei-

den. Hierbij willen we de woonlasten zo laag mogelijk

houden. 

Strategie
We zetten in op nieuwbouw en herbestemming.

Hierin zien we de belangrijkste oplossing voor door-

stroming, terugdringen van de wachtlijsten en vol-

doende passende huisvesting.

We houden de woonlasten zo laag mogelijk. Hiervoor

zetten we in op een gematigd huurbeleid en investe-

ren in duurzame maatregelen. 

We bedienen onze bewoners en toekomstige huur-

ders zo optimaal mogelijk. Dit doen we met aandacht

en respect, door goed te luisteren naar de klant1 en ze

serieus te nemen.    
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Het goed en betaalbaar huisvesten van mensen op de
Utrechtse Heuvelrug die hier zelf niet in kunnen voorzien. 
Dat is waar Heuvelrug Wonen als maatschappelijke
organisatie voor staat. Dit doen we binnen de mogelijkheden
die de woningwet 2015 ons biedt.

1 Met ‘klant’ bedoelen we niet
alleen onze (toekomstige) huur-
ders, maar ook stakeholders of
samenwerkingspartners. Verder
rekenen we ook de interne klant
(collega’s) tot de ‘klant’. Daar
waar we alleen onze (toekom-
stige) huurders bedoelen, spre-
ken we niet van ‘klanten’. We zijn
ons ervan bewust dat een ‘klant’
een keuze hoort te hebben en
dat in dit opzicht onze huurders
geen klanten zijn. 



We vertalen onze missie en visie in strategische doe-

len. Hier sturen we actief op. Belangrijke strategische

doelen voor Heuvelrug Wonen zijn:

•We bedienen de (toekomstige) huurder optimaal 

•We spannen ons maximaal in om voldoende goede

en betaalbare woningen beschikbaar te hebben voor

de doelgroep

•We dragen bij aan het woongenot van onze 

bewoners.

•We zorgen voor duurzame woningen, met betaal-

bare woonlasten

•We zetten in op samenwerking met stakeholders als

dit onze doelen ondersteunt. 

Randvoorwaarde voor het realiseren van deze doel-

stelling is dat we financieel gezond zijn en blijven.

Hoe wij deze doelen realiseren, werken we ieder jaar

uit in ons jaarplan. Hierin beschrijven we concreet

wat we dat jaar willen doen. Als antwoord op de

woonvisie voor de Utrechtse Heuvelrug stellen we

jaarlijks prestatieafspraken op. Dit doen we samen 

met de twee andere Federatiecorporaties, huurders-

organisaties en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. In

dit ondernemingsplan benadrukken we enkele strate-

gische doelen. Hierin streven we niet na volledig te

zijn. Hiervoor zijn ons jaarplan en prestatieafspraken

bedoeld.

Kernwaarden 

Kernwaarden zeggen iets over wat we belangrijk vin-

den. Het bepaalt ons gedrag en handelen en verklaart

waarom we doen wat we doen. De basiswaarden die

binnen Heuvelrug Wonen worden nagestreefd zijn

vastgesteld door de medewerkers zelf. Ze zijn belang-

rijk voor de identiteit van de organisatie en mogen

beschouwd worden als uitgangspunten van ons

beeld, oordeel en handelen van en over onszelf en

anderen. De kernwaarden die wij nastreven zijn:

•Respect

•Aandacht

•Ontwikkeling

Respect, aandacht en ontwikkeling geven richting aan

ons gedrag. Bij Heuvelrug Wonen werken mensen die

de (toekomstige) huurder centraal stellen. We behan-

delen de huurder zoals we zelf behandeld willen wor-

den. We luisteren, leven mee en proberen ons te

verplaatsen in de ander. Maar houden hierbij professi-

onele afstand. Onze kernwaarden geven uitdrukking

aan dit gewenste gedrag. De uitwerking van onze

kernwaarden vind je in Bijlage 1.

Dit ondernemingsplan Nieuwe balans is het vervolg

op Samen doen we meer. In de periode die Samen

doen we meer beslaat, 2013 tot 2018, is veel veran-

derd. Sommige doelen zijn niet meer aan de orde.

Toch is het gedachtegoed uit Samen doen we meer

niet heel erg veranderd. Meer hierover lees je in 

Bijlage 2.
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Klantvisie 

Voor wie zijn we er?
We zijn er voor iedereen die niet zelfstandig in eigen

huisvesting kan voorzien. We richten ons primaire 

op de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Voor deze

gemeente geldt, gezien de marktsituatie, dat de gren-

zen die de woningwet stelt te krap zijn. Heuvelrug

Wonen is er ook voor de middengroep, waar de wet

dit toestaat2. 

De huurder komt van rechts
De (toekomstige) huurder komt altijd van rechts. Dit

betekent niet ‘U roept, wij draaien’. Maar betekent

wel dat we luisteren naar wat de huurder wil. We 

volgen de veranderingen in de positie van de huurder

en de maatschappij. Hierin zijn we ons bewust van de

stevige positie van de huurdersvertegenwoordiging,

die een duidelijk stem heeft. Maar ook de toene-

mende mondigheid van de reguliere huurder. 

We hebben te maken met de maatschappelijke trend

van hoge duurzaamheids- en kwaliteitseisen en onder

druk staande prijzen. Alles moet beter en de prijs

moet naar beneden. Steeds 'meer voor minder' is een

keer eindig. We zoeken hierin naar nieuwe grenzen.

Wij houden prijs/kwaliteit scherp in de gaten. We zijn

realistisch en duidelijk en in onze eerlijkheid schep-

pen we juiste verwachtingen. Dit voorkomt teleur-

stellingen. 

We hebben zeer verschillende huurders. De meesten

zijn gebaat bij snel, duidelijk en betrouwbaar hande-

len. We streven er naar dat Klantenservice de eerste-

lijnsvragen kan beantwoorden. Niet bij alle vragen is

dit voldoende. Hieraan besteden we extra aandacht.

We behandelen de huurders zoals we zelf behandeld

willen worden. Hierom is het belangrijk goed te luis-

teren naar de huurder en die serieus te nemen. We

proberen ons te verplaatsen in de huurder. Respect en

aandacht zijn hierbij onze kernwaarden. We komen

afspraken en verplichtingen na. 
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We bedienen de
(toekomstige) huurder
optimaal
Wat?

We behandelen de klant met aandacht en respect.
Dit doen we door naar de klant te luisteren, ons in
hen te verplaatsen en ze serieus te nemen.

Onze huurders zijn tevreden over onze dienst-
verlening. 

Optimaliseren digitale dienstverlening 

Hoe?

Cultuuranalyse en aanvullende training.

Continu meten van klanttevredenheid. Hierbij is de
score op het prestatieveld huurderstevredenheid van
de Aedesbenchmark een indicator. We streven naar
minimaal een 8 gemiddeld.

Klantcontacten en informatie leggen we zorgvuldig
en structureel vast in geautomatiseerde systemen.
Hierbij zijn we op de hoogte van de in de AVG
gestelde eisen en verplichtingen.

2 Hierover lees je meer 
op pagina 9 bij 
Middeninkomens.



We onderzoeken blijvend of onze cultuur ons vol-

doende in staat stelt om de klant optimaal te bedie-

nen en onze klantvisie uit te voeren. Meer hierover

lees je bij Eigen organisatie/In beweging blijven op deze

pagina.

Onze geautomatiseerde systemen ondersteunen ons

hierbij. Door klantcontacten en andere informatie

goed vast te leggen, kunnen we klanten sneller en

beter helpen. De vastlegging in een kennisdatabase

en geautomatiseerde systemen gebeurt zorgvuldig. 

Privacy
In het gebruik van persoonsgegevens zijn we een

betrouwbare partij. We voelen ons verantwoordelijk

voor het waarborgen van de privacy van onze huurders.   

Zij delen privacygevoelige informatie met ons, op

basis van goed vertrouwen. We moeten zorgvuldig

omgaan met de persoonsgegevens en andere privacy-

gevoelige informatie van onze klanten. We zijn ons

bewust van de gevaren en risico’s van het beschikken

over persoonsgegevens. Zeker in de combinatie van

gegevens van mensen. Ook voor onze eigen mede-

werkers zijn we hier alert op. We moeten medewer-

kers en huurders bewust maken dat we veel van

mensen weten en dat dit bepaalde verplichtingen in

het beschermen daarvan met zich meebrengt. 

We hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als

dit van belang is om ons werk te kunnen uitvoeren.

Voor anderen zijn deze gegevens niet vrij inzichtelijk.

Wat we waar bewaren en voor wie dit inzichtelijk is,

moet voor iedereen helder zijn. De geautomatiseerde

systemen ondersteunen ons hierin. Deze moeten

goed beveiligd zijn. 

Eigen organisatie 
De relatie met onze stakeholders is steeds aan veran-

dering onderhevig en hierin veranderen en ontwikke-

len we mee. We zijn kritisch op onze processen; 

moeten we (blijven) doen wat we doen? Is het in het

belang van de klant? Ondanks dat we een maat-

schappelijke organisatie zijn, mag onze mindset zake-

lijker. Hier werken we aan.

Onze organisatie is kwetsbaar. Dit heeft een directe

relatie met de omvang van onze organisatie. Maar

zelfs als we vijf keer zo groot zijn, hebben we

bepaalde functies niet dubbel. We bestrijden

komende jaren deze kwetsbaarheid. Dit doen we op

functieniveau. 

De afgelopen jaren zijn we in personeelslasten

gegroeid naar een gezondere situatie. Nu zitten we

goed in de benchmark. De rek is er inmiddels wel uit.

We zijn alerter bij veranderingen en werkdruk en kie-

zen er sneller voor iemand in te huren, wanneer pro-

blemen ontstaan. Samenwerking is voor ons een

belangrijk antwoord op de kwetsbaarheid. Hierover

lees je meer op pagina 18 bij Samenwerking/kwets-

baarheid. 

Menselijk contact houden in deze
digitale wereld!
Daar waar we vragen digitaal kunnen ondervangen,

richten we de digitale processen, zoals de website en

digitale nieuwsbrief, hier op in. Ook het klantportaal

wordt uitgebreid om hier beter in te voorzien. Dit

scheelt de huurder en ons tijd en brengt beiden

gemak. Hierbij verliezen we het persoonlijke contact

niet uit het oog. We zijn ons bewust van de waarde

van menselijk contact en handelen hier naar.

In beweging blijven
Veranderingen kwamen de afgelopen jaren in razend

tempo op ons af. Als organisatie bevonden we ons

midden in deze sterk veranderende samenleving.

Het vergt het uiterste van de medewerkers om te

anticiperen op alle wijzigingen in de maatschappij,

economie en de wettelijke eisen en kaders. Om goed

mee te bewegen, werden medewerkers handvatten

geboden in de vorm van een empathietraining, mas-

terclass over werkstress en het aanbieden van moge-

lijkheden in flexibel werken. We leren van elkaar door

met elkaar mee te kijken, zowel binnen de eigen cor-

poratie als bij andere corporaties. We hielden vinger

aan de pols door het houden van een medewerker-

stevredenheidsonderzoek en met de resultaten aan

de slag te gaan. 

Vanaf 2018 bekijken we of de organisatie voldoende

heeft meebewogen en meegebogen. We onderzoe-

ken of onze cultuur ons voldoende in staat stelt om
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onze klantvisie, die erop gericht is de (toekomstige)

huurder optimaal te bedienen, uit te voeren. Cultuur

heeft te maken met waarden, opvattingen, overtui-

gingen, gevoelens en beelden die binnen de organisa-

tie leven. Begin 2018 analyseren we onze cultuur, ons

gedrag en onze handelingen ten opzichte van onze

klantvisie. Is dit wenselijk en halen we op deze

manier het beste uit onszelf en uit de organisatie om

de klant optimaal te bedienen? We brengen in kaart

waar verbeteringen nodig en wenselijk zijn en gaan

hier samen mee aan de slag. Cultuur hangt nauw

samen met gedrag. Cultuurverandering betekent

meestal: andere dingen gaan doen of dingen anders

gaan doen. Gedragsverandering is een belangrijk

onderdeel van een cultuurverandering. Verder heb-

ben we hierbij aandacht voor de lean-organisatie die

we willen zijn. We verwachten voor de komende

jaren een verdere toename van toezicht en regeldruk.

Dit vergt kwaliteit en flexibiliteit van de medewer-

kers. Ondanks alle verzwaringen vanuit wet- en regel-

geving willen we in aantal medewerkers niet

toenemen. Wanneer we in kwalitatieve of kwantita-

tieve zin te weinig capaciteit in huis hebben, huren

we hier mensen voor in. Onze automatisering moet

onze processen ondersteunen. We constateren een

trend van intensiever gebruik van ict-systemen.

Zowel bij back-office processen als aan de voorkant

bij klantcontacten. In de periode van het nieuwe

ondernemingsplan heroverwegen we ook onze auto-

matiseringssystemen. Hierbij hebben we aandacht

voor het opleiden tot goede gebruikers.
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We spannen ons in 
voor betaalbare woningen



Druk op de 
woningmarkt

“De woningmarkt in de regio Utrecht staat onder

hoogspanning. Dat geldt voor alle segmenten en vrij-

wel alle prijsklassen: sociale huurwoningen, midden-

segment huurwoningen en koopwoningen. De regio

blijkt erg in trek, velen willen met name naar de stad

Utrecht verhuizen, maar toch ook naar de regio. Er is

meer behoefte aan woningen dan dat er aanbod is,

ook als het om sociale huurwoningen gaat”, schrijft

de Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU)

in de Regionale corporatiemonitor 2017. Dit komt

door de aantrekkende economie, maar ook door de

groei van de groep lage inkomens. De komst van sta-

tushouders draagt hier aan bij.  

We hebben een kwantitatieve en kwalitatieve

woningnood; onze woningvoorraad is niet groot

genoeg om aan de behoefte te voldoen. Er is vraag

naar alle (typen) woningen die wij in ons bezit hebben.
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Voldoende betaalbare
woningen, bereikbaar
voor de doelgroep

We spannen ons maximaal in om voldoende goede en betaalbare woningen
beschikbaar te hebben voor de doelgroep.

Wat?

We garanderen een kernvoorraad van minimaal 3.300
sociale huurwoningen op de Utrechtse 
Heuvelrug

Onze woningen zijn betaalbaar voor onze doelgroep.

Hoe?

We hanteren een verkoopbeleid waarbij we zeer
beperkt uitsluitend woningen verkopen die hiervoor
zijn gelabeld.

We zoeken mogelijkheden om nieuwbouw af te dwin-
gen in deze gemeente. 

We streven naar invulling geven aan het WBO (40
woningen/jaar) en dat minimaal 35% van de nieuw-
bouw sociaal is, tot de tweede aftoppingsgrens.

We hanteren een gematigd huurbeleid. Maar waar
onbalans is tussen kwaliteit van de woning en 
inkomen van de zittende huurder maken we gebruik
van de individuele inkomensaankelijk huurverhoging
zolang dit mogelijk is.

We beperken de woonlasten voor onze huurders door
ze te laten meeprofiteren van het verduurzamen van
ons bezit.
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Heuvelrug Wonen is er voor alle mensen die niet zelf

in huisvesting kunnen voorzien in de Gemeente

Utrechtse Heuvelrug. Dit zijn de huurtoeslaggerech-

tigden (primaire doelgroep), mensen met een inko-

men tot € 36.165 (prijspeil 2017), zonder recht op

huurtoeslag  (secundaire doelgroep) en binnen de

twee 10%-regelingen de middeninkomens (tot 

€ 45.000). Dit geldt bij de toewijzing. We hanteren

hierbij de regels uit de woningwet 2015. In nieuw-

bouw richten we ons op woningen met een huurprijs

tot de tweede aftoppingsgrens (€ 635, in 2017). 

Het grootste deel van onze voorraad ligt onder de

eerste aftoppingsgrens. Circa 20% van deze zoge-

naamde goedkope voorraad willen we houden onder

de kwaliteitskortingsgrens van circa € 415. We vinden

deze extra grens belangrijk omdat we een trend zien

dat alle huurprijzen opschuiven naar de aftoppings-

grenzen. Dit betekent dat we uiteindelijk vier ver-

schillende huurprijzen hebben, van verschillende

kwaliteiten. Hierin vinden we het niet acceptabel dat

onze goedkoopste woningen een huurprijs hebben

van ruim boven de € 600. Voor een deel van onze

doelgroep is dit niet betaalbaar.

Middeninkomens
We bedienen de middeninkomens binnen de twee

10%-regelingen. Wet- en regelgeving geeft ons hierin

geen andere mogelijkheden. Wel zien we hier een

behoefte.

We constateren dat huishoudens met een middenin-

komen dikwijls niet kunnen kopen in ons werkgebied

en op de (vrije sector of particuliere) huurmarkt is

nauwelijks aanbod.

De RWU noemt de situatie voor de middeninkomens

‘nijpend’. “In de categorie tussen €711 en €1.000 is vol-

strekt ontoereikend aanbod.” Beleggers voorzien niet

in dit segment. Corporaties mogen het niet zonder

aanvullende voorwaarden. “De roep om hernieuwde

inzet van de corporaties in dit segment wordt steeds

vaker gehoord”, schrijft de RWU in zijn monitor 2017.

Heuvelrug Wonen volgt de ontwikkelingen en wette-

lijke aanpassingen hierin op de voet. Wanneer de

wetgeving het toestaat ons te richten op de midden-

groep, met een huurprijs tot circa €900, heroverwe-

gen we ons huidige beleid. Zolang we wettelijk niet

meer ruimte krijgen om de middeninkomens te

bedienen, benutten we de twee 10%-regelingen. 

Sociale doelgroep
De goedkopere woningen moeten terecht komen bij

mensen met de lagere inkomens. We hanteren de

regels van passend toewijzen uit de woningwet 2015. 

Wijzigingen in regelgeving en beleid die een positief

effect moeten hebben op de ene doelgroep, hebben

vaak een negatief effect op de andere doelgroepen.

Het is de verdeling van de schaarste. In de praktijk

zien we de keerzijde van passend toewijzen. Daar

waar harde grenzen worden getrokken, vallen ‘slacht-

offers’. Vooral onder de alleenstaanden met een inko-

men net boven de huurtoeslaggrens (circa € 22.500,

prijspeil 2017) zien we problemen. Hun mogelijkhe-

den zijn zeer beperkt. Zij moeten duurder wonen, ter-

wijl ze dit nauwelijks kunnen betalen. 

We streven naar een gewenst toewijzingsresultaat

van 70% voor de primaire doelgroep.

Een deel van het beperkte aanbod komt terecht bij

urgenten en statushouders. Zij behoren overigens

zeker tot onze doelgroep. Net als de ouderen die 

langer thuis wonen en mensen die eerder uit de zorg-

instelling naar (een) huis gestuurd worden. Een

steeds terugkerende oproep is: vergeet de ‘gewone’

doelgroep niet! We zijn ons ervan bewust dat de

slaagkans van de regulier woningzoekenden toene-

mend onder druk staat. 

Doorstroming
Passend toewijzen werkt mogelijk verstarrend voor

de doorstroming. Onze mutatiegraad van 5,1% is laag

ten opzichte van het landelijk gemiddeld (6,4% in

2016). Uit het WoOn-onderzoek van 2015 blijkt dat

bijna 45% van de bewoners binnen twee jaar wil ver-

huizen. Dit aandeel is de laatste jaren verder toege-

nomen. Dat geeft volgens de RWU aan dat er een

grote kwalitatieve vraag is naar meer passende

woningen. Uit de monitor van de RWU blijkt dat de

verhouding starters/doorstromers in de toewijzing in

2016 72/28% is in de Utrechtse Heuvelrug. Ondanks

dat in de regio 3 van de 4 woningen naar een starter

gaan, voldoet het niet aan de vraag. 



We bedienen de 
(toekomstige) huurder
optimaal
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Inschrijfduur
Gemiddeld moet je op de Utrechtse Heuvelrug ruim

9 jaar wachten op een woning. Dit is extreem lang.

Alleen in Utrecht en Amsterdam wacht je nog langer.

Niet iedereen is per direct op zoek naar een woning.

Mensen schrijven zich in voor een woning, om zo

inschrijfduur op te bouwen. De duur van 9 jaar geeft

een indicatie van de tijd die woningzoekenden nodig

hebben om aan een passende woning te komen. Er is

duidelijk meer vraag dan aanbod in sociale huurwo-

ningen. Voor doorstromers is de inschrijfduur iets

hoger dan voor starters. Ook deze tijd stijgt de laat-

ste jaren met gemiddeld een jaar inschrijfduur, per

jaar en is opgelopen tot 8,5 jaar in 2016. Vanwege de

lange inschrijftijden verzilver je de wachttijd pas als

de ideale woning voorbij komt. Woningzoekenden

zijn kritischer en veeleisender geworden. Voor de

Utrechtse Heuvelrug zijn momenteel ruim 5.000

mensen ingeschreven. Daarvan zijn er zo’n 600 actief

op zoek naar een woning.

Nieuwbouw en locaties
De enige manier om de inschrijfduur korter te maken,

is nieuwbouw. Dat hebben de afgelopen jaren ons

wel geleerd.  Het probleem zit in het aantal beschik-

bare (sociale) locaties. Heuvelrug Wonen roept de

Gemeente Utrechtse Heuvelrug regelmatig op mee

te denken in het vinden en beschikbaar stellen van

locaties (voor sociale woningbouw). Grootste uitda-

ging en opgave is: nieuwbouw afdwingen in deze

gemeente. Want nieuwbouw is het antwoord op

terugdringen van de wachtlijst en bevorderen van de

doorstroming. 

De rode contouren liggen strak om de kernen van de

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. De uitbreidingsmo-

gelijkheden zijn zeer beperkt. De Gemeente

Utrechtse Heuvelrug is aangewezen op binnenstede-

lijke ontwikkelingen en op het beperkte aantal perce-

len dat vrijkomt en geschikt is voor woningbouw.

Toch zien we hier wel degelijk mogelijkheden. We

hechten grote waarde aan de afspraak, dat minimaal

35% van de nieuwbouw in de gemeente Utrechtse

Heuvelrug bestaat uit sociale huurwoningen tot de

tweede aftoppingsgrens. De eerste voorzichtige sig-

nalen uit de lokale politiek om hoogbouw te overwe-

gen, omarmen we. We zien hier, rekening houdend

met de waarde die aan groen wordt gehecht, goede

mogelijkheden. Slechts een kwart van de woning-

bouw op de Utrechtse Heuvelrug bestaat uit meerge-

zinswoningen. 

We bekijken de mogelijkheden voor het omzetten

van kantoor- of schoolgebouwen naar woonruimte.

Waar mogelijk zoeken we de samenwerking met

zorgpartijen om het wonen-deel te realiseren, waar

zij de zorg leveren. We laten geen kans onbenut om

serieus te bekijken.

Uit het woonbehoefteonderzoek dat de Federatie-

corporaties in 2015 samen met de gemeente uitvoer-

den bleek al dat er tot 2040 935 extra sociale

huurwoningen, onder de tweede aftoppingsgrens,

nodig zijn op de Utrechtse Heuvelrug. Dit zijn gemid-

deld 40 sociale huurwoningen per jaar. Hierin is ech-

ter geen rekening gehouden met de wachttijd. Dit is

dus een minimumbehoefte. Het type woningen vari-

eert. De huishoudens op de wachtlijst zijn van alle

soorten. Zo breed is de behoefte ook.  

Voor wie?
Meer specifiek zien we een grote behoefte onder

alleenstaanden, jongeren en ouderen. We hebben te

maken met enorme vergrijzing. De Nederlandse

bevolking groeit de komende 20 tot 25 jaar met een

miljoen personen tot ruim 18 miljoen. Het aantal 75-

plussers groeit naar verwachting van 1,5 miljoen in

2020 naar 2,6 miljoen in 2040, zo voorspelt het CBS

(2017). Deze landelijke trend zien we ook terug op de

Utrechtse Heuvelrug. 

In de ontwikkeling in huishoudens in de periode 2015-

2030 zien we een enorme toename eenpersoonshuis-

houdens van 75 jaar en ouder. Ook bij de categorie

daaronder, 65-75 jaar, is een toename te zien. Het

aantal tweepersoonshuishoudens in beide groepen

stijgt ook. 

We zien een stijging eenpersoonshuishoudens vanaf

45 jaar. Over alle drie de leeftijdscategorieën stijgt

deze groep aanzienlijk. Zij blijken landelijk het meest

te reageren op een- en tweekamerwoningen. Terwijl

er hiervan op de website van het woonruimteverdeel-

systeem WoningNet maar weinig worden aangebo-
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den. Het aanbod tweekamerwoningen daalde op

WoningNet het hardst in de periode 2013-2016. Dit

komt door de toewijzing aan statushouders en uit-

stromers uit de maatschappelijke opvang. Heuvelrug

Wonen herkent de trend, maar niet het probleem.

Wij hebben relatief veel tweekamerwoningen in ons

bezit. In nieuwbouw zetten we in op twee- en drieka-

merwoningen voor alleenstaanden, jongeren, starters

en statushouders. Ons programma van eisen voorziet

niet in eenkamerwoningen. We vinden dit geen duur-

zame woonvorm. Wonen en slapen moet je van

elkaar kunnen scheiden. De ruim 40 eenkamerwonin-

gen die wij hebben, behoren tot de ondergrens in

kwalitatieve zin. 

Nieuwbouw voor ouderen is lastig. Bij het huisvesten

en laten doorstromen van ouderen hebben we te

maken met een mismatch. Woningzoekenden die 65

jaar of ouder zijn krijgen bepaalde woningen met

voorrang aangeboden. Maar in deze zogenaamde

seniorenwoningen zijn zij maar matig geïnteresseerd.

30-50% van de seniorenwoningen gaan naar huishou-

dens van 65 jaar of ouder. De overige seniorenwonin-

gen worden dan aan anderen verhuurd. Dit zorgt

voor diversiteit in de wijken. Een positief effect, want

we willen in geen enkel opzicht eenzijdig opge-

bouwde wijken.

Ouderen drukken de mutatiegraad. Ze verhuizen niet

snel. Naast het ‘gedoe van verhuizen’ valt het resul-

taat vaak ook tegen: een kleinere woning voor meer

geld. Verder geldt dat ouderen vaak pas bereid zijn te

verhuizen als ze er echt aan toe zijn. En dan is er niet

direct een passende woning beschikbaar. 

Om ouderen langer thuis te laten wonen is voor Heu-

velrug Wonen geen absoluut doel. Wanneer de door-

stroming meer op gang komt, kunnen we ouderen

adviseren tot verhuizen naar beter passende wonin-

gen. Het samenbrengen van groepen met dezelfde

zorgvraag kan heel efficiënt en effectief werken.

Investeringen zijn hiermee meer toekomstbestendig.

Dit is voordelig voor de huurder en voor ons. Wel

moet er altijd een combinatie met andere doelgroe-

pen ontstaan om eenzijdige wijken te voorkomen. 

Echter, zolang de doorstroming niet op gang komt,

maken we de woningen graag geschikt om langer

zelfstandig te blijven wonen. Ook zijn er ouderen die

zelf graag langer zelfstandig willen blijven wonen in

hun huidige huis. Als dit een wens is van de huurder,

dan bekijken we de mogelijkheden. Zeker als er geen

alternatieven zijn. 

Wonen en zorg
Naast het aanpassen van bestaande voorraad, bekij-

ken we mogelijkheden voor het realiseren van woon-

groepen in samenwerking met zorgpartijen.

Zorgpartijen gaan hierin over de zorg, corporaties

over het woonaspect. 

Als het aankomt op zorg maken we de omstandighe-

den zo gunstig mogelijk en zoeken we nadrukkelijk de

samenwerking met zorg- en welzijnspartners. Met

betrekking tot zorg hebben we een signaleringsplicht,

geen zorgplicht en ook niet de verantwoordelijkheid.

Het zijn twee verschillende disciplines in één wereld.

Ondanks dat het onze rol niet is, krijgen we te maken

met problemen die bij onze huurders spelen. Door

maatschappelijke ontwikkelingen worden we hier

mee geconfronteerd. Voor het huisvesten zijn we ver-

antwoordelijk, voor de bijkomende problemen niet

direct. We kunnen en willen niet ontkennen dat ze er

zijn. Goede samenwerking met hulpverlenings- en

handhavingsinstanties is belangrijk om hier vorm aan

te geven. 

We zijn regelmatig in gesprek met zorg- en welzijns-

partners, zodat we op de hoogte zijn van de zorgvra-

gen die spelen in de gemeente en waar deze het

beste uitgezet kunnen worden. Het dorpsteam van

de Gemeente is hét loket voor de inwoners van de

gemeente als het gaat over zorg en welzijn. Over de

werking en organisatie hebben we regelmatig

gesprekken, zodat we huurders juist kunnen doorver-

wijzen. En niet van het kastje-naar-de-muur.
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Heuvelrug Wonen voelt zich, samen met de bewo-

ners en de gemeente, verantwoordelijk voor een pret-

tige woon- en leefomgeving. We vinden het

belangrijk dat de omgeving schoon, heel en veilig is.

Dit draagt bij aan het woongenot van onze huurders. 

Bewoners, samenwerkingspartners en wij hebben

ieder onze eigen verantwoordelijkheid in deze leef-

bare woonomgeving. We zoeken naar een balans; wat

ligt binnen ons bereik en wat niet. We vinden vooral

dat leeaarheid de verantwoordelijkheid is van de

inwoners van de dorpen zelf. En daarna van de

gemeente en andere partners. Wij signaleren proble-

men, houden toezicht op ons bezit en verwijzen door

naar samenwerkingspartners.

In het aanpakken van de leeaarheid, handelen we

vanuit onze klantvisie, met aandacht en respect. We

luisteren en nemen de huurder serieus. Vervolgens

beoordelen we of genoemde of gewenste activiteiten

nog tot onze taken behoren. Zo niet dan informeren

we onze samenwerkingspartners. We schuiven niet

af, maar zoeken de samenwerking en bemiddelen

waar nodig. Als wij iets niet doen, hoeft het niet zo te

zijn dat het ook niet gebeurt. 

Als sociale verhuurder voelen we een maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid. Een groeiende groep

kwetsbare bewoners is aangewezen op een sociale

huurwoning. Deze bewoners hebben voor het 

woongenot van henzelf en de omwonenden meer

aandacht en inzet van ons en onze samenwerkings-

partners nodig. De dorpsteams zijn hierin een belang-

rijke stakeholder. We investeren in een goede

samenwerking. Dit is vooral belangrijk bij probleem-

casuïstiek. De contacten zijn nauw en in een vroeg

stadium.

Om te zorgen voor een leeare en prettige leefom-

geving is het nodig dat alle partijen goed samenwer-

ken. Hier investeren we in. We zorgen voor

voldoende kennis en capaciteit om de werkzaamhe-

den te kunnen uitvoeren.

Elk jaar bepalen we vooraf wat we willen en verwach-

ten op het gebied van leeaarheid. Dit doen we bin-

nen de kaders die de wet ons biedt.

We dragen bij 
aan het woongenot
van onze bewoners

Wat?

Voorkomen van problemen in de wijken waar wij
woningen hebben

Hoe?

We hebben contact met huurders en
samenwerkingspartners die ook in onze wijken
komen. 

We signaleren problemen en geven hier opvolging
aan.

Leeaarheid op de Utrechtse Heuvelrug is van andere orde dan in een stedelijke
achterstandswijk. Het beleid van de overheid is hetzelfde en maakt hierin geen
onderscheid. 



We zorgen voor 
duurzame woningen met
betaalbare woonlasten

14



15

Hierin kiezen we voor een aanpak waarin kwantiteit

boven kwaliteit wordt gesteld. We brengen een groot

aantal woningen naar een goed duurzaamheidsniveau

en niet een beperkt aantal naar een extreem hoog

niveau, zodat zoveel mogelijk mensen profiteren van

onze maatregelen. Wat we aanpakken, doen we

goed. Waarbij we ervoor zorgen dat verdere stappen

in de toekomst mogelijk zijn. 

Heuvelrug Wonen heeft haar duurzaamheidsopgave

tot en met 2021 verwoord in een uitvoeringspro-

gramma. Hierin is aandacht voor:

•  Nieuwbouw: waar mogelijk energieneutraal en

gasloos;

•  Bestaande voorraad: energiebesparingspro-

gramma’s zoals het verduurzamen van 800 wonin-

gen naar een energie-index van 1,20 of kleiner. Er

wordt bewust gekozen om de voorraad over de

volle breedte in dit tempo naar energie-index van

1,80 of beter te brengen. Samen met verschillende

grootonderhoudsprojecten waarin we duurzaam-

heidsmaatregelen meenemen, brengt dit ons totale

bezit naar een gemiddelde EI beter dan 1,40. 

•  Verduurzaming collectieve warme-installaties;

•  Individuele duurzame opwekkers: zoals zonne -

panelen voor bewoners;

•  Zonnepanelen voor collectieve elektra;

•  Gedragsbeïnvloeding: energiecoaches zijn opgeleid

om bewoners te adviseren over besparing in huis;

•  Verduurzaming eigen organisatie en kantoor.

Er gelden voor ons vijf redenen om te verduurzamen:

1.  Heuvelrug Wonen wil het wonen betaalbaar hou-

den voor de huurders. Door verduurzaming kan de

energienota omlaag. Ook daalt in zijn algemeen-

heid daarmee de invloed van toekomstige wijzigin-

gen van energietarieven en milieuheffingen.

2. Duurzame woningen zijn over het algemeen com-

fortabele en gezonde woningen.

Duurzame woningen,
betaalbare woonlasten
We zorgen voor duurzame woningen, met betaalbare woonlasten. Betaalbaar wonen,
dat vindt Heuvelrug Wonen belangrijk. Dit betekent betaalbare woonlasten. De woon -
lasten bestaan naast de maandelijkse huur ook uit de energielasten. We verduurzamen
ons bezit om bewoners te laten profiteren van een lagere energierekening. 

Wat?

Waar mogelijk energieneutraal en gasloos bij 
nieuwbouw.

Betaalbare woonlasten door duurzaamheids-
maatregelen. 

Hoe?

In de prestatieafspraken leggen we samen met de
gemeente vast welke (nieuwbouw) wijken we samen
gasloos en CO2-neutraal maken. 

Bestaande voorraad over de volle breedte verduurza-
men naar energie-index van gemiddeld 1,40 of beter.

Door verduurzaming houden we de energienota lager,
en daalt ook de invloed van toekomstige 
wijzigingen van energietarieven en milieuheffingen.
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3.  Door het woningbezit te verduurzamen draagt

Heuvelrug Wonen een steentje bij aan het terug-

dringen van de milieuproblematiek zoals terugdrin-

ging van het broeikaseffect.

4. Door te investeren in verduurzaming draagt Heu-

velrug Wonen bij aan verbetering van de waarde

van het vastgoed en daarmee de continuïteit van

de corporatie zelf.

5.  De overheid heeft in de woningwet 2015 verduur-

zaming van het eigen sociale bezit specifiek als

taakveld benoemd. 

We onderschrijven de definitie uit het Brundtlandrap-

port uit 1989: ‘Een ontwikkeling die tegemoetkomt

aan de behoeften van de huidige generatie zonder de

mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar

te brengen om hetzelfde te doen’. We doen het dus

niet alleen voor onszelf, maar ook voor de kinderen

van onze kinderen. We moeten zuinig zijn op onze

wereld. Corporaties dragen hieraan bij. Een kwart van

de woningen in de dorpen Driebergen, Doorn en

Leersum is van ons. Wij maken binnen ons werkge-

bied, op onze schaal, daadwerkelijk een verschil.

Heuvelrug Wonen volgt op energiegebied de Trias

Energetica. Deze schrijft de volgende volgorde voor: 

1.  Dring allereerst de vraag naar energie terug. Bij-

voorbeeld een compacte gebouwvorm bij nieuw-

bouw, na-isolatie bij bestaande woningen en

verminderde energievraag door bewoners door

gedragsbeïnvloeding.

2. Wek vervolgens de resterende energievraag zoveel

mogelijk duurzaam op zoals met zonnepanelen,

biomassa of zonneboilers.

3.  Als ten slotte toch nog fossiele brandstof nodig is,

benut deze zo efficiënt mogelijk.

De eerste stap is de belangrijkste voor

Heuvelrug Wonen. Dit levert een gezonde en comfor-

tabele woning op en verhoogt de vastgoedwaarde.

We pakken de woningen zo goed mogelijk aan, zodat

we er later mee verder kunnen. Dit wordt de ‘no-

regret’-aanpak genoemd. In het gebruik en gedrag

zien we een belangrijke taak voor de bewoners zelf. 

In de komende periode gaan wij stappen zetten naar

een gasloze en CO2-neutrale toekomst voor onze

woningen. We stellen een plan op om op wijkniveau

een pilot uit te voeren. Dit doen we samen met de

gemeente. Wijken zijn doorgaans opgebouwd uit

sociale woningbouw en ander soortige woningen,

zoals koop. In de prestatieafspraken leggen we samen

met de gemeente vast welke wijken we samen gas-

loos en CO2-neutraal maken. Hierin pakt ieder zijn

verantwoordelijkheid. In 2017 zijn 171 woningen van

Heuvelrug Wonen gasloos.

In 2018 stellen we een plan op om onze woningen

CO2-neutraal te maken in de periode tot 2050. In

onze visie kan dit plan twee richtingen op: warmte-

net of all-electric. Wellicht ontstaat een derde moge-

lijkheid. De huidige ontwikkelingen daarover maken

voor ons nu nog niet duidelijk welke kant het op gaat.

Netbeheerders en gemeenten zijn veel bepalender in

deze keuze, dan dat wij zelf zijn. De invloed van de

keuze is, op ons vastgoed, enorm. We onderzoeken

de mogelijkheden en effecten van beide richtingen en

bespreken dit met de gemeente. In ons plan om tot

CO2-neutrale woningen te komen kiezen we voor het

meest waarschijnlijke scenario. De komende jaren

leidt het volgen van deze ontwikkelingen tot een visie

hierop.
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Participatie
We hebben de overtuiging dat bewonersparticipatie

van belang is om te komen tot een beter product.

Deze ervaring hebben we bij grootonderhoud- en

nieuwbouwprojecten opgedaan. We streven er naar

deze meerwaarde ook bij de huurdersparticipatie op

beleidsniveau te behalen. We realiseren ons dat het

abstractie niveau waarop we een bijdrage van de

huurders vragen meespeelt in de meerwaarde van de

bijdrage.

We zoeken een goede balans in de tijdsinvestering

van de huurders en van ons en de meerwaarde van de

participatie. Hierbij houden we de verplichtingen

vanuit de woningwet 2015 in het oog.  De wet is

hierin erg formeel, terwijl voor ons het informele

karakter van de participatie juist de grootste toege-

voegde waarde geeft. 

Omgeving
We kijken naar onze omgeving in het werk dat we

doen. Centraal staat de vraag: Op welke manier

wordt de volkshuisvesting beter van ons handelen. 

We zoeken de samenwerking met collega-corporaties

daar waar het kosten bespaart, ons minder kwetsbaar

maakt als kleine organisatie en naar stakeholders toe,

continuïteit waarborgt, risico’s spreidt of extra bouw-

mogelijkheden geeft. Dit laatste kan alleen binnen de

eigen woningmarktregio. Dit biedt momenteel wei-

nig kansen. Kansen die er liggen, pakken we aan. We

hebben een verantwoordelijkheid in de regio. 

Zelfstandige koers
We varen hierin een zelfstandige koers. Om ons heen

zien we verschillende corporaties samengaan. Fusie

of vergaande samenwerking is voor ons bestaans-

Samenwerking
met stakeholders
We werken samen met stakeholders als dit direct of indirect meerwaarde oplevert
voor de huurder.

Wat?

De kwetsbaarheid van de organisatie verminderen.

De volkshuisvesting wordt beter van ons handelen.

Hoe?

We zoeken de samenwerking daar waar het kosten
bespaart, ons minder kwetsbaar maakt als kleine
organisatie en naar stakeholders toe, continuïteit
waarborgt, risico’s spreidt of extra
bouwmogelijkheden geeft.  

We betrekken de huurdersvertegenwoordiging bij
verschillende (bouw- en beleids)projecten om een
beter product te ontwikkelen dat aansluit bij de vraag
van de huurders.

Op onderwerp- of projectniveau wisselen we
informatie met stakeholders uit, ondersteunen we
elkaar en/of zoeken we samenwerking.



recht niet nodig. We zijn financieel gezond en zien

nog voldoende opgaven voor ons binnen de

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. We willen onze

volkshuisvestelijke opgave graag regionaal invullen,

wanneer lokaal onvoldoende opties worden geboden.

Eerste voorkeur gaat altijd uit naar de dorpen waar

we al opereren en de andere kernen van onze

gemeente. Daarna onze eigen regio. Landelijke inves-

teringen willen we liever niet. 

Wanneer er in de toekomst wel sprake is van samen-

werking/fusie dan zijn hier randvoorwaarden aan ver-

bonden. Het moet meerwaarde opleveren voor de

huurder. 

Een andere randvoorwaarde is dat we als organisatie

altijd lokaal verankerd blijven. Lokale aansluiting en

aanwezigheid is voor ons van groot belang. Verder

moet een keuze vanuit eigen kracht gemaakt worden. 

Kwetsbaarheid

Samenwerking is voor ons ook belangrijk als ant-

woord op de kwetsbaarheid van onze organisatie,

met deze omvang. Dit lossen we met schaalvergro-

ting niet op, tenzij we minimaal drie tot vier keer zo

groot worden. We zoeken naar oplossingen in samen-

werking op projectniveau binnen de Federatie, met

andere corporaties, de gemeente en andere samen-

werkingspartners. 

De administratieve druk na invoering van woningwet

2015 is toegenomen. Zeker voor kleine corporaties

zijn de werkdruk en de kosten hoog. In samenwer-

kingsverbanden kan gezocht worden naar mogelijk-

heden om de druk te verlichten. De eenpitsfuncties

en kleine afdelingen binnen kleine corporaties zijn

kwetsbaar. Door inhuur van personeel op zwakke

plekken of plekken waar de druk tijdelijk hoog is, kun-

nen we onze zelfstandigheid financieel en organisato-

risch goed redden.
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We zetten in op
samenwerking met
onze stakeholders
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Met ‘financieel gezond’ bedoelen we voldoen aan de

financiële ratio’s en een solvabiliteit en liquiditeit bin-

nen de kaders die door het WSW en Aw zijn gesteld. 

Ons financieel beleid is er op gericht om onze financi-

ële continuïteit te behouden. Hiervoor organiseren

we onze risicobeheersing goed. Dit betreft bedrijfsri-

sico’s en financiële risico’s. Hierbij zorgen we dat ons

beleid in overeenstemming is met de geldende wet-

en regelgeving (compliance) en bijbehorende finan-

ciën goed op elkaar zijn afgestemd. 

Governance
Goed en verantwoord bestuur vinden we uiteraard

belangrijk. Hier handelen we ook naar. Het gaat hier-

bij om verantwoord en integer handelen, transparant

en gelegitimeerd. Hier leggen we verantwoording

over af, volgens de regels van de woningwet en

Governance Code. 

We zijn financieel gezond en dat houden we zo. Het is een voorwaarde voor het
uitvoeren van de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen die wij hebben. 

Financiële
continuïteit
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Uitwerking kernwaarden

Respect
We benaderen en behandelen de ander, zoals we zelf benaderd en behandeld willen worden, op basis van gelijk-

waardigheid en wederzijds respect. We laten iedereen in zijn waarde. We zijn betrokken bij elkaar en laten de

mensen om ons heen zich veilig voelen. We verplaatsen ons in de ander en staan open voor hun vragen, ideeën

en opvattingen. We vullen niet in, maar vragen door en luisteren. We helpen elkaar op weg waar we kunnen. 

Aandacht
“Mag ik even uw aandacht?” “Ik wil iets onder de aandacht brengen.” Aandacht zegt iets over interesse, belang-

stelling, medeleven en focus. We doen de dingen met aandacht. Je richt je even helemaal op iemand of iets.

Aandacht voor de ander zegt iets over luisteren, serieus nemen en bewust bezig zijn met de ander. Aandacht in

het werk is verwant aan alertheid, concentratie en selectief verwerken van informatie. 

We werken samen met oprechte belangstelling voor onze huurders, andere stakeholders en collega’s. We zien

elkaar en luisteren naar elkaar, dat gaat verder dan kijken en horen. Vanuit betrokkenheid willen we komen tot

een goede relatie met onze huurders, samenwerkingspartners en collega’s. 

Ontwikkeling
We investeren in onszelf en de organisatie en halen het beste in onszelf en elkaar naar boven. We blijven ont-

wikkelen als organisatie en op persoonlijk vlak. Hiermee sluiten we aan bij de actuele ontwikkelingen; in de

maatschappij, ons werk, de omgang met elkaar, modernisering en digitalisering. We streven naar verbetering in

ons gedrag en handelen. We ontwikkelen onszelf, zodat we ons werk zo goed mogelijk kunnen doen.  

Hierin ondersteunen we elkaar. Van het - op de juiste manier - delen van kennis wordt iedereen beter en blijft

de gehele organisatie zichzelf ontwikkelen. Niet de sterkste, maar degene die zich het beste blijft aanpassen

overleeft. Dit geldt voor ons als mensen en als organisatie ten opzichte van de omgeving. 

Bijlagen 1
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De sector bleef lang in onzekerheid. Heel 2013 bleef

minister Blok onduidelijk over wat hij met de sector

voor had. Zijn conclusie was dat corporaties op teveel

terreinen acteren. Ze moeten terug naar hun kern-

taak: bouwen, verhuren en beheren van sociale huur-

woningen. Hieraan zijn grenzen in huurprijzen en

inkomens gekoppeld.

In 2014 vond de parlementaire enquête over de sector

plaats en werd hierover een rapport gepresenteerd.

Heel 2014 stond in het teken van de discussie rond de

novelle bij de op handen zijnde nieuwe woningwet,

welke vanaf juli 2015 inwerking is getreden. 

In deze wet worden zaken geregeld als: het werkdo-

mein en werkgebied van woningcorporaties, intern en

extern toezicht, de relatie met en de rol van

gemeente en financiële geldstromen mogen niet meer

van de niet-daeb naar de daeb gaan. In de woningwet

2015 krijgen huurders een steviger positie. Op allerlei

beleidsterreinen krijgen zij een stem. Woningzoeken-

den krijgen te maken met strikte inkomenseisen bij

toewijzing. Corporaties moeten passend toewijzen.

Inkomens en huurprijzen zijn beter op elkaar afge-

stemd. Naast een inkomenstoets bij woningzoeken-

den betekent dit dat de huren van woningen afgetopt

worden onder de grenzen van de verschillende huur-

prijsklassen, want de slaagkans voor mensen met een

laag inkomen mag niet afnemen.

2015 stond in het teken van de voorbereidingen en

toepassingen van de wet. De implementatie ging in

2016 verder. Hierin zochten we geregeld de samen-

werking met de huurders, gemeente, collega-corpo-

raties en andere stakeholders.

Voor wat betreft het huisvesten van de doelgroep

zijn er een aantal hoofdthema’s: betaalbaarheid en

beschikbaarheid voor de doelgroepen en huisvesting

van ‘specifieke doelgroepen’. In 2015 was hierin de

meest opvallende groep de statushouders. Maar ook

de mensen die uit de zorginstellingen stromen, maar

nog wel een zorgvraag hebben. 

Met de invoering van woningwet 2015 konden we de

sociaal+-doelgroep, zoals omschreven in Samen doen

we meer, niet meer bedienen in nieuwbouw en niet

binnen de reguliere toewijzing. Met gebruik van uit-

zonderingsregels mogen we twee keer 10% hier bui-

ten toewijzen. Omdat we hiermee in een behoefte

voorzien, maken we hier graag gebruik van. We zien

hier nog steeds een taak voor ons, als de wet dit

mogelijk maakt. 

Met passend toewijzen is betaalbaarheid voor de

doelgroep bij wet geregeld. Woningen hebben we op

vraag en kwaliteit ingedeeld in verschillende inko-

mensklassen. Hoe dichter we bij de aftoppingsgrens

komen, hoe minder prijs en kwaliteit in balans is. We

hebben de inkomensaankelijk huurverhoging

gebruikt om versneld goedkope woningen, van goede

kwaliteit in prijs te laten stijgen bij huurders die dit

ook moeten kunnen betalen, gezien hun inkomen.

Zolang dit wettelijk mogelijk is, houden we dit –

naast een gematigd huurbeleid -  aan. Voor het ver-

duurzamen van de woningen hebben we in de afgelo-

pen periode een plan opgesteld om dit groot en

serieus aan te pakken. De woningen die de komende

jaren worden verduurzaamd, worden sterk in kwali-

teit verbeterd. Toch blijven ze binnen de huurprijs-

klasse waar ze in zitten. De kwaliteit van de

woningen wordt steeds beter, terwijl het wel betaal-

baar moet blijven. Aan meer voor minder zit een ein-

digheid. Hier moeten we een nieuwe balans in

vinden.

Uitgaven aan leeaarheid zijn kwantitatief en kwali-

tatief ingeperkt. Er is een maximum bedrag per

woning, per jaar aan verbonden. De overheid perkt

het kwalitatief in door specifieke activiteiten te

benoemen om niet (meer) te doen. De beschrijving in

ondernemingsplan 2013-2018 geeft al aan dat Heuvel-

rug Wonen al voor de invoering van de nieuwe wet

bewust was van haar eigen verantwoordelijkheid en

dat van een ander, en zich inzette voor de eigen

woonomgeving. 

Vervolg op ‘Samen doen we
meer’, 2013-2018

Bijlagen 2



In de periode 2013-2016 is scheiden wonen en zorg en

de extramuralisatie bewerkstelligd. Wonen en zorg

raakten steeds meer in elkaar gevlochten. Daar waar

we ons in 2011 nog actief inzetten voor een persone-

nalarmeringssysteem, kiezen we nu alleen voor het

wonen-deel. Wonen en zorg ontvlechten weer: de

zorg is voor de zorgpartijen, wonen voor de verhuur-

der of koper. We geven antwoord op de veranderde

omgeving, als het maar woongerelateerd is. In het

zorg-deel zijn we tot hulp, door problemen te signa-

leren en tijdig aan de verantwoordelijke partijen door

te geven.

Samen zorgen we zo goed mogelijk voor de mensen

uit ‘onze’ dorpskernen. Samenwerking was, is en blijft

cruciaal en neemt ook in het nieuwe ondernemings-

plan een belangrijke plek in. 

Belangrijkste thema’s

Belangrijke thema’s uit de woningwet zijn betaal-

baarheid en beschikbaarheid voor de doelgroepen en

huisvesting van ‘specifieke doelgroepen’, duurzaam-

heid en wonen in combinatie met zorg. Deze

thema’s worden ook gehanteerd in de prestatieaf-

spraken. We omarmen deze thema’s en hanteren

deze ook in dit ondernemingsplan. We vullen ze aan

met participatie, privacy, klantvisie en de ontwikke-

ling van de eigen organisatie, om onze doelen te

kunnen bereiken.
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