Samen Buurten

Ondernemingsplan
2020 t/m 2024

Voorwoord

> Samen Buurten
Wonen vormt een fundamenteel onderdeel van ons bestaan. Het is een belangrijke basis voor gelijke kansen
in het leven. Wij bieden betaalbare en kwalitatief goede woningen aan. Ook ondersteunen we bewoners die
hulp nodig hebben en dragen we bij aan de leefbaarheid van de omgeving. De komende jaren werken we hier
weer hard aan.
In de periode 2020 t/m 2024 bieden we woonruimte aan ruim 8.200 huishoudens in ‘onze’ buurten en wijken
in Apeldoorn. Ons ondernemingsplan heeft als titel ‘Samen Buurten’. Dit is de rode lijn in het plan. We hebben
elkaar nodig in de maatschappelijke opgave. Hierbij kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken. Binnen
en buiten onze organisatie.
Dankzij de succesvolle periode die achter ons ligt hebben we een goede uitgangspositie voor de komende
jaren. Dat is belangrijk, want er staat ons veel te doen. Naast het verder verduurzamen van ons bezit en
het werken aan onze sociale opgave zijn we intensief betrokken bij allerlei belangrijke ontwikkelingen in het
sociale domein, zoals de inclusieve samenleving, het nieuwe Sociaal Huurakkoord en de evaluatie van de
Woningwet.
Met ons ondernemingsplan geven we aan welke beweging we de komende jaren maken, welke resultaten
we willen halen en welke route we volgen naar de lijn aan de horizon. De gedetailleerde invulling bepalen we
per jaar. De Woonvisie van de gemeente Apeldoorn met de opgave voor de stad is de basis geweest voor dit
nieuwe ondernemingsplan. Bij het opstellen hiervan hebben we ook goed gekeken naar ons klanttevredenheidsonderzoek, de visitatie en de benchmark.
Bij het maken van dit plan is direct al invulling gegeven aan ‘Samen Buurten’. We hebben momenten
ingepland met ruimte voor discussie en het gesprek met stakeholders. Onze huurdersbelangenvereniging
De Sleutel, de gemeente Apeldoorn, collega-corporaties, maatschappelijke partners, externe professionals,
medewerkers, Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen willen we bedanken voor hun bijdrage.
Door hun scherpe, kritische en aanvullende inbreng konden we dit plan naar een hoger niveau tillen. In onze
gesprekken constateerden we dat er draagvlak is voor onze keuzes en rolneming.
In de periode 2020 t/m 2024 staan wij voor een Goede Prijs, Goede Woning, Goed Wonen en een Goede
Woonomgeving.
Ik wens u veel leesplezier.

Krista Walter
Directeur - Bestuurder
De Goede Woning Apeldoorn
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Inleiding

> Samen naar de toekomst

> Hier staan we voor

Met goede resultaten en een goed gevoel rondden we onze ondernemingsplanperiode 2015 - 2019 af.
Een periode waarin we met respect voor het verleden hebben gebouwd aan de toekomst.
In deze compacte versie van ons nieuwe ondernemingsplan 2020 t/m 2024 beschrijven we eerst welke toekomstige
ontwikkelingen we zien en welke keuzes wij daaraan verbinden. Vervolgens benoemen we de prioriteiten die we voor de
komende periode stellen, met hierbij een toelichting. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan het fundament om onze ambities
waar te maken: Goed Ondernemen.

Onze missie

De Kracht van Apeldoorn

Ter ondersteuning van onze missie hebben we de volgende prioriteiten bepaald:

Wonen vormt een fundamenteel onderdeel van ons bestaan. Het is een belangrijke
basis voor gelijke kansen in het leven. De Goede Woning is een betrokken wooncorporatie
in de stad Apeldoorn. Wij zijn er voor mensen die aangewezen zijn op sociale
huurwoningen. Voor hen maken wij het wonen betaalbaar en bereikbaar.

Onze prioriteiten
Goede Prijs
Goede Woning
Goed Wonen
Goede Woonomgeving

In het bestuursakkoord De Kracht van Apeldoorn kijkt de gemeente vooruit naar 2030. Zij wil zich op verschillende
terreinen (verder) ontwikkelen en zich inzetten voor een Duurzaam Apeldoorn. Daarnaast staan er nog drie topthema’s op
de agenda: het werken aan een inclusieve samenleving, het toekomstbestendig maken van oudere wijken en gezonde
gemeentefinanciën.

Wat staat er in de Woonagenda?

Onze kernwaarden

Volgens de nieuwe Woonagenda wil Apeldoorn een stad zijn waar het voor alle generaties prettig wonen is en waar kinderen
veilig kunnen opgroeien. De komende jaren komen er minimaal 5500 woningen bij. Hierbij gaat het in ieder geval om 500
nieuwe sociale huurwoningen tot 2023. Daarnaast is er aandacht voor het duurzamer en levensloopbestendiger maken van
bestaande woningen, woonwagens/standplaatsen en de combinatie wonen en zorg.

We werken aan onze missie en prioriteiten vanuit onze kernwaarden:

Klantgericht 			

We geven een hoge prioriteit aan de tevredenheid
				
van klanten. Hierbij zijn onze doelen en het individueel
				klantbelang in balans.

Hoe ontwikkelt onze doelgroep zich?

Integer 			

De samenleving wordt individualistischer. De vraag om ondersteuning neemt toe. Er leven steeds meer mensen op of onder
het bestaansminimum. Een groot deel van deze groep woont in onze woningen en heeft toenemende aandacht nodig.
Naast ‘sociale huurders’ zien we ook een nieuwe vraag vanuit de mensen met een middeninkomen. Dit is niet onze primaire
doelgroep, maar het bedienen van deze groep draagt wel bij aan gemengde wijken en aan het voorkomen van segregatie.
Ook motiveren we hen om door te stromen naar een meer passende woning. We houden hier rekening mee in onze opgave.

Betaalbaarheid en prijs/kwaliteit
We zien dat de doelgroep die is aangewezen op de allerlaagste huren op de langere termijn weer wat afneemt. Maar zover
zijn we nog niet; in ons bezit zien we nog veel mensen kampen met armoede. De prijs/kwaliteit verhouding blijft een belangrijk
thema. Hierbij kijken we steeds meer naar de totale woonlasten en niet alleen naar de huur.

We zijn een maatschappelijke organisatie en werken met maatschappelijk geld. Hierbij
werken we, vanuit een positief mensbeeld, met een fundamentele en schaarse eerste
levensbehoefte. Dit vraagt om integriteit en professionaliteit. Zowel naar onze
huurders en stakeholders als naar elkaar toe.

Resultaatgericht 		

We blijven ons altijd richten op het afgesproken resultaat of het gestelde doel.

Samenwerking			

We dragen bij aan gezamenlijke resultaten/doelen door optimale afstemming.

Zelfkennis en -ontwikkeling

Wij geloven dat het inzicht in de eigen kwaliteiten en beperkingen helpt om effectieve
strategieën te ontwikkelen voor interactie en afstemming met anderen.

				

De inclusieve samenleving

Onze doelgroep

Op grond van de kadernotitie Apeldoorn Inclusief wil de gemeente zoveel mogelijk mensen laten meedoen aan de samenleving. Dit is vooral een taak voor maatschappelijke organisaties en overheden. Ook wij dragen hier graag aan bij.

80% van onze vrijkomende woningen gaat naar huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot en met € 39.055 (prijspeil
2020) en huishoudens die op een andere manier onvoldoende in staat zijn om zelfstandig in het wonen te voorzien.
Maximaal 10% van de woningen in onze sociale voorraad is beschikbaar voor inkomens tot € 43.574 (prijspeil 2020).
Daarnaast stellen we in beperkte mate woningen in de vrije sector beschikbaar voor inkomens boven de € 43.574 (prijspeil
2020). Bij het beschikbaar stellen van woningen maken wij geen onderscheid in huishoudensgrootte en/of leeftijd.

Apeldoorn energieneutraal
Naast de duurzaamheidsafspraken op landelijk niveau en binnen de corporatiesector, zijn er ook gemeentelijke ambities.
Apeldoorn wil in 2030 energieneutraal zijn. Hierbij moet aardgas worden vervangen door een alternatief.
De corporaties zijn hierin belangrijke stakeholders voor de gemeente. Vanaf 2020 is elke nieuwe woning die De Goede
Woning bouwt in ieder geval gasloos. In de nieuwbouw gaan we voor strenge duurzaamheidsnormen. Bestaande woningen
verduurzamen we waar mogelijk en bij groot onderhoud bereiden we de woningen meteen voor op een energieneutrale
toekomst. Ons streven is om in 2028 gemiddeld energielabel A te meten in onze voorraad.

De klant centraal
Klanten huren onze woningen. Wij willen dat zij onze dienstverlening ervaren als meer dan prettig. In het contact zijn we
hartelijk en persoonlijk. Onze klanten weten wat ze van ons als verhuurder mogen verwachten. Tegelijk verwachten wij
van hen dat zij netjes met de woning en woonomgeving omgaan en de huur op tijd betalen. We verbeteren onze dienstverlening continu en bieden steeds meer mogelijkheden voor digitale communicatie. Hierbij is het uitgangspunt ‘digitaal
waar het kan, maatwerk waar het moet’.

Combinatie van opgaven
De combinatie van onze opgaven in betaalbaarheid (Goede Prijs), beschikbaarheid en kwaliteit (Goede Woning) en leefbaarheid (Goed Wonen en Goede Woonomgeving) is fors. Daarom werken we continu aan beleidsscenario’s en risicomanagement. We signaleren en agenderen en kijken scherp naar de rol die we (willen) innemen. We zijn een gezonde organisatie en
willen een betrouwbare partner in de stad zijn en blijven. Daarom zijn we ook stevig in het begrenzen van onze mogelijkheden.

Eerlijke woonruimteverdeling
We zijn transparant over de verdeling van onze woningen en zetten ons in voor een eerlijke verdeling. Schaarste en een
laag slagingspercentage voor enkele doelgroepen maken dat we gebruik kunnen maken van sturingsmechanismen, zoals
voorrang voor leeftijdsgroepen, zorgindicatie en huishoudensgrootte.

Ruimte voor experiment
Samen met bewoners, onderwijs, bedrijfsleven en collega-corporaties werken we aan vernieuwende en betaalbare
verduurzamingsstrategieën. We geloven dat je met kleine stapjes vorm geeft aan een grotere beweging en bieden daarom
ruimte voor kleinschalige experimenten.

Samen Buurten betekent in de praktijk:
Elkaar leren kennen, elkaar vinden en verbinden, elkaar helpen, eenzaamheid beperken, een collegiale schouder
bieden én samen de schouders eronder. Collectieve inzet, van elkaar leren en elkaars kracht versterken.
Met onze collega’s, onze huurders, De Sleutel en partners in Apeldoorn en de Stedendriehoek.

Samen Buurten
Bij het invullen van onze sociale opgave kiezen we voor een wijkgerichte aanpak, in sociaal, fysiek en economisch opzicht.
We kunnen het echter niet alleen. Daarom zetten we in op Samen Buurten, met collega’s, huurders, onze huurdersbelangenvereniging en partners in de stad. Samen Buurten staat ook voor samenwerken in onze eigen organisatie. Elkaar opzoeken,
van elkaar leren en samen werken aan een gezamenlijke opgave.
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• Vooralsnog vragen we bij energetische maatregelen geen huurverhoging aan onze zittende huurders.
Wel vragen we een geringe bijdrage in de servicekosten voor zonnepanelen.
• Bij woningtoewijzing maken we waar nodig gebruik van de wettelijke ruimte om maatwerk te leveren.
Zo kunnen we beter aansluiten op verschillen tussen (groepen) woningzoekenden.
• We verkopen een klein deel van onze voorraad om te investeren in onze primaire opgave. Waar nodig
bestrijden we de eenzijdige samenstelling van wijken op inkomensgebied.
• De gemeente ontwikkelt een nieuw woonwagen- en standplaatsenbeleid. We houden vooralsnog de
kernvoorraad van 26 huurwoonwagens in stand. De 81 huurstandplaatsen en 17 werkterreinen mogen van
eigenaar wisselen.
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De huurder:
• waardeert de prijs-kwaliteitverhouding van onze woning positief.
• huurt bij toewijzing een woning met een passende huurprijs.
• krijgt een Krachtig Onthaal als er sprake is van een nieuwe huurder.

1. Goede Prijs
De huurder huurt bij ons een
woning voor een goede prijs

Voor een Goede Prijs gaan we Samen Buurten:
•
•
•
•

De Goede Woning zet een Goede Prijs voor de huurders op de eerste plaats. 60% van de vrijkomende woningen die wij
aanbieden heeft een huurprijs in de prijsklasse ‘goedkoop tot en met betaalbaar II’. Bij een Goede Prijs gaat het ook om de
totale woonlasten. Daarom investeren we in de energetische kwaliteit van onze woningen. Dit doen we in eerste instantie
ten behoeve van een Goede Prijs. Bij een energetische verbetering beperken we de woonlasten.

bij onze huurders, om onze woningen te verduurzamen met aandacht voor de woonlasten.
met nieuwe huurders, zij krijgen een Krachtig Onthaal.
bij onze partners in Apeldoorn, om betaalbaarheid van het wonen hoog op de agenda te houden.
met onze partners in de Stedendriehoek, om de slaagkans voor woningzoekenden te verhogen.

Huurprijsklassen (prijspeil 2020)

Daarnaast werken we met onze maatschappelijke partners samen om de betaalbaarheid van het wonen hoog op de
agenda te houden.

Krachtig Onthaal
Iedere nieuwe huurder krijgt bij ons een informatief welkomstgesprek: het Krachtig Onthaal. Daarbij kijken we samen of
de woning past bij de nieuwe huurder. Belangrijk hierbij zijn de huurprijs en de bijkomende woonlasten. Ook bespreken
we aspecten als de samenstelling van het huishouden, het type woning, het energielabel en de eventuele huurtoeslag.
Daarnaast is er aandacht voor de woonomgeving, woongedrag en het tijdig betalen van de huur.

Goedkoop

≤ € 432,51

Betaalbaar I

€ 432,52 - € 619,01

Betaalbaar II

€ 619,02 - € 663,40

Bereikbaar

€ 663,41 - € 737,14

Vrije sector

> € 737,14

Hoe houden we de slaagkans op peil?
Ontwikkeling energielabels en energie-index 2020 t/m 2024

Voor het bepalen van de huurprijs van de woning kijken we naar de beleidshuur. Dit is de huurprijs die wij vragen wanneer
wij een woning opnieuw in verhuur brengen. Hierbij is het belangrijk dat de slaagkans van woningzoekenden niet te veel
afneemt en dat iedereen met een inkomen tot en met € 39.055 (prijspeil 2020) een vergelijkbare slaagkans heeft. Voor
andere groepen huurders plegen we waar nodig interventies in de woningtoewijzing en de huurprijsstelling om hen toch
een Goede Prijs te kunnen bieden. Om de slaagkans van ‘spoedzoekers’ te vergroten, wijzen we jaarlijks minimaal 10% en
maximaal 25% van de vrijkomende woningen toe door middel van loting.
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Jaar

Labels
C of beter

Labels
B of beter

Labels
A of beter

Gemiddelde
energie-index

2020

92%

74%

32%

1,30

Wat doen we tegen ‘scheefhuren’?

2021

92%

79%

37%

1,28

Woont iemand met een hoger inkomen in een sociale huurwoning, dan motiveren we deze huurder om te verhuizen naar
een meer passende woning. Zo kunnen we de sociale huurwoning weer verhuren aan onze primaire doelgroep.

2022

93%

80%

38%

1,27

2023

94%

81%

39%

1,24

2024

94%

82%

41%

1,18
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Verdere actiepunten voor 2020 t/m 2024
• Stapsgewijs werken we toe naar de landelijke ambities voor een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050.
• We formuleren een ambitie en stappenplan om ons grondstoffenverbruik bij onderhoudsprojecten en nieuwbouw
de komende jaren te reduceren en optimaliseren. Zo dragen we bij aan de circulaire economie.
• Vanaf 2020 is al onze nieuwbouw gasloos.
• Waar mogelijk bereiden we woningen en klanten voor op een toekomst zonder aardgas.
• We lopen niet voorop met innovatie. Onze keuzes zijn slim en verantwoord en bieden ruimte voor experimenten.
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De huurder:
• is tevreden over de kwaliteit van de woning.
• woont in een woning die voldoet aan de basiskwaliteit.
• die ouder is en in een eengezinswoning woont, voelt zich ondersteund bij de zoektocht naar een meer
passende woning.
• heeft na energetische verbeteringen een lager energieverbruik (en daarmee vaak lagere energielasten).
• neemt ook verantwoordelijkheid in het verlagen van de energielasten.

2. Goede Woning
De woningen hebben
een goede kwaliteit

Voor een Goede Woning gaan we Samen Buurten:
•
•
•
•

Huurders mogen van ons een woning van goede kwaliteit verwachten. Onze woningen zijn schoon, heel en veilig. Door
dagelijks en planmatig onderhoud zorgen we ervoor dat dit zo blijft. Daarnaast investeren we de komende jaren ook in
verbeteringen. Inmiddels voldoet 90% van de woningen aan onze basiskwaliteit.

met oudere huurders, om hen de mogelijkheid te bieden kleiner te gaan wonen.
met huurders, om aandacht te geven aan bewustzijn en gedragsverandering bij verduurzaming van de woningen.
met partijen die op zoek zijn naar onderscheidende woonvormen.
in onze interne organisatie, over behoud of vernieuwing van diverse clusters.

Onze basis

kwaliteit
Algemeen
: CV, isole
rende begla
groepen, V
zing woonk
R of HR ke
amer, minim
tel, wasma
Keuken: k
aal 3
chine-aans
eukenblok
lu
iting, bergru
v
a
n 1,5 mete
warmwate
imte.
r met spoe
rvoorzienin
lbak en
g, ventilatie
Douche/B
.
adruimte:
doucheme
douchekop
ngkraan, w
en glijstang
aterbespare
, spiegel e
Toilet: toile
nde
n planchet,
t met bril e
ventilatie.
n deksel, to
tot 1,2 mete
ile
tpapierhou
r.
der, tegelw
erk

Verduurzaming
Woningen verbeteren is wat ons betreft ook vaak woningen verduurzamen. Onze ambitie hierbij ligt de eerste jaren op
het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen. Tegelijkertijd zetten we actief in op het vergroten van het
bewustzijn bij onze huurders. We stimuleren gedragsverandering die bijdraagt aan energie(kosten)besparing.

Vernieuwing
In de Woonagenda van de gemeente is een nieuwbouwopgave van 500 sociale huurwoningen tot eind 2023 opgenomen.
Ons aandeel hierin is de toevoeging van 203 sociale huurwoningen. Een groot deel van deze woningen kunnen we op
eigen locaties realiseren. Daarnaast zijn we in gesprek met de gemeente en externe partijen over aanvullende locaties.

Verkopen en terugkopen
We hebben een kleine verkoopportefeuille. Woningen die we via Koopgarant hebben verkocht, kopen we terug als de
eigenaar ons deze aanbiedt. Deze verhuren we vervolgens weer in de sociale huur of vrije sector. Ook is opnieuw verkoop
mogelijk.

Differentiatie
Naast de kwaliteit van de woningen heeft De Goede Woning ook oog voor verschillende (woon)behoeften. Daarom labelen
we een deel van de woningen voor specifieke doelgroepen en stimuleren we oudere huurders om hun eengezinswoning te
verruilen voor een kleinere woning.

B

Nieuwe woonvormen
Diverse partijen zijn op zoek naar nieuwe onderscheidende woonvormen: meer samen en tegelijk voor jezelf. Tiny Houses,
krasse-knarrenhofjes, tijdelijk wonen en meergeneratiewonen zijn voorbeelden hiervan. We staan open voor dit soort
initiatieven en gaan graag in gesprek met partijen die ons benaderen. Waar mogelijk nemen we zelf het initiatief.
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• We zorgen ervoor dat onze huurders begrijpen wat wij hen vertellen.
• We maken onze klantprocessen adequater en duidelijker.
• Medewerkers die klantvragen of -klachten signaleren, nemen verantwoordelijkheid voor
een goede afhandeling.
• We blijven in gesprek met onze ketenpartners, omdat we van hen dezelfde mate van klantgerichtheid
verwachten die we zelf nastreven.
• In onze dienstverlening houden we rekening met de grote verschillen tussen huurders.
• We communiceren digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.
• Omdat we onze huurders nóg beter willen leren kennen, doen we gericht onderzoek en gaan we met
hen in gesprek over hun wensen en behoeften.
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De huurder:

3. Goed Wonen
Wij ondersteunen onze huurders
waar nodig bij het wonen

• is tevreden over onze dienstverlening en begrijpt wat wij vertellen.
• is op de hoogte van de woon- en leefregels.
• neemt verantwoordelijkheid als goede buur.

Voor Goed Wonen gaan we Samen Buurten:
•
•
•
•
•
•

Ook al heb je een Goede Woning voor een Goede Prijs, Goed Wonen is nog niet vanzelfsprekend. Er zijn huurders
die daar wel wat ondersteuning bij kunnen gebruiken. Bovendien is het voor Goed Wonen nodig dat huurders elkaar
respecteren en rekening met elkaar houden. Op deze terreinen zetten wij ons in met goede dienstverlening.

Krachtig Onthaal
Het Krachtig Onthaal voor nieuwe huurders (zie pag. 8) is ook bedoeld om verwachtingen uit te spreken. Zo informeren
we de nieuwe huurders over woon- en leefregels en het tijdig betalen van de huur. Ook nodigen we hen uit om zich met
hun kwaliteiten in te zetten voor de buurt.

Preventief incassobeleid
Armoede is veel breder dan alleen het woonlastenvraagstuk. Ondanks onze inspanningen om woningen betaalbaar te
houden, zijn er huurders die een huurachterstand hebben. Door een preventieve aanpak met veel persoonlijk contact zijn
de achterstanden aanzienlijk afgenomen. Daar gaan we de komende periode mee door.

Actief sociaal beheer
De instroom van nieuwe huurders heeft ons huurdersbestand veranderd. We zien de kwetsbaarheid en extreme situaties
toenemen. Dit vraagt om extra aandacht en alertheid. Onze consulenten en buurtbeheerders vangen vaak de eerste
signalen op van sociale problemen. Wij maken hier vervolgens werk van met de sociale wijkteams of andere partners in
de wijk. Specifieke doelgroepen voorzien we van een passende woning conform afspraken met de gemeente.

Aanpakken van overlast
In de aanpak van overlast leggen we meer nadruk op de rol van huurders zelf en verwijzen we, waar nodig, door naar
Buurtbemiddeling. We handhaven waar huurders de woonomgeving onveilig maken, voor veel overlast zorgen en zich
niet aan de leefregels houden.

Woonfraude bestrijden
Goed Wonen betekent ook dat we alle vormen van woonfraude aanpakken. Hiermee bevorderen we een rechtvaardige
woonruimteverdeling.
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met onze huurders, om te horen wat zij van onze dienstverlening vinden en wat wij daarvan kunnen leren.
met nieuwe huurders, om aandacht te geven aan wonen en alles wat daarbij komt kijken.
met huurders met een huurachterstand, om samen betalingsproblemen te voorkomen.
met kwetsbare huurders, om hen indien nodig een opstapje te geven naar Goed Wonen.
met huurders die overlast ondervinden of eenzaam zijn.
met politie, gemeente en andere partners in de wijk om woonfraude aan te pakken.
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Nog enkele concrete actiepunten voor 2020 t/m 2024
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We monitoren actief de leefbaarheid in de wijken waarin wij woningen hebben.
Onze buurtbeheerders en consulenten Wijk & Ontwikkeling kennen onze buurten en zijn zichtbaar.
We bevorderen de participatie van onze huurders.
We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met onze stakeholders in de buurten.
We monitoren kwetsbare huurders bij het (opnieuw) zelfstandig wonen.

De huurder:
• woont, ongeacht inkomen, cultuur en (zorg)achtergrond, prettig in een inclusieve omgeving.
• ziet dat we aanwezig en aanspreekbaar zijn en ons inzetten voor de leefbaarheid.
• wordt door ons uitgenodigd om zich in te zetten voor de buurt.

4. Goede Woonomgeving
Wij dragen bij aan een
goede woonomgeving

Voor een Goede Woonomgeving gaan we Samen Buurten:
•
•
•
•

met de andere corporaties in Apeldoorn, om foto’s van de buurten te maken.
met onze stakeholders, om het contact te intensiveren en bewoners en partners te verbinden.
met onze buurtbeheerders, om samen met de huurders de buurt schoon en leefbaar te houden.
met bewoners en partners in de wijk, zodat we weten wat er in de buurten leeft en toe kunnen werken
naar inclusieve buurten.

Om goed te kunnen wonen, is een Goede Woonomgeving belangrijk. Wij zetten ons daar op meerdere fronten voor in,
samen met alle andere partijen die hierin iets kunnen betekenen.

Foto van de buurt
Wij zijn een sociale wooncorporatie die weet wat er speelt in de wijk/buurt/straat/gebouw/portiek. Om dit in beeld te
brengen, stellen we in VSW-verband foto’s van de buurt op (de kerncijfers van wijken en buurten).

Buurtschouw
Leefbaarheid regel je niet vanachter een bureau en al helemaal niet als organisatie alléén. Daarom gaan we naar buiten
en praten we met partners en bewoners zodat we weten wat er leeft.

SAMEN BUURTEN

Samen Buurten
We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de andere Apeldoornse corporaties en intensiveren het contact met onze
stakeholders. We zien onszelf ook als verbinder tussen huurders en maatschappelijke partners in de buurten.

Schoon-heel-veilig
Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de straat/buurt/wijk schoon, heel en veilig te houden. Wij
leveren daaraan onze bijdrage met onder meer de inzet van onze buurtbeheerders. Initiatieven van huurders belonen we.
Jaarlijks stellen we een leefbaarheidsbudget beschikbaar voor een Goede Woonomgeving.

Inclusieve buurten als uitdaging
In een inclusieve buurt kunnen alle bewoners naar vermogen leven, wonen en werken. Een steeds grotere uitdaging, want
de samenstelling van ons huurdersbestand is ingrijpend aan het veranderen, met steeds meer kwetsbare huurders en een
toenemende vergrijzing. Wij zetten ons in om samen met onze partners onze huurders beter in staat te stellen een netwerk
op te bouwen en hun eigen leven te organiseren; elkaar te ontmoeten en ook meer ‘samen te buurten’.
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Nog enkele concrete actiepunten voor 2020 t/m 2024

Organisatie

> Goed Ondernemen
We investeren in onze
organisatie én onze mensen
De omgeving waarbinnen wij ons werk doen, is de afgelopen jaren complexer geworden. Het realiseren van onze
ambities vraagt meer van onze medewerkers. Om als organisatie toch de beoogde kwaliteit te kunnen leveren, moeten
we Goed Ondernemen. We willen samenwerken aan de doelen uit dit ondernemingsplan. Samen Buurten is hierbij
belangrijk. Leren van elkaar, elkaar helpen en elkaars kracht versterken.

Vitale medewerkers = vitale organisatie
Vitale medewerkers nemen meer regie in hun ontwikkeling, hebben meer energie en plezier in hun werk en zijn daardoor klantgerichter. Bovendien zijn zij productiever en melden zij zich minder vaak ziek. Daarom investeren wij graag
in hun vitaliteit.

Persoonlijke en organisatieontwikkeling
Alleen met klantgerichte, betrokken en deskundige medewerkers kunnen we onze ambities waarmaken. Met onze
PVB-cyclus (plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken) ondersteunen we medewerkers in hun persoonlijke
ontwikkeling en geven we hen bovendien de ruimte om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze organisatie. Verder
bieden we medewerkers een rijk aanbod aan scholingsmogelijkheden, met onder meer de digitale leeromgeving De
Goede Woning Academie. Nieuwe medewerkers worden zorgvuldig en deskundig begeleid.

Leren en verbeteren
Behalve van onze medewerkers leren we als organisatie ook van ons klanttevredenheidsonderzoek, interne audits,
de jaarlijkse benchmark en de visitatie. We stellen doelen, meten en bespreken de resultaten. We hebben een sterke
focus op leren en verbeteren, voor onze medewerkers én voor onze organisatie als geheel.

Zelfkennis en ontwikkeling > Samenwerken > Klantgerichtheid > Resultaatgericht > Integriteit
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Inzicht in jezelf

Inzicht in de ander

Inzicht in je gedragsvoorkeuren,
je kwaliteiten en je beperkingen.

Inzicht in de gedragsvoorkeuren,
kwaliteiten en beperkingen van de
ander. De onderlinge verschillen
waardevrij onderkennen, waarderen
en benutten.

Afstemmen &
verbinding maken
Door minder gebruik te maken
van de eigen gedragsvoorkeuren
en meer van die van de ander.
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Organisatie

Onze organisatiecompetenties
Onze organisatiecompetenties zijn een directe doorvertaling van de kernwaarden die we samen hebben vastgesteld:
klantgerichtheid, integriteit, resultaatgerichtheid, samenwerken en zelfkennis en -ontwikkeling.

Voor Goed Ondernemen gaan we op de volgende punten Samen Buurten:
•
•
•
•
•
•
•
•

we bereiken samen onze doelen vanuit dit ondernemingsplan.
we leren elkaar kennen en weten elkaar te vinden.
we helpen elkaar, leren van elkaar en versterken elkaars krachten.
we verbeteren onze werkprocessen.
we bieden elkaar waar nodig een collegiale schouder en zetten samen de schouders eronder.
onze nieuwe medewerkers geven we een Krachtig Onthaal.
we brengen onze datakwaliteit verder op orde.
onze dienstverlening houden we op orde en verbeteren we waar nodig.

Als organisatie sturen wij primair op:
•
•
•
•

de waardering van huurders (klanttevredenheid).
de (toekomstige) waarde van ons vastgoed.
de waardering door de maatschappij (stakeholdergesprekken, visitatie).
de financiële en organisatorische vitaliteit.

Voor 2020 t/m 2024 agenderen wij de volgende thema’s/vraagstukken:
•
•
•
•

betaalbaarheid van woonlasten voor onze huurders.
betaalbaarheid en financierbaarheid van onze volkshuisvestelijke opgaven tot 2050.
de effecten van de (landelijke) demografische ontwikkelingen op de stad Apeldoorn.
de effecten van politieke besluitvorming over de evaluatie van de Woningwet.

Tot slot
Onze sturing in de jaren 2015 - 2019 heeft geleid tot een duurzaam financieel gezonde organisatie.
Aan de hand van dit nieuwe ondernemingsplan kan De Goede Woning in de periode 2020 t/m 2024 opnieuw
van grote betekenis zijn in de stad - en een zeer waardevolle bijdrage leveren aan Goed Wonen in Apeldoorn.
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Proces en
samenwerking

> Proces en samenwerking
stakeholders
De titel van dit ondernemingsplan ‘Samen Buurten’ sluit volledig aan bij de wijze waarop dit plan tot stand is gekomen.
Nog voordat de eerste woorden op papier zijn gezet, hebben we onze belangrijkste stakeholders en onze eigen organisatie actief betrokken. Op meerdere momenten hebben we zowel intern als extern input opgehaald.
We hebben in de gesprekken op de eerste plaats ons vorige ondernemingsplan geëvalueerd. Wat was sterk in dat plan,
wat hebben we gerealiseerd en wat niet? Daarnaast hebben we de ontwikkelingen geïnventariseerd. Wat zien we op ons
afkomen vanuit de overheid en vanuit de markt en wat verandert er in onze omgeving en bij onze huurders. Tot slot zijn
we met elkaar in gesprek gegaan over de komende vijf jaar. Wat is de opgave voor De Goede Woning voor de periode
2020 tot en met 2024?
Met onze Huurdersbelangenvereniging,
Raad van Commissarissen,
Ondernemingsraad en Managementteam zijn we vervolgens tijdens een
themabijeenkomst ingegaan op een
aantal onderwerpen die volgens ons
de komende jaren de aandacht vragen:
doelgroepen, duurzaamheid, inclusieve
buurten en risico’s.
De input uit deze bijeenkomsten is
verwerkt in onze kaders, samen met
onze bijdrage daarop.
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Gemeente (bestuurlijk)

•
•
•
•
•
•
•

Koppeling woonvisie/prest
atieafspraken
500 sociale huurwoningen
toevoegen tot 2023
Wonen en zorg in de vol
le breedte
Duurzaamheidsopgave
tot 2050
Segregatie, vitale buurte
n
Samen optrekken bij klim
aatopgave
Uitdaging op sociaal dom
ein is groter geworden,
hier krachten bundelen

> Heden Actuele ontwikkelingen

Bestuursakkoord
•
•
•
•
•
•
•

De actuele ontwikkelingen geven voor een groot deel het huidige speelveld weer. We hebben een onderverdeling
gemaakt naar landelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de stad Apeldoorn en de belangrijkste thema’s bij
De Goede Woning. Deze ontwikkelingen zijn onderdeel geweest van het beoordelen van onze keuzes.

Landelijk
Demografie
• Vergrijzing
• Ouderen wonen langer op zichzelf
• Toename kleine huishoudens

Politiek

Friesland

Evaluatie Herziene Woningwet
Sociaal Huurakkoord
Lastenverzwaring beperkt investeringscapaciteit
Terugtrekkende overheid

Grote regionale verschillen
Woningmarkt Stedendriehoek trekt aan
Nog ‘te veel’ hoge inkomens in sociale huurwoningen
Wonen wordt duurder, huurquote omhoog
Huren is aantrekkelijker door regels koopmarkt
Toenemende energielasten

•
•
•
•
•
•

Prijsontwikkeling energie
Arbeidsmarkt is broos
Aanhoudende lage (hypotheek)rente
Aanscherping hypotheekeisen
Economie groeit en de werkloosheid loopt terug
Stijging bouwkosten
Individualisering en extramuralisering van de zorg
Aantal kwetsbare mensen in buurten neemt toe
Risico segregatie neemt toe
Bezuinigingen in de zorg en
maatschappelijke opvang
Meer korte lontjes, meer rugzakjes
Toename eenzaamheid
Participatiemaatschappij
Gele hesjes
Toename financiële kwetsbaarheid
Toenemende behoefte collectieve woonvormen

Haarlem

Flevoland

Overijssel

Amsterdam
Apeldoorn
Utrecht
Den Haag

Gelderland

Utrecht
Arnhem

Zuid-Holland
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Klimaatakkoord
Woningen CO2-neutraal in 2050
Alle nieuwbouwwoningen gasloos
Uitstel besluit Asbestdaken
Verdere digitalisering biedt kansen en bedreigingen
Opkomst circulair bouwen, prefabricatie
Evenwicht innovatie en no-regret
Ketensamenwerking

Afspraken passend toewijzen 60-20-20
Toename kleine huishoudens, voornamelijk door vergrijzing en gezinsverdunning
Vraag naar sociale huurwoningen blijft
Toekomstige vraag in verhouding, wel op korte termijn stijgende behoefte
Druk op de woningmarkt neemt toe, lagere slaagkansen
Groei kleine huishoudens (aandacht voor groei betaalbaar II en bereikbaar)

Netto toevoeging 500 sociale huurwoningen tot 2023
Een stad voor alle generaties, gemengde wijken
Duurzame voorraad
Woonwagens en -standplaatsen
Warmtekansen, energietransitie (bestaand en nieuwbouw)
Inclusieve wijken, investeren in kwetsbare plekken
Huisvesting bijzondere doelgroepen
Verhogen slaagkansen
Woonlasten
Onderzoek naar woningbehoefte studenten en jongeren
Short Stay (Flexwonen)
Onderzoek vakantieparken
Flexibel en levensloopbestendig wonen
Onderzoek naar woningbehoefte middenhuur

Aedes
Strategische agenda: Wendbare houding,
stabiele factor, focus op bewoners

Den Bosch
Middelburg

Zeeland

Noord-Brabant

•
•
•
•
•
•
•
•

Limburg

Bewoners en woningzoekenden
Energiezuinige en duurzame woningen
Professionaliteit en innovatie
Een wendbare vereniging
Regel- en lastendruk
Regionale verschillen
Woningmarkt en rentmeesterschap
Goed werkgeverschap

Vernieuwingsagenda, zes thema’s:

Techniek / Milieu
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwolle

Lelystad

•
•
•
•
•
•

Woonagenda o.a.

Noord-Holland

Economie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assen

Drenthe

Woningmarkt
•
•
•
•
•
•

Groningen

Leeuwarden

De ondernemende stad
Het toeristisch toplandschap
De comfortabele gezinsstad
Een duurzaam Apeldoorn
Apeldoorn inclusief
Burgerparticipatie
Financieel gezond

Woningmarkt

Groningen

• Toename echte armoede

•
•
•
•

Bijlage
Heden

Apeldoorn

Maastricht

•
•
•
•
•
•

Verduurzamen
Betaalbaar bouwen en wonen
Wonen en zorg
Digitalisering en informatievoorziening
Leefbare wijken en buurten
Verbeteren bedrijfsvoering en veranderkracht

Woonagenda
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•
•
•
•

Energiezuinig
Betaalbaarheid
Leefbare wijken en bijzondere doelgroepen
Aan de slag in buurten, wijken, dorpen en steden

De Goede Woning
• Verbreden samenwerking om opgave
inclusieve buurten op te pakken
• Aandacht toename (extreme)
problematiek in buurten/clusters
• Actieplan doorpakken energietransitie
• Financieel gezond, slimme keuzes maken
• Leren en verbeteren
• Risicomanagement
• Ruimte voor experimenten
• Maandelijks overleg De Sleutel
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• Minimaal 75% van onze huurders ervaart de
prijs-kwaliteitverhouding als positief.
• Minimaal 95% van onze woningen wijzen we passend
toe (norm BTiV).
• Minimaal 10% en maximaal 25% van het
vrijkomend aanbod wordt toegewezen via het
lotingmodel.
• We streven in onze woningvoorraad naar het
betaalbaarheidsprofiel.

KPI’s Goed Wonen

KPI’s Goede Woonomgeving

ev

• De woningkwaliteit wordt beoordeeld met gemiddeld
een 7.
• Jaarlijks nemen minimaal 5 huurders deel aan het
project ‘Kleiner Wonen’.
• Eind 2024 bestaat onze voorraad uit circa 8.000
woningen.

• De woonomgeving van onze woningen wordt beoordeeld
met gemiddeld een 7.
• We reserveren jaarlijks een bedrag in het kader van
leefbaarheid.
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KPI’s Goede Woning
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• met de andere corporaties in Apeldoorn, om foto’s van
de buurten te maken.
• met onze stakeholders, om het contact te intensiveren
en bewoners en partners te verbinden.
• met onze buurtbeheerders, om samen met de huurders
de buurt schoon en leefbaar te houden.
• met bewoners en partners in de wijk, zodat we weten wat
er in de buurten leeft en toe kunnen werken
naar inclusieve buurten.
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Voor een Goede Woonomgeving
gaan we Samen Buurten:
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Goede Woonomgeving
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• Onze dienstverlening wordt gewaardeerd met
minimaal een 7,5.
• Specifieke doelgroepen huisvesten we conform
vraag / afspraken.
• De gemiddelde huurachterstand is niet hoger dan
0,65% van de jaarhuur.

• met oudere huurders, om hen de mogelijkheid te bieden
kleiner te gaan wonen.
• met huurders, om aandacht te geven aan bewustzijn en
gedragsverandering bij verduurzaming van de woningen.
• met partijen die op zoek zijn naar onderscheidende
woonvormen.
• in onze interne organisatie, over behoud of vernieuwing
van diverse clusters.
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• met onze huurders, omdat we willen weten wat zij van
onze dienstverlening vinden en wat wij daarvan kunnen
leren.
• met nieuwe huurders, om aandacht te geven aan wonen
en alles wat daarbij komt kijken.
• met huurders met een huurachterstand, om samen
betalingsproblemen te voorkomen.
• met kwetsbare huurders, om hen indien nodig een
opstapje te geven naar Goed Wonen.
• met huurders die overlast ondervinden of eenzaam zijn.
• met politie, gemeente en andere partners in de wijk om
woonfraude aan te pakken.

KPI’s Goede Prijs

Voor een Goede Woning
gaan we Samen Buurten:

on
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Voor Goed Wonen
gaan we Samen Buurten:

• bij onze huurders, om onze woningen te verduurzamen
met aandacht voor de woonlasten.
• met nieuwe huurders, zij krijgen een Krachtig Onthaal.
• bij onze partners in Apeldoorn, om betaalbaarheid van
het wonen hoog op de agenda te houden.
• met onze partners in de Stedendriehoek, om de slaagkans voor woningzoekenden te verhogen.

Goede Woning

ede wo
Go

Voor een Goede Prijs
gaan we Samen Buurten:
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SAMEN BUURTEN

Betaalbaar I

WENS
19%

Samen buurten
2020 t/m 2024

Betaalbaar II

46%

Bereikbaar
Vrije sector

√
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Goed Wonen

• waardeert de prijs-kwaliteitverhouding van onze woning positief.
• huurt bij toewijzing een woning met een passende huurprijs.
• die bij ons een woning komt huren, krijgt een ‘Krachtig Onthaal’.
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De huurder:

7

• is tevreden over de kwaliteit van de woning.
• woont in een woning die voldoet aan de basiskwaliteit.
• die ouder is en in een eengezinswoning woont, voelt zich ondersteund bij
de zoektocht naar een meer passende woning.
• heeft na energetische verbeteringen van de woning lagere energielasten.
• neemt ook verantwoordelijkheid in het verlagen van de energielasten.

on
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> Vanaf 2020 alle nieuwbouw gasloos > 128 sloop / 321 nieuwbouw
> 2028 gemiddeld energielabel A > Ruimte voor experimenten
> 89 terugkoop Koopgarant > 45 reguliere verkoop
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> Krachtig Onthaal > 10% aanbod via loting > 60-20-20 (passend toewijzen)
> Verbeteren slaagkans

ing

De huurder:
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Goede Prijs

• is tevreden over onze dienstverlening.
• begrijpt wat wij hen vertellen, houdt zich aan de woon- en leefregels
en neemt verantwoordelijkheid als goede buur.

> Krachtig Onthaal > Verbeteren klantprocessen > Preventief incassobeleid

ijk

Goede
Woonomgeving

√ Buurimt eanalween
min

7

De huurder:
• woont, ongeacht inkomen, cultuur en (zorg)achtergrond prettig
in een inclusieve omgeving.
• ziet dat we aanwezig zijn en aanspreekbaar zijn in de buurten
en wijken waar wij woningen hebben.
• wordt door ons uitgenodigd zich in te zetten voor de buurt.

> Foto van de buurt > Inclusieve buurten > Aanwezig in de buurt >
Samen Buurten

Goed ondernemen

•
•
•
•

• Vitale organisatie, leren en sociaal vermogen
- PVB-cyclus
- Careerplanner
- Kleurentaal
• Leren en verbeteren
• Risicomanagement
• Financieel gezond
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7,5

De huurder:

Waar wij op sturen
De waardering van huurders
De (toekomstige) waarde van ons vastgoed
De waardering door de maatschappij
De financiële en organisatorische vitaliteit

erlening
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De Goede Woning
Sleutelbloemstraat 26
Postbus 468
7300 AL Apeldoorn
T > [055] 369 69 69
E > info@degoedewoning.nl
W > www.degoedewoning.nl

