
 

 

 

 

 

        

Koersplan 2023 – 2024  
 



 

Koersplan 2023-2024 
 

 

2 

Inhoud 

 
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

2 Wonen Wateringen .......................................................................................................................... 4 

3 Omgeving ........................................................................................................................................ 5 

4 De duurzame corporatie .................................................................................................................. 7 

5 Kernwaarden en randvoorwaarden ............................................................................................... 10 

 

 



 

Koersplan 2023-2024 
 

 

3 

1 Inleiding 
In het laatste plan “Sterk in dorps wonen” staat de koers beschreven voor de jaren 2017-2021.  

In deze periode hebben we mooie resultaten behaald. Nog niet alles wat we ons hadden voorgenomen, is 

gerealiseerd. Dat maakt dat we ervoor kiezen om geen heel nieuw plan te maken. We hebben in kaart 

gebracht welke punten we meenemen vanuit het huidige plan en daar nieuwe doelen aan toegevoegd. In 

een snel veranderende omgeving willen we steeds twee jaar vooruit kijken. Het plan evalueren we elk 

jaar en passen we aan op de actualiteit. Voor een aantal thema’s, die een langere horizon hebben, kijken 

we wel verder dan 2 jaar. Het gaat dan om de thema’s duurzaamheid, nieuwbouw en groot onderhoud.  

 

Naast de ontwikkelingen binnen onze eigen organisatie, zijn er vanuit de landelijke politiek nationale 

prestatieafspraken gemaakt die impact hebben op onze activiteiten. Ook in de lokale prestatieafspraken 

binnen de gemeente Westland hebben we met elkaar afspraken gemaakt over de bijdrage van Wonen 

Wateringen aan de volkshuisvestelijke doelen in de gemeente. Deze ontwikkelingen en afspraken zijn 

meegenomen in dit koersplan. 

1.1 Fundament voor de uitvoering 

In dit plan geven we aan waar we ons de komende twee jaar op richten. In hoofdstuk 5 staan de doelen 

benoemd en geven we aan naar welk resultaat we toewerken. De wijze waarop we dit invullen en 

uitvoeren verwerken we in onze beleidsvoornemens, jaarplannen en projectplannen. Het koersplan moet 

daarom gezien worden als het fundament voor de wijze waarop we onze organisatie, werkzaamheden en 

dienstverlening invullen. De verantwoording over de uitvoering en realisatie vindt plaats via onze 

perioderapportages en jaarverslag. 

 

  



 

Koersplan 2023-2024 
 

 

4 

2 Wonen Wateringen 
Wonen Wateringen is een daadkrachtige corporatie in de gemeente Westland; onderdeel van 

woningmarktregio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam. Wij zijn een lokale corporatie met ongeveer 

2800 verhuureenheden. Op dit moment verhuren we circa 2.550 sociale huurwoningen en 

vrijesectorwoningen in de kernen Wateringen, Kwintsheul, 's-Gravenzande, Naaldwijk en Honselersdijk. 

Ons bezit is dorps gelegen en kenmerkt zich door de menselijke maat. Onze vastgoedportefeuille is 

relatief jong en gevarieerd in woningtypen en huurprijzen. Bijna de helft van onze portefeuille bestaat uit 

eengezinswoningen en de andere helft uit appartementen. 

2.1 De maatschappelijke opgave 

Als woningcorporatie is het onze taak ervoor te zorgen dat er betaalbare en passende huisvesting 

beschikbaar is voor mensen met een laag inkomen en voor bijzondere doelgroepen. Deze taak richt zich 

op het zorgen voor voldoende beschikbare woningen die kwalitatief goed en duurzaam zijn voor een 

betaalbare huur.  

 

Vanuit deze opgave formuleren we de volgende missie:  

Wij bieden een betaalbaar (t)huis aan mensen die op ons zijn aangewezen. Samen met hen en onze 

samenwerkingspartners zorgen we voor een duurzame woon- en leefomgeving.  

 

Vanuit deze generieke missie zien we het als onze opgave om samen met bewoners, gemeenten, zorg- 

en welzijnspartijen en andere stakeholders te werken aan deze duurzame woon- en leefomgeving. Het is 

dus niet alleen een verantwoordelijkheid van de corporatie om dit te bereiken; het is wel onze 

verantwoordelijkheid hierin zoveel als mogelijk te faciliteren, door goede dienstverlening, werken aan 

leefbare wijken en het bouwen en onderhouden van betaalbare (sociale) woningen. 

 

Dit leidt tot de volgende visie:  
Wij willen de komende jaren samen met onze omgeving bouwen aan een duurzame woon- en 

leefomgeving. Dit doen wij door te investeren in duurzame relaties met onze bewoners en onze 

maatschappelijke en economische omgeving. Tegelijkertijd bouwen we aan een robuuste organisatie 

waarin professionals een mensgerichte dienstverlening leveren. 
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3 Omgeving 

3.1 Landelijk 

De corporatiesector is volop in beweging. De veranderingen vanuit de landelijke politiek buitelen over 

elkaar heen. De verhuurderheffing wordt per 1 januari 2023 volledig afgeschaft. Daartegenover staan 

nationale prestatieafspraken die bindend zijn voor de corporaties. In deze nationale prestatieafspraken 

zijn belangrijke afspraken gemaakt over de betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. De 

uitvoering van deze afspraken, neemt een belangrijke plaats in binnen dit koersplan.  

 

Daarnaast moeten we rekening houden met de economische omstandigheden: de rente op de 

kapitaalmarkt stijgt, de bouwkosten lopen sterk op, de arbeidsmarkt is overspannen, er is een ongekend 

hoge inflatie en de energiekosten zijn fors gestegen. Vooral deze laatste twee omstandigheden hebben 

direct consequenties voor onze doelgroep. Het verlies aan koopkracht raakt de huishoudens met een 

laag inkomen het hardst. Ook voor de middeninkomens is de impact groot. 

 

De druk op de woningmarkt is nog steeds onverminderd hoog. Naast de reguliere woningzoekenden die 

staan ingeschreven voor een sociale huurwoning, is ook de vraag voor het huisvesten van statushouders 

en mensen met een specifieke zorgvraag nog steeds groot.  

3.2 Regionaal 

In de regio Haaglanden, waar het Westland onderdeel van uitmaakt, neemt het aantal ingeschreven 

woningzoekenden jaarlijks nog steeds toe. In 2022 was er een stijging van ruim 6%. Dat er gemiddeld 

317 reacties komen op 1 advertentie laat zien dat de druk op de woningmarkt hoog is. Ook de 

inschrijfduur (wachttijd) laat datzelfde beeld zien door oplopende cijfers. Begin 2022 bedroeg de wachttijd 

bijna 6 jaar, dat is 3 jaar langer dan in 2016. Wat betreft doelgroepen is te zien dat meer dan de helft van 

de actieve woningzoekenden in de afgelopen jaren een 1 persoonshuishouden is (56% in 2022). Binnen 

de groep actieve woningzoekenden valt verder op dat jonge huishoudens tot 27 jaar de grootste groep 

zijn (28%). Een relatief klein deel is 65 jaar of ouder (6%). Dit aandeel is al jaren vrij stabiel. Dit betekent 

dat de doorstroom van huurders in deze leeftijdsgroep, die vaak in een eengezinswoning wonen, beperkt 

is. 

 

Om de druk op de woningmarkt te verkleinen is in de Woonvisie Westland 2020-2030 als doelstelling 

opgenomen dat er eind 2030 minimaal 1800 sociale huurwoningen zijn bijgebouwd. Tot 2025 gaat het om 

720 sociale huurwoningen, gemiddeld 180 per jaar. Ook is het doel voor lage middeninkomens kansen te 

creëren op de sociale woningmarkt. Dat lijkt ook logisch omdat het aandeel reagerende 

woningzoekenden dat behoort tot de secundaire doelgroep de afgelopen 5 jaar met 7% is toegenomen.  

3.3 Lokaal 

Kijkend naar de gemeente Westland is te zien dat in de periode 2004- 2022 de bevolking met 16% is 

gegroeid. De groep huishoudens van 75 jaar en ouder groeit het hardst. Daarmee is de gemeente 

Westland één van de meest vergrijzende gemeenten van Nederland. Met de groei van de bevolking 

groeit ook het aantal ingeschreven woningzoekenden. In de gemeente Westland, is sinds 2019 de groep 

eenpersoonshuishoudens het meest actief. Zij vertegenwoordigen 35% van de actief woningzoekenden. 

Dat is aanzienlijk lager dan in de regio (56%). Daarna volgen de tweepersoonshuishoudens met ca. 20% 

en vlak daarachter de driepersoonshuishoudens.  

 

Circa de helft van de woningen van Wonen Wateringen zijn eengezinswoningen en de andere helft 

appartementen. Met de blijvende groei van het aantal eenpersoonshuishoudens, lijkt het logisch om meer 

te sturen op kleinere woningen met 1 of 2 slaapkamers. Datzelfde geldt door de groeiende taakstelling 

voor het huisvesten van statushouders. Ook daar gaat het vaak om eenpersoonshuishoudens. Verder is 

het creëren van kansen voor senioren om door te stromen naar een woning met de juiste voorzieningen 

een belangrijk element. In de herijking van de portefeuillestrategie wordt dit verder uitgewerkt. 
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3.4 Onderzoek stakeholders  

Eind 2021/begin 2022 is er door een extern bureau een stakeholders onderzoek gedaan. Er zijn 

interviews gehouden met diverse partijen, zoals een vertegenwoordiging van de huurders, gemeente, 

zorg- en welzijnsorganisaties en samenwerkingspartners in de regio. De stakeholders hebben een 

positief beeld van Wonen Wateringen: betrouwbaar, dorps, laagdrempelig, tevreden huurders en 

bestuurlijk in stabiel vaarwater. Daarbij zijn ook een aantal aanbevelingen gedaan, waarbij het behouden 

van het dorpse karakter met korte lijnen en slagvaardigheid een belangrijk uitgangspunt is. Wonen 

Wateringen mag zich meer laten zien en initiatief tonen: ondernemend, zichtbaar en professioneel met 

behoud van de waarden. Wonen Wateringen is een kleine speler met een grote opgave. Het is belangrijk 

helder te maken wat de middellange termijnvisie is en wat de plannen zijn. Op die manier kan je die ook 

goed uitdragen richting de omgeving en politiek en daar gericht op sturen. 
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4 De duurzame corporatie 
Het koersplan willen we uitvoeren vanuit het besef dat het belangrijk is dat corporaties ondanks allerlei 

ontwikkelingen in de maatschappij en economie, moeten zorgen voor continuïteit. Continuïteit in de 

beschikbaarheid van kwalitatief (zowel technisch als sociaal) betaalbare woningen voor mensen die op 

ons zijn aangewezen. Dit betekent voor Wonen Wateringen zorgen voor een veilige, schone en 

betrouwbare woon- én leefomgeving, omdat dit cruciaal is voor ontplooiing en ontwikkeling van mensen. 

Meer filosofisch bouwen aan een organisatie die zich ten doel stelt langdurig en bestendig een bijdrage te 

leveren aan de volkshuisvesting, de lokale economie en de samenleving. De achterliggende gedachte die 

hieraan ten grondslag ligt is dat we een bijdrage leveren aan een wereld die we kunnen overdragen aan 

onze kinderen. We zijn de rentmeesters die tijdelijk moeten zorgen voor deze wereld. Dit is wat we 

beogen met onze Duurzame Corporatie. 

4.1 Duurzame relatie tussen mensen 

Concreet betekent dit voor Wonen Wateringen een organisatie voor mensen door mensen! Het gaat 

daarbij om een organisatie die door haar (toekomstige) huurders als waardevol wordt ervaren. We willen 

een op mensen gerichte dienstverlening leveren en daarbij eigentijdse communicatie en 

verbindingsmiddelen inzetten.  

 

Door de slimme inzet van menselijke kwaliteiten en eigentijdse technologie willen we de basis leggen 

voor een mensgerichte en menselijke dienstverlening. Daarbij hanteren wij waarden als respect voor de 

ander, inlevingsvermogen, creativiteit, ondernemend vermogen en oplossingsgerichtheid als vertrekpunt.  

 

Als onderdeel van dit domein zien we de volgende 3 thema’s: 

 

Wat Visie Doelen 

Duurzaam verbinden 

met bewoners 

Bewoners kiezen de manier waarop 

ze met ons willen communiceren en 

geven aan wat zij nodig hebben. Wij  

leveren waar mogelijk maatwerk en  

zijn duidelijk in wat wel en niet kan. 

Wij nemen onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.  

• Communicatiekanalen uitbreiden, zoals het 

klantportaal. 

• Visie op dienstverlening ontwikkelen gericht 

op tevredenheid en efficiency 

• Visie op leefbaarheid opstellen 

• Statushouders en uitstroom uit 

maatschappelijke opvang huisvesten 

conform taakstelling 

• Doorstroom stimuleren 

Betaalbaarheid (Toekomstige) huurders kunnen bij 

ons betaalbaar wonen. Daarbij 

volgen wij de regelgeving en 

actualiteit en houden de totale 

woonlasten in beeld. 

 

• Huurverhoging en huurverlaging conform 

afspraken uit de nationale 

prestatieafspraken 

• Inkomensafhankelijke huurverhoging 

inzetten om de doorstroom te bevorderen 

en verduurzaming mogelijk te maken.  

Beschikbaarheid Alle doelgroepen binnen de sociale 

huursector kunnen op ons rekenen.   

We zorgen voor aanbod van 

woningen dat past bij onze doelgroep 

en binnen onze financiële 

mogelijkheden 

• Het aanbod sociale huurwoningen 

uitbreiden met 150 tot 200 woningen in 

periode 2024-2027 

• Het aantal woningen voor de middenhuur 

laten groeien (van 2,5% naar 5%) 

• Bijdragen aan het woon-zorgconvenant 

(nieuwe woonoplossingen voor ouderen) 

• Zo min mogelijk woningen verkopen  
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4.2 Duurzame relatie met de omgeving 

We leveren een bijdrage aan een duurzame samenleving en klimaat. Dit doen we door te bouwen aan 

duurzame relaties met samenwerkingspartners en stakeholders. Het betekent ook inzetten op nieuwe 

technologie bij het bouwen en onderhouden van woningen, gericht op circulariteit waarmee we onze 

footprint zo klein mogelijk proberen te maken.  

 

Als onderdeel van dit domein zien we de volgende 3 thema’s: 

 

Wat Visie Doelen 

Evenwichtige 

wijken/leefbaarheid 

Onze bewoners wonen met plezier 

in een schone woning in een veilige 

omgeving 

• Diverse en inclusieve wijken.  

• Voldoende variatie in type woningen. 

• Woningen en wijken zijn schoon, heel en 

veilig 

• We staan dichtbij de bewoners en weten 

wat zij belangrijk vinden  

• We signaleren in de wijken, werken samen 

met gemeente en zorg- en welzijnspartijen 

en zoeken gezamenlijk oplossingen 

Verbinden/samenwerken 

in- en extern 

Onze samenwerkingspartners 

vinden ons een betrouwbare partij 

om mee te werken. Collega’s werken 

graag bij Wonen Wateringen. Zowel 

in- als extern  benutten we elkaars 

kracht. 

• Een heldere koers in een geactualiseerd 

koersplan bij de start van 2023. 

• Onderzoeken samenwerking/fusie in de 

regio 

• Bewaken langjarige samenwerking met 2 

ketenpartners voor mutatie- en dagelijks 

onderhoud. 

• Overeenstemming met gemeente over 

posities en toekomstige 

gebiedsontwikkelingen  

Kwaliteit 

bezit/duurzaamheid 

Bewoners mogen rekenen op een 

kwalitatief goede woning. Waar we 

investeren in de kwaliteit van onze 

woningen, nemen we de 

mogelijkheden van verduurzaming 

mee. Voor duurzaamheid, volgen we 

de best practices in de markt. 

• Verduurzamen van circa 80 woningen in 

2023-2024.  

• Totale woonlasten na verduurzaming 

blijven gelijk of worden lager.  

• Meedenken en werken aan de 

warmtetransitievisie van de gemeente 

Westland (2024 gereed). 

• Verbeteren van woningen met label E, F 

en G met als doel dat deze labels er na 

2028 niet meer zijn. 
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4.3 Duurzame continuiteit van de organisatie en bedrijfsvoering 

Duurzame continuïteit in dit verband gaat over een organisatie waar mensen graag voor werken, waarin 

mensen vitaal zijn en zich willen ontwikkelen en professionaliseren. Daarnaast gaat het om sturen op 

effectieve en efficiënt functionerende bedrijfs- en verantwoordingsprocessen en informatievoorziening. 

Het gaat ook over werken aan een gezonde en robuuste financiële positie door het doelmatig en 

rechtmatig inzetten van mensen en middelen.  

 

Als onderdeel van dit domein zien we de volgende 3 thema’s: 

 

Wat Visie Doelen 

Duurzame 

organisatiestructuur met 

professionele 

medewerkers  

De organisatie is klaar voor de 

toekomst met professionals die 

flexibel kunnen inspelen op de 

continu veranderende omgeving. 

We organiseren ons slim en 

effectief.  

• Medio 2023 is de formatie op orde  

• Strategisch HR beleid ontwikkelen 

• We zijn een aantrekkelijke werkgever 

met aandacht voor vitaliteit, scholing en 

persoonlijke ontwikkeling.  

• Collega’s zijn op de hoogte van actuele 

ontwikkelingen en wet- en regelgeving in 

de sector. 

Heldere klant- en 

bedrijfsvoeringsprocessen 

De bewoners en medewerkers weten 

waar ze aan toe zijn met open en 

heldere afspraken en communicatie 

• Portefeuillestrategie 1e tertiaal 2023 

gereed en eind 2023 uitgewerkt in 

complexbeheerplannen. 

• Nieuw ICT systeem volledig 

geïmplementeerd medio 2023 

• Verbeteren efficiency in onze 

werkprocessen 

Stabiele financiële positie 

en transparante 

verantwoording 

Uitgangspunt is financieel gezond 

zijn en blijven. We sturen op basis 

van transparante rapportages. 

• We voldoen aan de normen van onze 

externe toezichthouders. We bepalen in 

2023 interne normen 

• Rapportages geven heldere en 

transparante informatie 
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5 Kernwaarden en randvoorwaarden 
Wonen Wateringen profileert zich als een corporatie die zich richt op ‘Dorps wonen in geheel Westland’. 

Daarbij willen we de komende periode denken vanuit het uitgangspunt van de duurzame corporatie zoals 

in hoofdstuk 4 is uitgewerkt.  

5.1 Kernwaarden en DNA 

Dit doen we vanuit kernwaarden die het dorps wonen onderstrepen: de Menselijke maat, Ondernemend, 

Nuchter en Sociaal (‘MONS’). 

 

Menselijke maat 

• Dichtbij 

• Laagdrempelig 

• Herkenbaar / kennen 

• Mensgericht (maatwerk) 

• Kleinschaligheid 

Sociaal 

• Elkaar helpen 

• Oog voor ieders belang 

• Rekening houden met anderen 

• Geven en nemen 

• Zorg(plicht) voor anderen 

• Aandacht 

• Verbinden 

Ondernemend 

• Aanpakken 

• Kansen grijpen/creëren 

• Eigenzinnig 

• Rendement: financieel en 

maatschappelijk 

• Haalbaar maken 

• Innovatief 

Nuchter 

• Afspraak is afspraak 

• Zakelijk 

• Gewoon 

• Doordacht 

• Praktisch 

• Begrijpelijk communiceren 

• Realistisch 

• Vertrouwen 

 

Dit is vertaald naar onderstaand DNA: 

• Wij zijn dienend aan de volkshuisvestelijke opgaven die er zijn in de gemeente Westland. Ons 

uitgangspunt hierbij is dat wij onze eigen kaders scheppen waarbij financieel en maatschappelijk 

rendement leidend is. 

• Goede en persoonlijke dienstverlening aan onze bewoners vinden wij logisch. We staan open voor 

feedback en werken graag samen met bewoners aan optimalisatie. 

• In de samenwerking met onze stakeholders vinden we gelijkwaardigheid vanzelfsprekend. Onze 

bewoners dagen wij uit tot kritisch tegenspel. Dit houdt ons scherp. 

• Professionaliteit betekent voor ons dat we efficiënt en effectief zijn georganiseerd en risico’s 

beheersen. We zijn transparant in wat we doen en waarom. Ook leggen we graag uit waarom wij iets 

niet doen. 

• We zijn een lerende organisatie waar fouten maken mag, zolang we er van leren. Medewerkers 

geven zelf invulling aan hun ontwikkeling en leidinggevenden faciliteren hen hierin. 
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5.2 Randvoorwaarden 

Bij het invullen en uitvoeren van onze koers hanteren we de volgende randvoorwaarden: 

 

Wat Doelen 

Goed is goed genoeg We gaan voor kwaliteit in alles wat we doen en verliezen niet ons sociale karakter 

uit het oog. We sturen op financieel én maatschappelijk rendement. Tegelijkertijd 

dwingt ‘goed is goed genoeg’ ons ook tot het maken van bewuste keuzes. De basis 

is altijd: goed werk voor onze bewoners leveren! 

Efficiënt en effectief We zorgen dat wat moet gebeuren doelmatig en gedegen (in één keer goed) 

gebeurt en dat we de ons gestelde doelen bereiken. Samenwerken is hierin van 

belang. Klanttevredenheid is hiervoor onze meetlat. 

Risicobeheersing Risicobeheersing staat gelijk aan ‘in control’ zijn. We hebben een duidelijke koers 

en onze administratieve organisatie en interne controle (AOIC) is goed ingericht. Dit 

stelt ons in staat adequaat te reageren op externe ontwikkelingen en onverwachte 

zaken die het realiseren van onze doelen belemmeren. Op deze manier kunnen we 

altijd bijsturen en beheersen we de risico’s in alle lagen van onze organisatie. 

Leiderschap Medewerkers krijgen ruimte zich te ontwikkelen en zo verantwoordelijkheid voor hun 

werk te kunnen nemen. Leidinggevenden faciliteren deze ontwikkeling. Dit vraagt 

iets van ons qua gedrag en competenties. Met elkaar leveren we onze bijdrage aan 

de koers van Wonen Wateringen. 

Programmatische aanpak • Start met projecten die het grootste effect hebben voor onze bewoners én onze 

professionalisering 

• Uitvoering met eigen mensen 

• Ondersteuning op specialismes 

• Gedoseerde uitvoering; realistische planning 

• Heldere interne en externe communicatie 

• Plan, Do, Check, Act als evaluatiemomenten 

• Interne en externe verantwoording realisatie strategische doelstellingen 

• Flexibiliteit en wendbaarheid; inspelen op ontwikkelingen. 

 


