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Sterk in dorps wonen
Verandering als kans
Voor u ligt het ondernemingsplan van Wonen Wateringen. Het vorige visiedocument dateert van maart 
2014. Vier jaar oud, en toch is de wereld om ons heen snel veranderd. Veranderingen worden regelmatig 
als negatief bestempeld. Maar veranderen biedt ook de kans jezelf opnieuw uit te vinden of je zodanig 
aan te passen dat je je rol beter kunt invullen en je kwaliteiten kunt borgen. Wonen Wateringen ziet 
veranderingen niet als hinderlijk. Integendeel, we omarmen deze als kans. ‘Veranderen om het verande-
ren’ is echter niet onze insteek: wij koesteren graag wat goed gaat en passen aan wat noodzakelijk is.
Om de Wonen Wateringen-kwaliteit fier overeind te houden, zowel wat betreft onze woningen als onze 
dienstverlening, is het noodzakelijk nieuwe mogelijkheden te verkennen. Nieuwe wegen bewandelen 
betekent ook dat we voor andere vragen komen te staan. Vragen waarop we niet altijd zelf een antwoord 
hebben. Dat antwoord kan ook liggen in het intensiever samenwerken met bestaande en nieuwe part-
ners. Hierdoor kunnen wij onze rol nog beter invullen. Die kans pakken wij met plezier op.
 
Bij het opstellen van dit ondernemingsplan hebben we onze bewoners1 en stakeholders gevraagd met 
ons mee te denken en hun mening over ons en een groot aantal thema’s te geven. Dit heeft onze koers 
en doelstellingen nog verder aangescherpt. 

We zijn trots dat we met dit ondernemingsplan invulling geven aan de vraagstukken die spelen in ons 
werkgebied en we onze kracht inzetten om tot optimale oplossingen te komen. Dit is ook noodzakelijk: 
de vraag naar sociale huurwoningen in ons werkgebied is enorm. Wij pakken hierin onze verantwoorde-
lijkheid, gezamenlijk met onze samenwerkingspartners. Met het juiste maatschappelijke en financiële 
rendement kunnen wij onze rol hierin optimaal vervullen.

 

1  Wij gebruiken overwegend ‘bewoner’. Het begrip huurder duidt op meer de zakelijke relatie tussen huurder en verhuurder. In het begrip bewoner zit 
voor ons vervat dat we samenwerkingspartners zijn in dorps wonen. Onze wens: bewoners zelf en samen met ons, werken aan een prettige woning 
en buurt (dorps wonen). 
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De keuzes in dit ondernemingsplan maken duidelijk waar wij als organisatie de komende jaren mee 
bezig zijn en waar we op aanspreekbaar zijn. Het ondernemingsplan beschrijft de hoofdlijn, die verder 
wordt uitgewerkt in plannen en projecten.

(leeswijzer) 
In ons ondernemingsplan vertellen we iets over onszelf en schetsen we kort een beeld van de dynami-
sche omgeving waarin we opereren. We maken inzichtelijk hoe én welke strategische keuze we hebben 
gemaakt. Kiezen houdt in dat we ook zaken niet (meer) doen. Bij het maken van keuzes hebben we na-
drukkelijk gekeken naar onze eigen sterkten en zwakten en hoe wij deze kunnen omzetten in kansen 
voor de volkshuisvesting Dit leidt tot een nieuwe koers en nieuwe kernwaarden. Vervolgens maken we 
inzichtelijk wat dit betekent voor alle activiteiten die wij als Wonen Wateringen dagelijks uitvoeren. Dit 
hebben we visueel gemaakt in ons activiteitenhuis. Het ondernemingsplan wordt afgesloten met een 
inkijkje in hoe we ons nieuwe ondernemingsplan gaan implementeren. 

Wij zelf veranderen ook en soms sneller dan we verwachten. In de zomer van 2017, toen het onderne-
mingsplan gereed was, heeft Wonen Wateringen, als onderdeel van de Sociale Verhuurders, gekozen 
voor een strategie waarbij de voorraad sociale huurwoningen direct toeneemt ten opzichte van oor-
spronkelijke plannen. Dit bleek nodig op grond van opgestelde rapportages en de problematiek rondom 
het terugtrekken van Vestia. Om de gevolgen van onze nieuwe keuzes goed in kaart te brengen hebben 
we het nodige werk moeten verzetten. Dit ondernemingsplan verschijnt daardoor niet zoals gepland in 
augustus-september 2017, maar begin 2018. 

Marja Duiverman 
Bestuurder a.i. Stichting Wonen Wateringen 
Wateringen, april  2018
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HOOFDSTUK 1 Wie wij zijn 
Verandering als kans
Wonen Wateringen is een kleine, daadkrachtige corporatie in de gemeente Westland; onderdeel van 
woningmarktregio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam. Met ongeveer 2200 vhe’s vervullen we een 
belangrijke rol in het behoud van vitale kernen in Westland, een gemeente waar dorps wonen centraal 
staat. Wij zijn er als lokale corporatie vooral om mensen te helpen als zij niet zelf in hun woonbehoefte 
kunnen voorzien. 

Vastgoedportefeuille en doelgroepen
Wonen Wateringen verhuurt momenteel 1.994  sociale huurwoningen2 en vrijesectorwoningen in de 
kernen Wateringen en Kwintsheul. Ons bezit is dorps gelegen en kenmerkt zich door de menselijke 
maat. Wij hebben geen echte hoogbouw of grootschalige complexen in ons bezit. Onze vastgoedporte-
feuille is relatief jong en gevarieerd in woningtypen en huurprijzen. Bijna de helft van onze portefeuille 
bestaat uit eengezinswoningen. Appartementen nemen de andere helft van ons bezit voor hun rekening. 
We bedienen mede hierdoor een brede klantengroep: zowel de primaire3 als secundaire doelgroep als 
ook, zij het in mindere mate, de lagere middeninkomens. 

Dorps wonen 
Met een team van circa 23 betrokken en deskundige medewerkers werken wij aan dorps wonen in een 
hoogstedelijke omgeving. Voor Wonen Wateringen staat dorps wonen voor de menselijke maat, onder-
nemend, nuchter en sociaal (MONS). Deze kernwaarden4 vormen ons DNA en lopen als een rode draad 
door ons ondernemingsplan. De kernwaarden zijn terug te vinden in alle aspecten van onze bedrijfsvoe-
ring. Hier zijn we goed in. Hier worden we ook om gewaardeerd. Onze huurders en stakeholders vinden 
ons onder andere laagdrempelig, toegankelijk, sociaal en lokaal betrokken.  

2  Sociale huurwoningen en vrije sector woningen worden in het kader van de Woningwet bestempeld als DAEB- of niet-DAEB- woningen.
3   Primaire doelgroep zijn de inkomens tot de huurtoeslaggrens. Onder de secundaire doelgroep vallen de inkomens tussen de huurtoeslaggrens en de 

Europa-norm (€ 36.798,  2018). Tot de lagere middeninkomens behoren mensen met een inkomen tussen € 36.798 en € 41.056, (2018) 
4  In hoofdstuk 2 en bijlage I vindt u een toelichting op onze kernwaarden.
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Veranderende context 
We merken dagelijks dat de wereld om ons heen in beweging is. Ook onze wereld verandert. Er wordt 
op verschillende terreinen meer van ons gevraagd en verwacht. Een belangrijke verandering is de nieu-
we Woningwet. Die brengt met zich mee dat er meer taken dan voorheen moeten worden uitgevoerd, 
waarbij er intensievere controle is op ons werk. Daarnaast hebben we als gevolg van de verhuurdershef-
fing minder budget te besteden: ‘meer met minder’ dus.  Dat schuurt soms, maar het helpt ook te focus-
sen. 

We kunnen niet op alles acteren. Er is weloverwogen bepaald hoe we een passend antwoord kunnen 
geven op de ontwikkelingen om ons heen en wat dit betekent: voor onze koers en voor ons als organi-
satie. De strategische keuzes zijn die thema’s waar wij ons nadrukkelijk voor willen inzetten, zodat wij 
onze rol van sociale huisvester optimaal blijven vervullen. 
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HOOFDSTUK 2

Veranderende omgeving: koerswijziging  
Verandering als kans
2.1. Context 
Woningcorporaties en daarmee ook Wonen Wateringen opereren in een dynamische omgeving.  Aan de 
ene kant is er de impact van de wet- en regelgeving: terug naar de kerntaken, een verzwaring van het 
toezicht en meer druk op de administratieve organisatie. Ook de positie van gemeente en huurders in 
relatie tot corporaties is verstevigd. Verder hebben corporaties als gevolg van onder andere de verhuur-
dersheffing minder budget. Aan de andere kant zijn er de maatschappelijke en lokale vraagstukken 
(scheiden wonen/zorg; langer zelfstandig wonen van kwetsbare groepen), waar ook van corporaties een 
antwoord wordt verwacht. Huurders zijn mondiger geworden en vragen meer van ons. Daarnaast heb-
ben we te maken met demografische ontwikkelingen en de veranderende samenstelling van huishou-
dens.

Westland in de regio, de opgaven
In regionaal verband zien we hiervan ook de effecten. Er is druk op de sociale woningmarkt en regionaal 
is er weinig ruimte voor uitbreiding. Dit leidt weer tot druk vanuit omliggende gemeenten op de West-
landse woningmarkt. Op een leegkomende woning reageren regelmatig honderden woningzoekenden 
uit Westland én de regio. 
Niet alleen in termen van verhuisbewegingen en woningzoekenden in de sociale huursector is er druk. 
Die druk is er ook in het bieden van woonmilieus die complementair zijn aan de (centrum)stedelijke 
woonmilieus. Gemeente Westland heeft daarnaast zijn lokale5 opgaven: 

5   Woonvisie Westland 2030: Wonen naar Westlandse woningbehoefte’ (2015) 
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Toename van de doelgroepen
•  De prognoses laten zien dat de bevolking in de gemeente Westland de komende periode (tot 2030) 

nog groeit, waarbij het aantal huishoudens sterker toeneemt dan het aantal inwoners. Tot 2030 
neemt het aantal oudere een- en tweepersoonshuishoudens sterk toe. Ook het aantal jongeren neemt 
volgens de (PRIMOS) prognose nog iets toe.

•  De primaire doelgroep neemt sterk toe en zal een groter beroep doen op de sociale huursector. 
•  Ook de secundaire doelgroep groeit en zal een beroep blijven doen op een sociale huurwoning.
•  De middeninkomens met een inkomen tussen € 36.165 en € 40.349 (prijspeil 2017)  groeien licht. 

Toename zorgvraag
Naast de toename van het aantal kleinere huishoudens ontstaat op termijn een toenemende zorgvraag 
door vergrijzing. Tegelijkertijd is het overheidsbeleid gericht op het langer zelfstandig thuis laten wonen 
van mensen met een zorgvraag. Dit heeft consequenties voor de kwalitatieve woonbehoefte (levens-
loopgeschiktheid en aanpasbaarheid van woningen). 

Toename specifieke doelgroepen 
Binnen het Westland neemt het aandeel van mensen met een specifieke woonvraag toe. Denk hierbij 
aan statushouders en mensen met een specifieke zorgvraag. Ook steeds meer mensen met multiproble-
matiek maken onderdeel uit van de lokale gemeenschap. Dit geeft extra vraag naar geschikte sociale 
huurwoningen, maar ook zijn goede afspraken tussen partijen over begeleiding van deze vaak kwetsba-
re mensen nodig.

Verduurzaming 
Ook binnen de sociale huursector staan energiebesparing en duurzaamheid hoog op de agenda. Lande-
lijk is in 2012 afgesproken om in 2020 voor de totale voorraad huurwoningen van de woningcorpora-
ties ten minste een gemiddelde energie-Index van 1,25 (gemiddeld energielabel B) te behalen. Ook in 
de gemeente Westland is duurzaamheid een belangrijk thema. 
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Deze ontwikkelingen laten zich regionaal en lokaal vertalen in een grote behoefte aan extra sociale 
huurwoningen. Door de scheidingsvoorstellen van Vestia en andere corporaties dreigen er gaten te val-
len in de regionale woningvoorraad aan sociale huurwoningen én de regionale spreiding van deze wo-
ningen. Tot 2030 is de verwachting dat er in Westland circa 1500 sociale huurwoningen6 extra nodig 
zijn. Een flinke opgave die veel betekent voor de lokale corporaties. Wij pakken hierin als Wonen Wate-
ringen onze verantwoordelijkheid op door ons voortaan niet alleen meer in te zetten voor Wateringen 
en Kwintsheul maar voor alle kernen in het Westland. Ook hebben wij het convenant ‘Gaten dichten in 
Haaglanden’ mede ondertekend op 22 december 2017.

2.2. Koers en strategische speerpunten
Wonen Wateringen ziet voor zichzelf een stevige rol weggelegd om bij te dragen aan het invullen van 
deze opgaven. We kunnen echter niet alles en brengen daarom focus aan, zodat wij als organisatie en 
maatschappelijk ondernemer een bij ons passend antwoord formuleren op de geschetste ontwikkelin-
gen. Dit betekent: blijven doen waar we goed in zijn, inspelen op relevante nieuwe ontwikkelingen én 
kijken naar wat we als organisatie aankunnen. Een SWOT-analyse7 en een confrontatiematrix hebben 
ons geholpen bij het maken van doordachte keuzes.  

Wij focussen ons op de volgens ons drie grootste sterkten, drie grootste aandachtspunten en de drie 
grootste bedreigingen (zie figuur 1). Deze prioriteiten dragen bij aan:
• de invulling van de volkshuisvestelijke opgaven van het Westland
• het behoud van de centrale plek van onze huurders in onze koers
• het robuuster en nog professioneler maken van onze organisatie

6     Woonvisie Westland 2030, pag. 21 
7     Zie bijlage I voor de uitgebreide SWOT-analyse en confrontatiematrix

Ondernemingsplan 2017-2021

14



Figuur 1  SWOT-analyse Wonen Wateringen focuspunten

Figuur 2 Confrontatiematrix 
Als we de essentie van onze sterkten en zwakten verbinden met belangrijke externe kansen en bedrei-
gingen ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

   
Ex

te
rn

   
In

te
rn

Sterk  
•  Laagdrempeligheid organisatie met betrokken 

en loyale medewerkers
• Dorps wonen in een hoogstedelijk gebied
•  Kwalitatieve en gevarieerde 
   woningportefeuille

Kans 
• Vesta-bezit in Westland afstoten
• Vraag naar/tekort aan sociale  woningbouw
• Wonen Wateringen logische partner voor 
  gemeente Westland/ambitie gemeente

Aandachtspunten
!  Onvoldoende verankering koers, ‘ad-hoc’ 
  reageren op ontwikkelingen 
!  Procedures en beleid onvoldoende verankerd
!  Beperkte functiescheiding, sommige cruciale 

kerntaken beperkt aanwezig

Bedreiging
!  Veranderende wet- en regelgeving
!  Hogere verwachtingen huurders die 
  consumenten worden (belangrijke uitdaging! )
!  Groter beroep op Wonen Wateringen 
  (vraagstuk Vestia)
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Op basis van onze prioritering (beoordeeld als het meest kansrijk en/of het meest noodzakelijk, gegeven 
de organisatie, de positie van onze huurders en de opgaven om op te excelleren) leidt dit tot de volgen-
de koers en drie strategische speerpunten voor Wonen Wateringen. Deze speerpunten komen ook uit de 
klant- en stakeholdersonderzoeken naar voren als belangrijk. Daarmee sluit onze koers aan bij wat onze 
bewoners en relaties belangrijk vinden.
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Koers Wonen Wateringen

SPEERPUNTEN
Voldoende betaalbare woningen
We hebben te maken met een groeiende sociale doelgroep die extra druk legt op de woningmarkt van 
Westland. Ditzelfde geldt voor specifieke doelgroepen. Als lokaal verankerde en betrokken corporatie in 
Westland is dit een grote kans om die samen met onder andere de gemeente op te pakken. Wij zijn er 
als Wonen Wateringen voor iedereen maar met name voor: de primaire en secundaire sociale doelgroep 
en de kwetsbare doelgroepen. Zij hebben ons nodig om aan goede en betaalbare huisvesting te komen. 
Wonen Wateringen investeert binnen de grens van haar financiële mogelijkheden maximaal om de 
voorraad sociale huurwoningen uit te breiden. 

Dorps Wonen in geheel Westland               
We maken onszelf onderscheidend door onze sterkte - daar waar we goed in zijn - in de huidige context 
goed te positioneren.  We zijn goed in dorps wonen in een stedelijke omgeving. De gemeente Westland 
is een gebied met een dorpse omgeving aan de rand van een stedelijk gebied en zoekt (een) (sociale) 
partner(s) om de volkshuisvestelijke opgaven te realiseren. Deze opgaven stoppen niet bij de grens van 
een kern, maar betreffen geheel Westland. Voor Wonen Wateringen is de Woonvisie van de gemeente 
Westland leidend. Wij pakken onze verantwoordelijkheid op en bieden dorps wonen in geheel Westland.

Tevreden bewoners8 
Wij hebben tevreden huurders die graag bij ons huren. We zijn laagdrempelig en lokaal verankerd. Dit is 
een kracht om in de toekomst vast te houden. Onze bewoners worden (terecht) meer eisend, nieuwe 
ontwikkelingen doen zich voor op het terrein van dienstverlening (zoals digitalisering) en in de wet- en 
regelgeving is een andere rol weggelegd voor onze bewoners. Op deze ontwikkelingen kunnen we van-
uit onze sterkte goed inspelen door vast te houden aan lokale verankering en laagdrempeligheid. We 
laten dit blijvend terugkomen, zowel in onze primaire processen als in de wijze waarop we betrokken-
heid organiseren. 

8  Wij hebben in het gesprek met onze bewoners gevraagd in welke term zij zich herkennen: bewoner of huurder? Er is een groep die zichzelf als 
bewoners ziet en een groep die zichzelf als huurders ziet. Dit geeft mooi de ontwikkeling weer: de consument (huurder) die zakelijke afspraken wil 
maken met zijn verhuurder. Of de bewoner die zich meer (mede)eigenaar voelt van het huis en de buurt. Wij kiezen in het ondernemingsplan na-
drukkelijk voor de term bewoner: de bewoner die zelf een belangrijke rol speelt in dorps wonen en die ons aan zijn zijde vindt om hier vanuit 
gezamenlijke verantwoordelijkheid invulling aan te geven. 
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Onze missie en visie: 

“Wij bieden als Westlandse woningcorporatie dorps wonen in een hoogstedelijke omgeving voor ieder-
een die hulp nodig heeft op de woningmarkt, met name degene die om wat voor reden ook een beroep 
doet op ons als maatschappelijk ondernemer.”

Onze kernwaarden en ons DNA
Onze kracht is dorps wonen. Voor Wonen Wateringen staat dorps wonen voor: de menselijke maat, on-
dernemend, nuchter en sociaal (‘MONS’). Dit houden we vast en bouwen we verder uit. Deze kernwaar-
den9 vormen de basis van ons DNA, wat staat voor professioneel handelen, dienend zijn aan de opgaven 
en sturen op gelijkwaardigheid om samen te gaan voor het beste resultaat. De kernwaarden lopen als 
een rode draad door ons ondernemingsplan en zijn terug te vinden in alle aspecten van onze bedrijfs-
voering.

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

gangspunt hierbij is dat wij onze eigen kaders scheppen waarbij financieel en maatschappelijk ren-
dement 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 beheer-
sen. 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. 

9 In bijlage II vindt u de uitwerking van onze kernwaarden. Ondernemingsplan 2017-2021
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HOOFDSTUK 3

Onze activiteiten in 2017-2021  
Verandering als kans
We hebben onze koers en speerpunten uitgewerkt in concrete acties voor de periode 2017-2021. Welke 
activiteiten gaan we ontplooien? En wat doen we niet of op een andere manier? In al onze activiteiten 
komen onze kernwaarden terug: de menselijke maat, ondernemend, nuchter en sociaal. Of het nu een 
gebouw, een contract of een gesprek met een huurder of relatie is: zichtbaar moet zijn dat we op basis 
van onze kernwaarden (dorps wonen) ons ondernemingsplan uitvoeren. Daar zijn wij goed in en dat 
maakt ons onderscheidend.

1. Voldoende betaalbare woningen 

Vastgoedontwikkeling
Onze vastgoedportefeuille is fundamenteel om effectief te kunnen bijdragen aan de opgaven in het 
Westland. Voor ons is evident dat wij :
•  blijven sturen op een substantieel DAEB-segment om aan de groeiende behoefte van sociale huur-

woningen te voldoen. Door behoud en toevoegen van betaalbare sociale huurwoningen.
•  een (beperkt) aanbod hebben voor de grote groep lagere middeninkomens die geen recht heeft op 

een sociale huurwoning maar ook bijna niet kan kopen. 

Onze acties
• Woningvoorraad verjongen, verduurzamen en beter laten aansluiten op de doelgroepen.
• Verhouding sociale huurwoningen/vrijesectorwoningen laten groeien naar 86%/14% (in 2022) 
• Aantal sociale huurwoningen uitbreiden. Toevoegingen zodanig dat doorstroming ontstaat.
•  Onze totale woningvoorraad, inclusief nieuwbouw, voor tenminste 70% onder de aftoppingsgren-

zen10 hebben. 
• Woningportefeuille flexibiliseren met woningtypen geschikt voor meerdere doelgroepen.
• Minimale verkoop van woningen uit onze voorraad.

10   Aftoppingsgrenzen zijn grenzen in huurprijs gekoppeld aan doel
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Huurbeleid
We vragen gemiddeld een streefhuur van 75% van de maximaal redelijke huur. Op deze manier houden 
we in ons huurprijsbeleid rekening met de kwaliteit van de woningen en de doelgroepen die we willen 
huisvesten.

Wonen Wateringen stuurt op een sociale kernvoorraad van tenminste 70% onder de hoogste aftop-
pingsgrens. Het doel hiervan is om de voorraad DAEBwoningen zo te verdelen dat 70% onder de tweede 
aftoppingsgrens ‘zit/komt’’ en dat minimaal 85% een huurprijs heeft onder de huurprijsgrens. Dit sluit 
aan bij de prestatieafspraken die we maken met de gemeente Westland en de regionale prestatieafspra-
ken. 

Een inkomensafhankelijke huurverhoging sluiten we niet langer uit. Vanaf 2018  gaan we huurders die 
relatief goedkoop wonen ten opzichte van hun inkomen de wettelijke extra huurverhoging vragen. Wij 
willen tot redelijke huren komen voor iedereen. Een huur die past bij de kwaliteit van de woning en bij 
het inkomen. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Wij vinden dat we van de hogere inkomens iets extra’s 
mogen vragen.

Dit doen we om tot uitdrukking te brengen dat wij onze sociale huurwoningen kunstmatig laag in prijs 
houden voor groepen met lage inkomens. Van de hogere inkomens kunnen we meer vragen, hoewel ook 
voor hen de huur nog onder marktniveau blijft. Mensen mogen zelf weten wanneer zij verhuizen, maar 
gaan een iets realistischer prijs betalen.  Tevens dragen de extra opbrengsten bij aan het maximaliseren 
van kasstromen die worden ingezet om betaalbare sociale huurwoningen te realiseren en investeringen 
te doen op het vlak van duurzaamheid. 

Ook zoeken we middelen om doorstroming te bevorderen. Doorstroming zorgt ervoor dat een sociale 
huurwoning terechtkomt bij de mensen die deze het hardst nodig hebben. We ontwikkelen een aantrek-
kelijk aanbod voor senioren, met als doelstelling dat we meer gezinswoningen kunnen aanbieden aan 
jongere huishoudens. Ook hier blijft keuzevrijheid uitgangspunt.  

Ondernemingsplan 2017-2021

23



Onze acties
DAEB
• Huurverhoging zo laag mogelijk houden om betaalbaarheid te vergroten voor lage inkomens
• Bij mutatie de huur op de streefhuur brengen
• Vanaf juli 2018 inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren
• Doorstroming bevorderen door ontwikkeling aanbod voor senioren 
• Kwetsbare doelgroepen met bijzondere woonbehoefte bedienen 
 
Niet-DAEB
• Huurprijzen marktconform houden

BOG/MOG
•  BOG (bedrijfsonroerend goed) naar marktconformiteit brengen, voor MOG (maatschappelijk onroe-

rend goed) optimum tussen maatschappelijk en financieel rendement zoeken

Duurzaamheid 
Als woningcorporatie heeft Wonen Wateringen de verantwoordelijkheid en het vermogen om te bouwen 
aan een duurzame leefomgeving. Dit begint bij onszelf, in onze eigen organisatie. In ons dagelijks den-
ken en doen, kiezen we telkens voor de meest duurzame oplossingen. Wonen Wateringen wil samen met 
bewoners het energieverbruik verduurzamen, de energielasten verlagen en het thuisgevoel vergroten. 

Wonen Wateringen gaat door verjonging van de voorraad en investeren in de bestaande voorraad het 
vastgoed verduurzamen. Duurzaamheid draagt bij aan betaalbare woonlasten voor onze bewoners én 
aan toekomstbestendig maken van onze woningen.

Onze acties 
• Opstellen van een nieuw duurzaamheidsbeleid 
•  Groot onderhoudsprojecten als vliegwiel voor duurzaamheidsingrepen bestaand bezit. Primair hoog-

waardige isolatiemaatregelen.
• Energiemaatregelen door huurders stimuleren, binnen kaders
• Nieuwbouw waar mogelijk gasloos en CO2 neutraal 
• Energiesubsidies en eventueel bijdrage huurders gebruiken

Ondernemingsplan 2017-2021

24



2. Tevreden bewoners  

Ons strategisch speerpunt ‘tevreden bewoners’ vraagt dat wij weten wat er leeft bij bewoners en wat zij 
belangrijk vinden. We weten al veel van onze bewoners, door onze contactmomenten, de bewonersavon-
den die wij organiseren en de klanttevredenheidsonderzoeken. Ook in de voorbereiding van ons onder-
nemingsplan is aan al onze huurders hun mening over ons en wat wij doen gevraagd. Zo geeft de me-
ning van onze bewoners richting aan wat wij doen en hoe wij ons werk doen. 

Dienstverlening en participatie
Onze dienstverlening wordt door onze huurders gewaardeerd. Zij vinden11 ons toegankelijk/laagdrem-
pelig, lokaal betrokken, sociaal en behulpzaam. Ook dorps wonen vinden zij bij ons horen. Dit willen wij 
graag zo houden; ook nu we als organisatie gaan groeien en verder professionaliseren. Dit vraagt een 
herijking van onze klantvisie. Hoe behouden we onze sterkten en bouwen we ook aan onze professiona-
lisering? Digitalisering zal hierin een rol spelen, maar ook onze manier van werken; onze klantbenade-
ring is hierin belangrijk. 

Onze huurders en hun vragen veranderen; wij willen met hen meebewegen: door echt te luisteren en 
ons nog meer te verplaatsen in wat zij belangrijk vinden. Maatwerk in onze dienstverlening, binnen ka-
ders, gaan wij niet uit de weg. 

Wij willen weten wat huurders van ons en onze dienstverlening vinden. We meten vanaf  2018 doorlo-
pend de voor hen belangrijkste processen: reparatieonderhoud, vertrekkende en nieuwe huurders.  Met 
deze gegevens kunnen we onze dienstverlening van morgen verbeteren door te leren van de zaken die 
we vandaag beter hadden kunnen doen. 

In digitaliseren om het digitaliseren geloven wij niet. Toch is digitalisering niet weg te denken. We digi-
taliseren onze dienstverlening en klantprocessen op die onderdelen waar dit toegevoegde waarde voor 
onze bewoners heeft en ons efficiency oplevert. Bewoners geven nog steeds vooral de voorkeur aan 
telefonisch en persoonlijk contact. Toch zal digitaal de nieuwe standaard gaan worden maar op een 
‘menselijke manier’ ingevuld. We bedienen immers verschillende doelgroepen.  
 

11 Digitaal huurdersonderzoek april 2017 en bewonersavonden op 18 en 20 april 2017. Ondernemingsplan 2017-2021
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In het kader van dienstverlening ontmoeten en spreken we onze bewoners nu al regelmatig. We willen 
die contacten op het vlak van bewonersparticipatie verder gaan stimuleren. We zien een belangrijke 
meerwaarde in participatie, door samen te werken aan goed wonen op complexniveau of van gedachten 
te wisselen over beleidsthema’s of keuzes die Wonen Wateringen wil maken. Door met elkaar in gesprek 
te zijn, houden we elkaar ook scherp. Bijvoorbeeld bij het maken van prestatieafspraken met de ge-
meente Westland. In welke vorm we elkaar ontmoeten? Dat bepalen we graag samen met onze bewo-
ners.

Om deze focus verder te verstevigen, is het ook van belang dat we onze professionaliteit nog beter in-
zetten om bewoners vooraf te betrekken en tegenspraak te organiseren, zodat we onszelf verbeteren. 
Acteren als Westlandse corporatie betekent namelijk ook dat we dicht bij onze huurders staan, hen be-
trekken en in samenspraak bouwen aan vitale kernen. Het verder ontwikkelen van deze kracht vraagt 
dat we de komende periode goed nadenken over het vormgeven van deze participatie, passend in deze 
tijd en bij dorps wonen. 

Onze acties
• Mening bewoners ophalen én gebruiken
• Opstellen klantvisie 
• Herontwerpen klantprocessen gericht op tevredenheid en efficiency
• Monitoren tevredenheid: we zoeken onze bewoners op 
• Investeren in een dorpse manier van bewonersparticipatie en klankbord 

Beheer van onze complexen
Naast onze dienstverlening is een ander belangrijk element in de bewonerstevredenheid de manier 
waarop wij (samen met bewoners en partners) de behoefte aan een goede woning in een prettige buurt 
invullen. Met andere woorden, sociaal en technisch beheer. 

Wijken en buurten veranderen. Levenstijlen mengen waardoor mensen die al heel lang in hun buurtje 
wonen, veranderingen ervaren. Dat leidt soms tot discussie of verschil van inzicht over hoe iets hoort of 
hoe we met elkaar omgaan. Wonen Wateringen, moet samen met bewoners en andere partijen, voeling 
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hebben en houden bij deze ontwikkelingen; temeer daar we het dorps wonen willen vasthouden.

Tegelijkertijd zien we het aantal kwetsbare mensen in onze woningen toenemen. Dit is een direct ge-
volg van het overheidsbeleid maar ook van de huidige maatschappij die snel en dynamisch is. Niet ie-
dereen kan hierin goed meekomen. Het is des te belangrijker dat wij weten wat er speelt in onze com-
plexen en bij onze huurders. We zoeken hen op en waar nodig bieden we ondersteuning. Niet door de 
eigen verantwoordelijkheid over te nemen maar door samen met ons netwerk de juiste partijen en 
mensen op hun pad te brengen. Passend bij de vragen die zij hebben en passend bij wat ons speelveld 
is.

Op deze manier geven we invulling aan onze kernwaarden menselijke maat en sociaal, maar blijven we 
ook nuchter. Zo dragen we bij aan het voorkomen van complexe beheersituaties bij mensen en/of in 
complexen. Proactief in plaats van reactief.

Actiever naar buiten gaan en nog meer weten wat er speelt, vraagt iets van onze manier van werken en 
mogelijk ook de inrichting van onze organisatie. 

In ons technisch beheer zorgen we ervoor dat de tevredenheid van onze bewoners hoog blijft. Enerzijds 
doordat we het beheer hebben uitbesteed, anderzijds door goed de vinger aan de pols te houden (me-
ten) in de geleverde kwaliteit. Op klachten van bewoners spelen we alert in. Dit geldt ook voor gemeng-
de complexen; complexen met huurders en kopers. We zorgen ervoor dat het VvE-beheer in dergelijke 
complexen professioneel is ingericht, zodat de belangen van huurders en Wonen Wateringen goed zijn 
geborgd. 

Nieuwe bewoners kunnen bij het betrekken van hun woning meepraten over het uit te voeren mutatie-
onderhoud. Op deze manier leveren wij een woning op die naar de zin is van de bewoners en investeren 
we in een tevreden klant(relatie). Daarom moeten wij binnen het beheer van onze woningen opnieuw 
kijken naar het verhuur- en mutatieproces. Nadrukkelijk nemen we hier de ervaringen van onze huurders 
in mee.
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Onze acties 
• Visie op leefbaarheid ontwikkelen en implementeren
• Buurtschouwen organiseren met huurders en partners
• Samen met bewoners invulling geven aan goed wonen
• Netwerken opbouwen in buurten  
• VvE-beheer professioneel inrichten
• Klantgestuurd mutatieonderhoud inrichten 

3. Dorps wonen in geheel Westland

We zijn goed in het bieden van dorps wonen in een stedelijke omgeving. Westland is een gemeente met 
een dorpse omgeving aan de rand van een stedelijk gebied en heeft een flinke volkshuisvestelijke op-
gave. De gemeente zoekt (sociale) partners om hier invulling aan te geven. Voor Wonen Wateringen is 
de Woonvisie van de gemeente Westland leidend. Wij zien voor onszelf een belangrijke rol weggelegd 
in het bijdragen aan de invulling van de volkshuisvestelijke opgaven in het gehele Westland én aan het 
behouden van dorps wonen in het Westland. 

Onze acties 
• Samen met bewoners invulling geven aan dorps wonen in complex- en buurtplannen.
• Prestatieafspraken maken en uitvoeren samen met gemeente Westland
• Kernwaarden (dorps wonen) vertalen in onze gehele bedrijfsvoering en uitingen
• Netwerk opbouwen in geheel Westland 
• Acquireren in geheel Westland 
• Organisatie professionaliseren met behoud van kwaliteit en dorps wonen
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Voldoende betaalbare woningen

Dorps wonen in geheel Westland
Tevreden bewoners

VVE Beheer Sociaal beheer Technisch beheer

Beheer complexen Klant / onze bewoners

Participatie Dienstverlening

Verhuur Vastgoed Huurbeleid Duurzaamheid

Menselijke maat Ondernemend Nuchter Sociaal

Goed is goed genoeg Effectief en efficiënt Risicobeheersing

PR, Marketing en Communicatie ICT Cultuur & Leiderschap

Relatiebeheer Financiën Planning & Control Structuur

Interne en externe ontwikkelingen Visie Strategie

Missie
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HOOFDSTUK 4

Onze manier  

Een dynamische context vraagt een wendbare, professioneel ingerichte organisatie en een netwerk dat 
over en weer meerwaarde creëert. Niet in de laatste plaats voor de bewoners van Wonen Wateringen. 
Daar zijn de afgelopen tijd al de nodige stappen in gezet en we gaan nog de nodige stappen zetten. 

4.1 Professionalisering 
Op het vlak van professionalisering werken we aan zowel de harde als de zachte kant, om de organisatie 
toekomstbestendig te maken. 
We hebben inmiddels een organisatie die compliant is aan de Woningwet.
Instrumenten op het gebied van planning en control en risicomanagement zijn ontwikkeld. Er is een 
ontwikkelingsgerichte beoordelingscyclus ingevoerd.
Op onderdelen is kennis toegevoegd in de vorm van nieuwe collega’s of door extra scholing. 
De organisatiestructuur is aangepast en up to date.
We maken in 2018 een verbeterslag in de kwaliteit van al onze woninggegevens. Daarna zullen we 
stappen zetten richting digitale dienstverlening. 

Dit proces van ontwikkeling en verbetering is uiteraard continu. Bij dit alles willen wij de kwaliteiten 
van onze huidige organisatie vasthouden: laagdrempelig, lokaal verankerd, sociaal. Dit vraagt creativi-
teit bij de verdere uitwerking. Onze huurders hebben ons hiervoor tijdens klankbordsessies input gege-
ven. 

We werken dus aan verbetering van onze organisatie, maar constateren ook dat het voor een relatief 
kleine corporatie niet meevalt om op alle onderdelen voldoende en volgens de norm te presteren en te 
anticiperen om kansen te benutten. We zijn daarom ook bezig te onderzoeken hoe we deze kwetsbaar-
heid kunnen ondervangen. De meer ‘harde’ kanten van professionaliseren. 
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Onze acties 
• Datakwaliteit verbeteren 
• Digitale dienstverlening starten
• Informatisering en automatisering professionaliseren
• Sturings- en managementinformatie doorontwikkelen
• HR-beleid opstellen
•  Verkennen toekomstmogelijkheden om de kwetsbaarheid van de kleine corporatie op te vangen, met 

behoud van dorpse en kleinschalige karakter. 

4.2 Relatiebeheer

We zien onze relaties (onze ‘stakeholders’) als een onmisbare schakel bij het maken van de juiste keuzes 
en het realiseren van onze doelstellingen. Voor alle lagen in onze organisatie geldt ‘samen bereik je 
meer’. Dit vraagt om oprechte interesse in elkaars drijfveren en belangen om samen meerwaarde te 
creëren voor onze bewoners. Investeren in een goed netwerk en in de relatie is belangrijk. Dit doen wij 
mede op basis van onze kernwaarden: wie past er het best? Wij willen jaarlijks verantwoording aan en 
met hen afleggen over de behaalde resultaten.  

Onze acties 
• Uitbouwen en onderhouden van ons netwerk 
• Deelnemen aan allerlei netwerken en daar zelf ook actief aan bijdragen. 
 

4.3 Onze randvoorwaarden

Bij de uitvoering van ons ondernemingsplan, in het samenwerken en bij het professionaliseren van onze 
organisatie houden we de volgende randvoorwaarden in het oog:
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•  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 adminis-

tratieve 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 be-
lemmeren. 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 kun-

nen 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.
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Voldoende betaalbare woningen

Dorps wonen in geheel Westland
Tevreden bewoners

VVE Beheer Sociaal beheer Technisch beheer

Beheer complexen Klant / onze bewoners

Participatie Dienstverlening

Verhuur Vastgoed Huurbeleid Duurzaamheid

Menselijke maat Ondernemend Nuchter Sociaal

Goed is goed genoeg Effectief en efficiënt Risicobeheersing

PR, Marketing en Communicatie ICT Cultuur & Leiderschap

Relatiebeheer Financiën Planning & Control Structuur

Interne en externe ontwikkelingen Visie Strategie

Missie
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HOOFDSTUK 5

Aan de slag! 
Verandering als kans
De koers is bepaald, de doelen zijn helder. En dan nu aan de slag! De realisatie van het ondernemings-
plan vraagt de komende jaren om een programmatische en samenhangende aanpak. Alles hangt met 
alles samen. Tegelijkertijd moet de dagelijkse operatie gewoon door gaan. Met het oog op de uitvoering 
van het ondernemingsplan betekent dit het volgende:

• Programma met deelprojecten
• 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
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Menselijke maat
• Dichtbij 
• Laagdrempelig
• Herkenbaar/kennen
• Aangenaam formaat
• Mensgericht (maatwerk)
• Kleinschaligheid

Ondernemend
• Aanpakken
• Kansen grijpen/creëren
• Eigenzinnig
• Rendement: financieel en maatschappelijk
• Haalbaar maken
• Innovatief 

Sociaal
• Elkaar helpen
• Oog voor ieders belang
• Rekening houden met anderen
• Geven en nemen
• Zorg(plicht) voor anderen
• Aandacht
• Verbinden 

Nuchter 
• Afspraak is afspraak
• Zakelijk
• Gewoon
• Doordacht
• Praktisch
• Begrijpelijk communiceren
• Realistisch
• Vertrouwen

BIJLAGE I:
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Wonen Wateringen
Dorpskade 25-27
2291 HN  Wateringen
T 0174 293 650
E info@wonenwateringen.nl
I www.wonenwateringen.nl

Openingstijden Wonen Wateringen Winkel
Maandag t/m donderdag: 8.30 tot 16.30 uur

Vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur

Mei 2018
Wijzigingen voorbehouden


