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1. Inleiding 

Dit bedrijfsplan 2019-2022 beschrijft de koers die wij voor de komende jaren uitzetten. Wij timmeren 

daarbij niet alles van tevoren dicht. Met de richting scherp voor ogen, kiezen we voor een aanpak waarbij 

we werkende weg verder zicht krijgen op wat nodig is en hoe we bereiken wat we willen bereiken. In 

gesprek met elkaar, onze huurders en partners.  

 

Het document beschrijft de achtergronden van onze toekomstplannen en is voor intern gebruik. In de 

jaarlijkse plannen zullen wij uitgaan van een korte schematische weergave die ook weer terugkomt in de 

rapportages. Voor externe communicatiedoeleinden komen wij tot een daarop gerichte weergave van 

koers en plannen. 

 

 

1.1 Over Woonstichting Valburg 

 
“Als je een schip wil bouwen, moet je mensen niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk 
verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar de eindeloze zee.” 

 

Zo is het voor ons, vol overtuiging en met hart en ziel leveren wij onze bijdrage. Waarbij wij steeds 

uitgaan van wat belangrijk is voor onze (toekomstige) huurders. De resultaten die wij leveren zijn 

meetbaar en/of merkbaar. 

 

Wij zijn een kleine corporatie, werkzaam en betrokken bij 7 dorpen in gemeente Overbetuwe met korte 

lijnen naar huurders en woningzoekenden. Wij nemen in onze samenleving verantwoordelijkheid voor de 

woningen voor huishoudens met de minste financiële middelen. Onze kerndoelgroep is te herkennen aan 

een lager inkomen en lagere zelfredzaamheid. Als deze zelfredzaamheid door een ondergrens zakt, is 

(meer) samenwerking met mantelzorg, welzijn- en zorgorganisaties, gemeente en politie nodig. 

 

Goed wonen gaat in onze ogen verder dan alleen een dak boven je hoofd hebben.  

 

Om Goed Wonen te bereiken zijn er veel partijen nodig en betrokken. Met in gedachte de uitspraak: 

“Overleven doe je in je eentje, zaken verwezenlijken doe je samen”, is goed getypeerd dat wij de 

samenwerking altijd opzoeken en in de toekomst nog verder gaan versterken. Niet alleen omdat dit 

moeten als kleine corporaties, maar juist omdat wij willen samenwerken.  
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Kijkend naar de toekomst zijn onze ambities gekozen. Medewerkers begrijpen wat de bedoeling is. De 
ambities inspireren en zetten aan tot acties. En laten ze wellicht niet gehaald worden: de beweging is 
gemaakt in de juiste, gedragen, richting.   

 

Het is van zelfsprekend dat wij verantwoord en transparant met onze maatschappelijke middelen en 

betaalbaarheid van onze diensten omgaan. 

 

 

1.2 Totstandkoming 

 

Je toekomstplannen vorm je met degenen voor wie je het doet en met degenen die je daarbij nodig hebt: 

huurders, belanghouders, medewerkers en Raad van Commissarissen van de Woonstichting. In 

hoofdlijnen hebben wij daarbij de volgende stappen doorlopen: 

 

-  Evaluatie Bedrijfsplan 2014-2018;Visitatie voorjaar 2018; 

-  Meerdere Sessies met hele organisatie begeleid door Peter Bothof; 

-  Sessie met RvC op 2 juli 2018, op 29 oktober en op 28 januari 2019; 

-  Inzet van Management Drives voor alle medewerkers en bestuurder; 

-  Enquête onder belanghouders; 

-  Advies huurdersorganisatie; 

-  Gesprek met wethouder en ambtenaar volkshuisvesting; 

 

De laatste versie van dit Bedrijfsplan is goedgekeurd zonder advies van de huurdersorganisatie, wegens 

omstandigheden.  
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2. Missie, kernwaarden en toegevoegde waarde 

2.1 Onze missie 

Woonstichting Valburg is een betrouwbare en ondernemende partner die haar huurders en andere 

partners wil ontmoeten om enthousiast te werken aan goed wonen tegen lage woonlasten, in 

gedifferentieerde wijken met verduurzaamde woningen. Wij nemen daarbij in eerste instantie de 

verantwoordelijkheid voor die mensen die door financiële, sociale of andere beperkingen onvoldoende in 

staat zijn zelf in wonen te voorzien.  

 

Het is deze missie waarop wij aanspreekbaar zijn en waarop wij onze keuzes steeds afstemmen. Het is 

ons kompas. 

 

 

2.2 Onze kernwaarden 

Voor ons zijn de onderstaande kernwaarden van groot belang. Het zijn deze waarden die ons handelen 

en onze ambities sturen. Uitgangspunt is dat alles wat wij doen, ten dienste staat van onze (toekomstige) 

huurders. Al werkende geven wij de komende jaren verder invulling aan onze kernwaarden, door elkaar 

er op aan te spreken, te bevragen en te waarderen.  

 

Ontmoeten   

Wij zijn open en toegankelijk. Wij gaan in gesprek. Een 

contact waar ruimte is voor wederzijdse beïnvloeding, 

openheid en kwetsbaarheid. Op basis van vertrouwen en 

met inzet van onze kennis, kunde en passie. En zo leveren 

wij onze bijdragen die er echt toe doen voor onze huurders, 

in de netwerken die belangrijk zijn.  

 

Ondernemen 

Wij zijn van nature scherp op en nieuwsgierig naar, 

ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. We nemen 

initiatief en verantwoordelijkheid om de ontwikkelingen en 

kansen te vertalen in plannen en resultaten waar behoefte 

aan is bij (toekomstige) huurders en in de maatschappij. 

 

Enthousiasmeren 

Wij gaan voor collega’s die met passie hun werk doen,  

plezier in hun werk hebben en trots zijn op de resultaten  

die wij realiseren. Het is zoals het chinees spreekwoord  

luidt: “Een stad kan je verplaatsen, haar bron niet”. Ons 

enthousiasme komt voort uit dat wij dié dingen doen waar  

we voor staan én waar we in geloven. 

 

Betrouwbaar zijn  

Wij leveren goed werk dat aansluit op wensen van onze 

relaties en dat maakt dat onze partners en huurders niet om 

ons heen kunnen en dat ook niet willen. 
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2.3 Onze unieke toegevoegde waarde  

Wij zijn een kleine, vitale organisatie met betrokken mensen, die echt de huurder centraal stellen. We 

verzetten veel werk, leveren een hoge kwaliteit in onze dienstverlening en zorgen dat ons bezit er prima 

bijstaat en in snel tempo verduurzaamt. We spelen adequaat in op problemen die zich voordoen, houden 

van aanpakken, hebben plezier, ook in het “leven lang leren” in ons werk en werken met elkaar in een 

prima sfeer. Wij kiezen er voor om als kleine organisatie met onze inzet aanwezig en zichtbaar te zijn tot 

in de haarvaten van onze 7 dorpen. Daar, bij de individuele huurder, zijn wij aanspreekbaar en 

ondernemen wij acties.   

 

Daardoor: 

 
1. Zijn wij betrokken bij onze huurders en onze dorpen, weten wij, wat er individueel en collectief 

leeft en van daaruit leveren wij maatwerk; 

2. Zoeken wij de ontmoeting/verbinding met onze huurders en partners om onze doelen te 

benoemen en te bereiken. Wij zetten daarbij in op samenwerking, ondersteuning en 

eigenaarschap; 

3. Doen wij er alles aan dat iedereen kan wonen op een wijze die bij hun omstandigheden en 

leefstijl past; 

4. Leveren wij nu en in de toekomst prima woningen tegen de laagst mogelijke woonlasten in 

gedifferentieerde wijken waar het goed wonen is, primair voor onze doelgroep en secundair voor 

anderen; 

5. Gaan en staan wij, als maatschappelijk verantwoord ondernemer, voor verduurzamen van onze 

woningen en verdere verduurzaming en ontwikkeling van alle relaties/ netwerken die wij hebben.  
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3. Ontwikkelingen  

Wij zien de onderstaande (externe) ontwikkelingen als de belangrijkste ontwikkelingen waar wij mee 
te maken hebben:   
 

1. Een zich over de afgelopen jaren aftekenende wijziging van de doelgroep: financiële en 

persoonlijke kwetsbaarheid van huurders nemen toe. Dit kan leiden tot een tweedeling in de 

maatschappij en vraagt dus extra inzet van ons om dit te voorkomen; 

2. De digitalisering gaat steeds verder en biedt kansen voor onze organisatie en onze 

dienstverlening; 

3. De woonlasten blijven stijgen en dat staat op gespannen voet met de verduurzaming, 

doorstroming en betaalbaar en passend wonen; 

4. Of het nu om vennootschapsbelasting (VPB) of verhuurdersheffing gaat, de verwachting is dat er 

ook in de komende jaren een groot beslag gelegd wordt op de middelen van onze organisatie 

door de belastingdruk. Er komt nog een extra belastingdruk door een uitwerking van een 

Europese richtlijn (ATAD), waardoor de aftrekbaarheid van rentelasten beperkt gaat worden. 

Deze toenemende belastingdruk heeft een effect op de investeringscapaciteit van onze 

organisatie. 

5. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid vragen om een goed lange termijn beeld te 

krijgen van de impact en kosten en op welke wijze wij dit vertalen naar ons handelen;  

6. In de bouw hebben wij te maken met snel stijgende kosten en er is een toenemende  schaarste 

op de arbeidsmarkt. Wij gaan afwegen wat beide ontwikkelingen betekenen voor de keuzes die 

wij in ons SVB gaan maken betreffende het tempo en de kwaliteitseisen die wij toegepast willen 

zien in projecten. 

7. We hebben te maken met een toegenomen verantwoordingsplicht. Dit vraagt extra inzet, ook van 

specifieke deskundigheid, en brengt dus extra kosten met zich mee. 

8. Lokaal/regionaal spelen de volgende ontwikkelingen:  

a. De gevormde en verdere groei van regionale samenwerking tussen 22 corporaties in 

Woonkr8 zal de komende jaren naar verwachting doorzetten. 

b. De noodzaak om in 2021 met gemeente, warmteleveranciers, netbeheerders en andere 

corporaties op wijkniveau een plan van aanpak te hebben over de energietransitie naar 

CO2 neutraal (2050) en daarvóór (2030?) van het gas af te zijn. 
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3.1 Een gewijzigde koers  

  
“The last creature to discover water is a fish.”  (Smelser, 2003) 
 

 
 

    

Het is en blijft lastig voor mensen om hun eigen context te ontdekken. Toch is het de uitdaging waar ook 

wij als Woonstichting voor staan bij het vormen van koers, ambities en uitvoering. 

Natuurlijk blijft Woonstichting Valburg in de kern wie zij is. Dat verandert niet bij het uitzetten van onze 

toekomstige koers. En tegelijk zijn voor onze toekomst een aantal wijzigingen zichtbaar: 

 

1. Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet om te zorgen dat niemand in onze doelgroep tussen 

wal en schip valt, of het nu om Wonen, Zorgen en/of Welzijn ging. Daar gingen wij (soms te) ver 

in. De uitdaging voor ons is om onze verantwoordelijkheid te nemen en tegelijk helder te zijn in 

wat onze grens is. Daarbij gaan wij meer dan voorheen op zoek naar en sluiten we aan bij de 

kracht en eigenaarschap van onze huurders en onze partners. Een accentverschuiving van 

zorgen voor, naar zorgen dát het gebeurt. Dat gaat het nodige vragen van ons, onze huurders en 

onze partners. 

2. Verduurzamen van ons bezit had al een hoge prioriteit en gaat de komende jaren nog 

voortvarender opgepakt worden. Tempo en aantallen gaan omhoog, kwaliteiten blijven actueel, 

ondanks stijgende kosten en belastingdruk 

3. Onze ambitie is om meer in contact te zijn met onze huurders en partners en daarom nog meer 

(fysiek) aanwezig te zijn in onze dorpen. Wij geven dat concreet handen en voeten. Daarbij 

hebben we de ambitie om, op termijn en als dat haalbaar is, bijvoorbeeld niet meer vanuit een 

kantoor te werken maar in de dorpen, bij huurders en partners.   

4. Mede door de uitdagingen benoemd in het visitatierapport, gaan wij meer dan voorheen de 

dialoog met onze partners en huurders aan, om te komen tot de resultaten die wij met elkaar 

willen realiseren. Onze organisatie gaat zich steeds meer ontwikkelen naar een 

netwerkorganisatie. 

5. Tenslotte hebben wij intensiever dan bij de huidige koers onderzocht en bepaald aan welke eisen 

onze organisatie en onze mensen willen voldoen om de benoemde ambities waar te maken. 
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4. Belangrijkste opgaven in de komende jaren  

Vanuit onze missie, kernwaarden en (externe) ontwikkelingen stellen wij onszelf voor de komende jaren 

een aantal opgaven. Voor de (toekomstige) huurders, en om dat waar te kunnen maken, voor de 

(ontwikkeling van de) organisatie en haar medewerkers. 

 

Voor de (toekomstige) huurders: 

 
1. Duurzame woningen met betaalbare woonlasten. 

Het betaalbaar houden van de huren voor onze huurders. Dat doen wij enerzijds door de huren 

zo laag mogelijk te houden en anderzijds door bij te dragen aan de CO2-neutrale samenleving 

met het (versneld) verduurzamen van ons bezit zodat de woonlasten beperkt blijven of naar 

beneden gaan; 

2. Tevreden huurders. 

Wij zorgen dat onze huurders tevreden zijn/blijven over de (woon)technische kwaliteit van de 

woning en onze dienstverlening; 

3. Een geschikte woning. 

Wij zorgen dat meer huurders en woningzoekenden een geschikte woning kunnen vinden. Naast 

nieuwbouw/renovatie is doorstroming hierbij een belangrijk instrument. 

 

 

 

 

Voor de (ontwikkeling van de) organisatie en medewerkers:  

1. De organisatie en haar mensen zijn in staat om de gewenste ambities te realiseren. Daarin 
hebben we met elkaar de volgende uitdagingen:  

• Het borgen van ons werk door extra aandacht te besteden aan de planning en controll cyclus 
en het sturen op onze resultaten gaan wij verbeteren; 

• In onze onderlinge samenwerking gaan wij een slag maken. Samenwerken vanuit vertrouwen 
in alle openheid met optimale inzet van ieders kwaliteiten. Open kaart, recht door zee, 
besluitvaardig, kwetsbaar, aan- en uitspreken, samenhangende keuzes maken en deze 
vasthouden, zijn onderdelen van de samenwerking; 

• Het verder expliciteren van de leiderschapsstijl/persoonlijk leiderschap en de verwachtingen 
die daarbij horen gaan wij vorm geven. 

2. Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie, met helderheid over wederzijdse 
verwachtingen, uitmondend in afspraken en, als een belangrijke maatregel, het “kantoorloos 
werken” als dat haalbaar is, omdat onze plek in de 7 dorpen is, dicht bij huurders en partners. 
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4.1 Kerndoelen 

 

In de komende jaren focussen wij op drie doelen die direct 

aanhaken bij belangen  

van de huurder.  

 

Doel 1: Huurderstevredenheid  

Ook bij een (gemiddeld) dalende inzet van middelen op 

woningniveau, blijven huurders van Woonstichting Valburg 

tevreden over de technische staat van de woning en de 

dienstverlening, zoals blijkt uit een gelijkblijvend cijfer voor 

huurderstevredenheid in de Benchmark. 

 

Doel 2: Verduurzaming  

Het verduurzamen van ons bezit naar gemiddeld label A (EI 

1,15) in 2025 en CO2 neutraal in 2050 om het wooncomfort te 

verhogen en meer invloed te krijgen op woonlasten voor onze 

huurders.  

 

Doel 3: Geschikte woning. 

Meer woningzoekenden/huurders kunnen een geschikte woning 

vinden, passend bij hun levensfase. 

 

 

 

 

4.2 Organisatorische doelen 

“Er is geen vitale, zinvolle en renderende samenwerking en kwaliteit mogelijk zonder 
zelfstandige mensen die meedoen, zich met elkaar verbinden en hun bijdrage leveren.” 
 
“Veranderingen die er echt toe doen hebben altijd te maken met dromen, durven en doen.” 
 
Onze ambities voor de toekomst zijn fors, zowel in het realiseren van onze (ver)bouw- en verduur-

zamingsopgaven, het betaalbaar houden van de woningen, alsook in het waarmaken/ doorleven van 

onze kernwaarden (ontmoeten, ondernemen, enthousiasme en betrouwbaar zijn) en onze ontwikkeling 

richting een netwerkorganisatie (eventueel zonder eigen kantoor). Om de kerndoelen te kunnen bereiken, 

hebben wij ook interne doelen gesteld, gericht op de verbetering/ontwikkeling van onze organisatie en 

haar bedrijfsvoering. Met de organisatieontwikkeling gaan we de volgende doelen bereiken in 2022: 

 
1. Wij zijn een organisatie met een heldere kleur. 

Wij zijn helder waar wij als organisatie en collega’s voor staan en gaan. We spreken ons uit, 
bekennen kleur en zijn zichtbaar in wat we willen en (niet) gaan doen (naar elkaar, naar onze 
huurders en naar partners); 

2. Wij werken vanuit kracht en kernwaarden in dialoog. 
Onze (individuele) keuzes en ons handelen komen voort uit onze kernwaarden en vanuit 
deze kracht gaan wij de dialoog aan met onze huurders, partners en collega’s; 
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3. Als netwerkorganisatie1 behalen wij resultaten voor de huurder. 
Wij hebben een organisatie(vorm) die: 

a. Op de huurder gerichte doelen ondersteunt; 
b. Onze denk en daadkracht borgt; 

c. De koers mede bereikt door de planning en controle cyclus en door te sturen op onze 

resultaten; 

d. De netwerkorganisatie als vorm heeft, met als één van de verschijningsvormen dat 

wij geen eigen kantoor meer hebben, en werken vanuit wijkpunten/dorpspunten waar 

wij aanwezig zijn. 

 
“Samenwerken vergt de moed om een deel van de eigen autonomie op te geven in het 
vertrouwen dat dit voor je zelf juist meer waarde oplevert.” 
 

 

4.3 De eerste stappen in beeld 

“Real leaders create more leaders.” (Tom Peters) 
 

4.3.1 Boven en onderstroom 
 
Bij het ontwikkelen van onze organisatie en onze mensen gaan wij uit van de zo genaamde harde kant en 
zachte kant (boven- en onderstroom) van de organisatie die bij onze ontwikkeling een belangrijke rol 
spelen. 

• De harde kant van organiseren, betreft zaken als de inrichting van de organisatie en het 
samenspel van processen, structuren, systemen, middelen, locaties, etc. Hierbij gaat het over de 
vraag in hoeverre deze harde kant werkelijk ondersteunend is aan de gewenste ontwikkeling van 
de organisatie.  

• Zachte kant van organiseren, betreft zaken als de invulling van leiderschap, wijze van 
samenwerken en communiceren, cultuuraspecten en thema’s rond zingeving, gevoelens, 
overtuigingen en passie. Hierbij gaat het over de vraag in hoeverre deze zachte kant goed 
aansluit op de harde kant.  
 

 
1 Netwerkorganisatie:  
Als je afstapt van de hiërarchie als dominante structuur in je organisatie om informatie en kennis sneller te laten stromen en de 
innovatiekracht te versterken, moet je op een andere manier doelen formuleren. Medewerkers zijn niet langer uitvoerders maar 
autonome knooppunten in je netwerk. Hun kennis, ervaring, creativiteit en snelheid vormen een essentieel onderdeel van je 
organisatiekracht en wendbaarheid. Doelen formuleer je dus samen. En niet alleen met de medewerkers, ook externen, verbonden 
met het netwerk zoals toeleveranciers, klanten, strategische partners en doelgroepen kunnen hun bijdrage leveren. Het mes snijdt 
daarbij aan twee kanten. Je versterkt enerzijds het netwerk door deelnemers de gelegenheid te geven om betekenis toe te kennen 
aan hun verbindingen. Anderzijds krijgt de organisatie een goed beeld van de richting die ze uit moet gaan en ten derde hoef je als 
management niet meer uit te leggen waar het heen moet omdat de organisatie als geheel dat zelf bedacht heeft. 
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4.3.2 De eerste stappen rond organisatieontwikkeling 
 
In de eerste helft van 2019 worden de volgende activiteiten uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van de organisatie en de collega’s: 
 
Harde kant/bovenstroom in beeld: 

Er komt een kwartiermakers groep (uit elk team één collega en zonder de bestuurder) die de opdracht 

krijgt om: 

 

• Een houtskoolschets te maken van de netwerkorganisatie die Woonstichting Valburg voor ogen 
heeft; 

• Op grond van de in dit plan geformuleerde ambities, concreet aangeeft welke stappen gezet 
dienen te worden, op: 

o (Organisatie)structuur; 
o Processen; 
o Systemen en rapportages; 
o Capaciteit/kwantiteit personeel. 

 
En hiervoor te komen met een concrete planning en (tijds)investering op bovenstaande thema’s  in 2019; 
 
De kwartiermakers worden concreet, werkende weg, ingewerkt in het interne opdrachtgever/opdracht-
nemerschap. Kennis en ervaring die later gedeeld kunnen worden met de andere collega’s. Bestuurder is 
de opdrachtgever en eventueel kan een adviseur deze groep begeleiden.  
 
Bij de start van het werken met het nieuwe bedrijfsplan borgen we de afspraken die gemaakt zijn rond 
werken met het bedrijfsplan. Wij nemen afspraken op over “eigenaarschap”: teams werken samen aan 
doelstellingen en strategie. Op maatregel- en actieniveau benoemen wij eigenaren. De monitoring 
geschiedt op tertaalniveau door toepassing van kort cyclisch werken. De bestuurder stimuleert en spreekt 
verwachting uit dat ieder aan deze afspraken mee werkt. Bewaakt dat ook. 
 
Zachte kant/onderstroom. 
Er is november 2018 een bijeenkomst gehouden  
voor het voltallig personeel rond leiderschap, samenwerken  
en eigenaarschap zoals hierboven benoemd en ook op de 
eerdere dagen aan de orde is geweest. Hierbij zijn de 
managementdrives ingezet. 
 
Organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling 
De stappen zoals hierboven beschreven leiden tot een voor ieder 
persoonlijk ontwikkelplan en de organisatieontwikkeling voor de 
komende jaren. 
 

4.4 Risico’s 

Bij het streven naar onze kerndoelen staan wij stil bij de 

risico’s. Wij bedoelen met risico’s de onverwachte gebeurtenissen 

die een effect hebben op het bereiken van onze doelen. Deze zijn 

meestal onvermijdelijk. Wel kunnen wij maatregelen nemen om de 

risico’s te beheersen. Wij onderkennen de onderstaande 10 

belangrijkste risico’s bij het nastreven van onze kerndoelen voor 

de komende 4 jaar. Bij strategieën, maatregelen en acties die wij 

kiezen zullen wij stil staan bij deze en mogelijk andere risico’s en 

daarbij de beheersingsmaatregelen nemen.   
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Maatschappelijk en belanghouders 

a. politiek/maatschappelijke onrust keert zich ook tegen onze organisatie, leidend tot een (sterke) 

verlaging van de huurderstevredenheid; 

b. verslechterde verhouding met de gemeente (College, ambtenaren); 

c. in de dorpen komt onvoldoende welzijn/zorg tot stand waardoor onze signalen geen vervolg krijgen; 

d. de gemeente slaagt er niet in om met belanghouders (netbeheerders, warmteleveranciers, 

particulieren en corporaties) te komen tot een plan van aanpak naar CO2 neutraal 

 

Woningmarkt 

e. de schaarste aan woningen wordt groter waardoor de mismatch tussen vraag en aanbod groter  

wordt en wachtlijsten toenemen, ongewenste woonvormen toenemen; 

f. de schaarste aan (bekwaam) personeel in de bouw leidt tot achterblijvende productiecapaciteit, 

innovatie en prijsopdrijving;  
 

Financieel: 

g. een (flink) deel van de huurders kan de huur niet meer betalen; 

h. de verkoop van onze woningen blijft achter bij de voor onze plannen noodzakelijke hoeveelheid; 

 

Organisatie: 

i. Sleutelspelers verlaten de organisatie; 

j. De benodigde competenties blijven achter bij de voor de ambities vereiste; 

 

 

4.5. Financieel 
Dit Bedrijfsplan voor vier jaar biedt op dit niveau van uitwerking te weinig houvast om er een begroting op 

te baseren. Bij de uitwerking in maatregelen en acties wordt stil gestaan bij de financiële effecten. Bij elke 

meerjarenbegroting (MJB) worden op deze plannen gebaseerde parameters ingezet. De MJB, voor 5 jaar 

vooruit, wordt zoals vereist ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC. De MJB wordt op de achtergrond 

steeds voor de eerste 10 jaar doorgerekend, gebaseerd op dit Bedrijfsplan en uitwerkingen daarvan. 
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5. Uitwerking van doelen & maatregelen 

Wij geven hieronder 3 doelen weer voor de komende 4 jaar, die vanuit huurdersperspectief zijn 

opgesteld. Per doel geven wij enkele strategieën en daarbij de maatregelen die ons voor ogen staan.  

De acties die wij bij de maatregelen gaan uitvoeren zijn nog niet opgenomen. Die worden uitgewerkt in 

het jaarplan, als eerste voor 2019. Ook de prestatieafspraken met gemeente en huurders worden aan het 

jaarplan toegevoegd.  

5.1 Huurderstevredenheid  

Doel:  

Ook bij een (gemiddeld) dalende inzet van middelen op 

woningniveau, blijven huurders van Woonstichting Valburg 

tevreden over de technische staat van de woning en de 

dienstverlening, zoals blijkt uit een gelijkblijvend cijfer  

(over 2017 is dat een 7,9) voor huurderstevredenheid  

in de Benchmark. 

 

Strategie 1 De technische staat van de woning wordt beter afgestemd op de woonbehoefte 

van de huurder. 

Maatregel 

1.1.1 

Onderzoek naar andere manier van samenwerken met (keten)partners om de kosten 

omlaag te brengen met gelijkblijvende of hogere huurderstevredenheid. 

Maatregel 

1.1.2 

De beschikbare middelen worden meer gericht op kwaliteits-aspecten in de woning die 

de huurder waardeert.   

Strategie 2 De dienstverlening wordt beter afgestemd op de behoefte van de huurder. 

Maatregel 

1.2.1 

Het realiseren van een kritische en goed functionerende huurders-participatie.  

Maatregel 

1.2.2 

Het realiseren van een kritisch en goed functionerend huurderspanel. 

Maatregel 

1.2.3 

Door digitalisering kunnen onze huurders 24/7 voor onze diensten bij ons terecht.  

Maatregel 

1.2.4. 

De technische gegevens van de woningen zijn up to date en toepasbaar voor 

informatievoorziening, planvorming en uitvoering.     

Maatregel 

1.2.5 

Wij gaan in 2019 bepalen hoe wij vanuit vanuit marketingprincipes onze 

dienstverlening verder kunnen verbeteren. 

Strategie 3 Versterken samenwerking met partners om sociale problematiek beter aan te 

pakken. 

Maatregel 

1.3.1 

Vanuit onze rol van signalering komen we tot effectievere samenwerking op 

dorpsniveau met organisaties en omwonenden bij de aanpak van vervuiling, 

eenzaamheid, armoede en zelfredzaamheid. 

Maatregel 

1.3.2 

Komen tot afgestemde acties voor bewoners die overlast veroorzaken. 

Maatregel 

1.3.3 

Vanuit onze rol als sociale verhuurder bijdragen aan de ontwikkeling/verbetering van 

leefbaarheid in de dorpen, mede door huurders te activeren en ondersteunen. 
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5.2 Verduurzaming 

 

Doel:  

Het verduurzamen van ons bezit naar gemiddeld  

label A in 2025 (EI 1,15) en CO2 neutraal in 2050 

om het wooncomfort te verhogen en de woonlasten 

voor onze huurders beter te beheersen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Strategie 1 We doen minimaal wat binnen de klimaattafel voor de gebouwde omgeving 

wordt vastgesteld.  

Maatregel 

2.1.1 

Met de gemeente en netwerkbeheerder en energieleverancier komen tot een 

wijkgerichte aanpak voor 2022. 

Maatregel 

2.1.2  

Het SVB wordt herijkt in 2019 waarbij de route naar CO2 neutraal in 2050 prioriteit 

krijgt. 

Maatregel 

2.1.3 

In het kader van de energietransitie optimaal aansluiten bij vervangende 

energiebronnen op wijk-niveau. 

Strategie 2 Met behulp van (verduurzamings)maatregelen verbeteren we het wooncomfort 

en houden we woonlasten beter beheersbaar 

Maatregel 

2.2.1 

Alle (90) nieuwbouwwoningen worden NOM, zo lang dat bijdraagt aan de strategie. 

Maatregel 

2.2.2 

Het huurprijsbeleid wordt geactualiseerd vanuit een woonlastendoelstelling, met de 

focus op betaalbaarheid voor de doelgroep. 

Maatregel 

2.2.3 

Voor het totale woningbezit geldt een gemiddeld label A (= energieindex van 1,15) in 

2025 (eind 2018 is dat een EI van1,49) 

Maatregel 

2.2.4 

In minimaal één nieuwbouwproject passen wij naast een nul op de meter concept ook 

materialen toe die uitgaan van het cradle tot cradle principe.   
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5.3 Geschikte woningen voor de doelgroep 

 

Doel:  

Meer woningzoekenden/huurders kunnen  

Een geschikte woning vinden, passend bij  

hun levensfase. 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.4 Organisatieontwikkeling & versterking van de bedrijfsvoering 

Doel 1:  

Het versterken van de bedrijfsvoering en zorgen dat de organisatie in staat is om gewenste ambities  

ook daadwerkelijk te realiseren. 

 

Strategie 1 Huurders kunnen langer thuis blijven wonen.  

Maatregel 

3.1.1 

Doorstroming genereren met 60+ beleid, onderzoeken of er meer mogelijkheden zijn. 

Maatregel 

3.1.2 

Woningruil stimuleren om daarmee te bereiken dat meer huurders een geschikte 

woning vinden. 

Maatregel 

3.1.3 

57 nultredenwoningen bouwen vóór 2023 nabij voorzieningen. 

Maatregel 

3.1.4 

De samenwerking met organisaties verbeteren om te komen tot afgestemde inzet om 

langer thuis wonen mogelijk te maken.  

Strategie 2 Herijken van het SVB op woningbehoefte 

Maatregel 

3.2.1 

Demografische ontwikkelingen (bv. kwantiteit en samenstelling in leeftijdsopbouw) van 

gemeente Overbetuwe vertalen naar het SVB 

Maatregel 

3.2.2 

Komen tot een standpunt of wij middeninkomens met middenhuur structureel gaan 

bedienen. 

Strategie 1 Het borgen van ons werk door extra aandacht te besteden aan de planning en 

controle cyclus en het sturen op onze resultaten.  

Maatregel 

4.1.1 

Teams werken samen aan doelstellingen en strategie. Eigenaren worden benoemd op 

maatregel- en en actieniveau. De afspraken die gemaakt zijn worden gevolgd op 

tertaalniveau onder toepassing van kort cyclisch werken. 

Maatregel 

4.1.2 

Het (persoonlijk) leiderschap en eigenaarschap wordt versterkt, mede op basis van de 

inzichten die zijn opgebouwd in 2018. 

Maatregel 

4.1.3 

Wij versterken onze vaardigheden op het vlak van netwerken en samenwerken zo dat 

wij zelf, maar ook anderen in deze samenwerking meerwaarde ervaren.  
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Doel 2:   
Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie.  
 

 

 

 

Strategie 1 Ontwikkelen van vaardigheden en middelen om in een netwerk effectief te 

werken. 

Maatregel 

4.2.1 

Een kwartiermakersgroep ontwikkelt een houtskoolschets voor de gewenste 

netwerkorganisatie. 

Maatregel 

4.2.2 

Intern en extern dialoogsessies toepassen. 

Maatregel 

4.2.3 

Ons opdrachtgeverschap ontwikkelt zich zo dat leveranciers en andere partners 

worden uitgedaagd om de ambities waar te maken. 

Strategie 2 Ontwikkelen van ondersteunende middelen en organisatievorm. 

Maatregel 

4.3.1 

Haalbaarheidsonderzoek doen naar kantoorloos werken. 

Maatregel 

4.3.2 

ICT-inzet. 


