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Samen
Met dit nieuwe strategisch plan zetten we onze koers uit voor de komende
vijf jaar. Die koers is uitgestippeld samen met onze huurders, andere
belanghebbenden, onze raad van commissarissen en onze medewerkers.
Onze bestuurders voerden gesprekken met leden van onze huurdersverenigingen en bewonerscommissies, wethouders, collega-corporaties,
directeuren van zorg- en welzijnsinstellingen en andere partners uit het
maatschappelijk middenveld en de teams binnen Woonpunt.

Vooraf

Uit deze gesprekken bleek onder andere dat de onderlinge samenwerking
belangrijker is dan ooit. Bezuinigingen en veranderende wet- en regelgeving vragen erom dat netwerkpartners de handen ineenslaan en tot
creatieve oplossingen komen. Met name de sociale problematiek bij
huurders in de wijken vraagt hierom.
Onze huurders zijn onze belangrijkste belanghebbenden. Tijdens een
uitgebreide sessie spraken onze bestuurders met vertegenwoordigers van
onze huurders- belangenverenigingen (HBV’s) en bewonersoverlegcommissies (BOC’s) over wat zij belangrijk vinden voor de komende vijf
jaar. Twee onderwerpen sprongen eruit: leefbaarheid en dienstverlening.
Deze twee thema’s staan dan ook, evenals het betrekken van huurders,
bovenaan onze prioriteiten voor de komende jaren.

Onze huurders zijn onze
belangrijkste belanghebbenden.
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De HBV’s en BOC’s delen de zorg over de toename van bewoners met
psychosociale problemen en andere mensen die niet zonder begeleiding
zelfstandig kunnen wonen. Ook maken zij zich zorgen over het wegvallen
van sociale samenhang. Ze vinden dat Woonpunt daarin een regisserende
rol heeft. Wat betreft de dienstverlening vinden zij dat Woonpunt echt
beter kan. Ze verwachten geen enorme sprongen, maar wel simpele
verbeteringen: het nakomen van afspraken, terugbellen als dat is beloofd,
wat flexibeler zijn in het plannen van huisbezoeken of reparaties.
Dat signaal komt voor ons niet uit de lucht vallen. Misschien zijn we de
afgelopen jaren te veel met onszelf bezig geweest. Met dit strategisch plan
zetten we weer koers richting onze huurders. Aan ons de uitdaging om dit
streven om te zetten in daden, zodat onze huurders over vijf jaar oprecht
kunnen zeggen dat Woonpunt hen centraal stelt.

Misschien zijn we de
afgelopen jaren te veel
met onszelf bezig geweest.

Kaders
De gesprekken met huurders, medewerkers en belanghebbenden vonden
natuurlijk niet plaats in een vacuüm. Er ligt een woningwet waaraan
sociale verhuurders zijn gebonden en die hen terug brengt naar hun
kerntaak: het huisvesten van mensen die zich vanwege hun inkomen of
andere omstandigheden niet zelfstandig op de woningmarkt kunnen
bewegen. Voor deze doelgroep moeten woningcorporaties voldoende goede
en betaalbare woningen leveren. Ook mag een sociale verhuurder zich
inzetten voor de leefbaarheid in en rondom het eigen woningbezit.
Daarnaast heeft de minister van BZK vier prioriteiten benoemd voor sociale
verhuurders: betaalbaarheid en beschikbaarheid, energiezuinigheid,
huisvesten van bijzondere doelgroepen en realiseren van wonen met zorg
en ouderenhuisvesting.
Woningcorporaties moeten hun taak verantwoord, integer, risicobewust en
in dialoog met belanghebbenden uitvoeren, zoals vastgelegd in de
Governancecode (Aedes & VTW, 2015).
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Ontwikkelingen
Woningcorporaties richten zich primair op huishoudens met een beperkt
inkomen (tot € 36.135, prijspeil 2017). Ondanks de bevolkingskrimp lijkt
deze doelgroep in Zuid-Limburg niet af te nemen de komende jaren.
Volgens de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2015) zijn verschillende
oorzaken aan te wijzen waarom de vraag naar sociale huurwoningen niet
afneemt: vergrijzing, de afbouw van verzorgingstehuizen en andere
zorgvoorzieningen, flexibilisering op de arbeidsmarkt en strengere
hypotheekregels. Ook wijst de structuurvisie erop dat de krimp zich
met name voordoet in landelijke gebieden. Wel verandert de samenstelling
van de doelgroep, door toename van het aantal senioren en éénpersoonshuishoudens (Etil, 2016). Door overheidsbeleid moeten ouderen met een
zorgvraag langer zelfstandig thuis wonen.
Door de veranderingen in wet- en regelgeving moeten ook meer mensen
met psychosociale problemen zelfstandig wonen. Dit kan de leefbaarheid
onder druk zetten en vraagt dus extra aandacht van betrokken partijen.
Een andere bijzondere doelgroep vormen de statushouders. Voor de
huisvesting hiervan doen gemeenten een beroep op woningcorporaties.
Burgers worden mondiger, ook op social media. Tegelijk doen overheid,
zorginstellingen en woningcorporaties meer en meer een beroep op de
zelfredzaamheid van burgers. Niet alleen om een steentje bij te dragen in
de buurt, maar ook om zelf online zaken te regelen. Hoewel veel huurders
ook verwachten dat ze online een reparatieverzoek kunnen indienen en 
dat ze voor de huur van hun nieuwe woning niet per se naar ons kantoor
hoeven komen, blijft er een groep die de digitalisering niet bij kan benen.

Werkgebied
Wij zijn een Zuid-Limburgse woningcorporatie met geconcentreerd bezit
en een forse maatschappelijke opgave in het verstedelijkte gebied. Om die
reden ligt onze volkshuisvestelijke focus met name daar. Op termijn willen
we het versnipperde woningbezit dat daar ver van verwijderd ligt ruilen
met collega-corporaties tegen woningen die in onze kerngebieden liggen.

Burgers worden mondiger,
ook op social media.
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Missie

Onze
identiteit

Woonpunt levert betaalbaar
en prettig wonen voor mensen
met lage inkomens. Samen
met huurders en andere
partners werken wij aan
duurzame en leefbare wijken.
Visie
In 2022 zijn onze huurders op alle fronten tevreden over onze dienstverlening. We betrekken onze huurders actief bij ons beleid en bij het
zorgen voor een prettige woonomgeving. Onze woningen hebben een
goede kwaliteit en zijn energiezuiniger geworden. Bij onderhoud, renovatie
en nieuwbouw maken we duurzame keuzes. We zoeken actief de
samenwerking op met andere maatschappelijke partners en koesteren
onze relaties en netwerken.
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Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn de drijfveer en de inspiratiebron voor ons handelen.
Tevreden zijn we pas als onze huurders en relaties die ook herkennen in
onze wijze van werken.
Klantgericht

Woonpunt is aanspreekbaar voor huurders. We nemen hun vragen en
behoeften serieus. We maken heldere afspraken en komen die na. In onze
communicatie met huurders zijn we duidelijk en concreet. Huurdertevredenheid is een drager van onze bestaanszekerheid, en daarmee de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van al onze medewerkers.
Resultaatgericht

Voor Woonpunt telt het resultaat. De inzet van onze mensen en middelen
levert onze huurders, belanghebbenden of de samenleving altijd iets op.
We maken afspraken over te realiseren doelen zodat duidelijk is wat van
ons mag worden verwacht. Door ons werk in één keer goed te doen blinken
we uit in betrouwbaarheid. We zorgen voor een optimaal resultaat tegen zo
laag mogelijke kosten.
Samenwerken

Woonpunt investeert in duurzame relaties. Als maatschappelijk
ondernemer raakt ons werk vele partijen. Wij werken met anderen samen
om tot een optimaal resultaat te komen, waarbij we de grenzen van taken
en verantwoordelijkheden respecteren. Open communicatie met
belanghebbenden en het nakomen van afspraken beschouwen wij als
vanzelfsprekend.

•
•
•
•

Klantgericht
Resultaatgericht
Samenwerken
Ontwikkelen

Ontwikkelen

Woonpunt ontwikkelt de eigen woningvoorraad continu om aansluiting te
houden bij de regionale woningmarkt, veranderende woonwensen en de
eigen strategische keuzes. Daarnaast ontwikkelt de Woonpunt-organisatie
zich continu, anticiperend op wat in een veranderende samenleving van
haar wordt verwacht.
7

De huurder centraal

•
•

Als woningcorporatie zijn we ooit opgericht omdat er een behoefte was
aan betaalbare woningen bij mensen die daar niet zelf voor konden zorgen.
Inmiddels tellen we zo’n 16.000 woningen, maar het is nog steeds die
behoefte aan goede, betaalbare huisvesting die ons bestaan legitimeert,
niet de woningen zelf. Daarom stellen we in dit plan de huurder meer dan
ooit centraal.

•

•
De uitdaging daarbij is om daadwerkelijk invulling te geven aan dit voornemen, zodat de huurder zich ook centraal voelt staan in alles wat we doen:

•

Huurders laten meedenken: ons beleid samen met onze huurders
vormgeven, op een open, transparante manier.
Het bijdragen aan de leefomgeving: luisteren naar bewoners, weten
wat er speelt in de buurt, daarop samen met bewoners en andere partijen
actie ondernemen en waar mogelijk hen activeren om hun buurt te
verbeteren.
Dienstverlening: luisteren naar wat de huurder wil, zoeken naar
oplossingen, handelen vanuit onze wens om huurders te helpen
(en niet vanuit de regeltjes).
Het leveren van huisvesting: we hebben voldoende betaalbare woningen
van het type dat past bij de behoefte van de huurder.
Het onderhoud van woningen: waar dat kan zetten we de behoefte van
de huurder centraal, in plaats van onze afschrijvingstermijnen en
planningen.

We zijn er in beginsel voor mensen met lage inkomens, maar we beseffen
dat die doelgroep divers is: gezinnen, ouderen, studenten, nieuwkomers
en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. We zijn voorstander van
gedifferentieerde wijken, met een mix van inkomensgroepen. In wijken
waar we veel bezit hebben, zetten we ons daarom ook in voor de
huisvesting van middeninkomens. Dat draagt bij aan die differentiatie.  

We zijn voorstander van
gedifferentieerde wijken,
met een mix van
inkomensgroepen.
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1_We betrekken huurders
meer bij ons werk
Het creëren van duurzame, leefbare wijken kunnen wij niet alleen. Daar
hebben wij onze partners bij nodig. Waar professionals van de gemeente,
de politie en zorg- en welzijnspartijen weten wat hun rol en verantwoordelijkheden zijn, worstelen huurders daar vaak nog mee. Tegelijk zijn zij
onze belangrijkste stakeholders, onze ervaringsdeskundigen. Zij weten
hoe het is om in onze woningen te wonen, in onze buurten te leven. Wij
hebben hen nodig om de juiste keuzes te maken in de wijken.

Wat gaan
we doen?

Daarom willen we meer huurders betrekken bij ons werk. We werken toe
naar een bredere afspiegeling van ons huurdersbestand in onze overlegorganen. We betrekken onze huurdersverenigingen nog meer bij de
ontwikkeling van beleid. En we helpen onze huurdersverenigingen hun
achterban vaker en makkelijker te raadplegen. De vormen waarin we dat
doen, werken we samen met de huurdersorganisaties uit.

Waar professionals van de
gemeente, de politie en zorgen welzijnspartijen weten wat
hun rol en verantwoordelijkheden zijn, worstelen huurders
daar vaak nog mee.
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Waar meten we ons succes aan af?

Uiteindelijk willen we dat een brede afspiegeling van huurders meepraat
over beleid. Dat hoeven niet per se altijd de bestuursleden van de
huurdersvereniging te zijn. Voor zowel Woonpunt als de huurdersvereniging is breed draagvlak voor nieuwe ideeën een must. Daarom gaan
we samen een andere dialoog vormgeven rondom beleidsvraagstukken:
tussen huurders en de medewerkers. Dat gebeurt nu ook al rondom
kwesties die spelen in een buurt, maar nog niet rondom beleidsvorming.
Meedenken en ideeën aandragen kan natuurlijk ook online.
We stimuleren huurders actief om een BOC op te richten. Zij zijn de ogen
en oren in de buurt. Daar maken we graag gebruik van. We gaan hen
niet alleen stimuleren een actieve rol te spelen in het peil houden van de
leefomgeving, maar stellen daar ook iets tegenover: we helpen hen met
wat zij nodig hebben om die rol ook waar te maken.

• Aan de actieve participatie van huurders
bij beleidsvorming.
• Aan het aantal BOC’s in relatie tot ons
woningbezit.
• Aan de waardering die onze HBV’s en
BOC’s hebben voor de onderlinge
samenwerking.

Uiteindelijk willen we dat een
brede afspiegeling van huurders
meepraat over beleid.
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2_We investeren in leefbaarheid
We vinden het belangrijk dat mensen graag in onze wijken, straten en
complexen wonen. Sociale huisvesting gaat behalve over betaalbaarheid
immers ook over woongenot, veiligheid en sociale cohesie. Bovendien is
onze continuïteit op langere termijn erbij gebaat dat onze woningen niet
alleen nu, maar ook straks nog gewild zijn.
Als sociale verhuurder en eigenaar van complete straten en buurten hebben
we dus een belangrijke rol in het bijdragen aan een prettige en leefbare
woonomgeving. Dat kunnen we niet alleen (zie Samen met onze huurders).
Samen met huurders en netwerkpartners zorgen we dat onze buurten
schoon, heel en veilig zijn. Wat is onze rol dan precies, los van het activeren,
stimuleren en faciliteren van bewoners?

Onze continuïteit is op
langere termijn erbij gebaat
dat onze woningen niet
alleen nu, maar ook straks
nog gewild zijn.
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•

•

•

•

•

•

We stellen geld beschikbaar voor initiatieven van bewoners. Vanuit ons
leefbaarheidsfonds steunen we bewonersinitiatieven die bijdragen aan
een prettige en leefbare buurt.
We stellen materialen beschikbaar: bewoners die elkaar willen helpen of
de buurt willen opknappen, kunnen rekenen op onze hulp als het gaat
om de aanschaf van bijvoorbeeld tuinmateriaal, verf of gereedschap.
We stellen ruimtes beschikbaar. We stimuleren de sociale samenhang
door ruimtes beschikbaar te stellen voor ontmoeting, verbinding en
versterking van de buurt. Voorbeelden van hoe we dat nu al doen zijn de
Buurtbrök en ’t Koffieheukse in Maastricht, ’t Grindelke in Heerlen en
het Breukerhoes in Hoensbroek: plekken waar bewoners elkaar helpen,
waar eenzaamheid wordt bestreden, waar mensen met elkaar in gesprek
gaan over wat er speelt in de buurt.
We gebruiken  sloop-, renovatie- en nieuwbouwprojecten om de sociale
opbouw in een buurt te versterken. Differentiatie is een randvoorwaarde
voor een leefbare buurt. Daarom willen we ook gedoseerd
huurwoningen voor de middeninkomens blijven bouwen en verhuren in
wijken waar wij veel woningbezit hebben.
We creëren een gezonde en duurzame leefomgeving in gebiedsontwikkelingen. We handelen met respect voor wat er is aan natuur of
monumenten.
We stimuleren bewoners om nieuwkomers te verwelkomen. Een
voorbeeld is project Match, waarbij studenten een statushouder in
dezelfde buurt begeleiden en helpen.

Onze bijdrage aan een prettige woonomgeving stemmen we af met onze
huurders en lokale partners en is onderdeel van de prestatieafspraken met
de gemeente en de HBV’s.

Sociale huisvesting gaat ook
over woongenot, veiligheid en
sociale cohesie.

Waar meten we ons succes aan af?

• Aan het effect dat initiatieven die
we samen met bewoners ontplooien
hebben op de tevredenheid van
huurders met betrekking tot de
leefbaarheid en veiligheid.
• Aan de uitbreiding en het gebruik van
ontmoetingsruimtes in onze wijken.

25
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3_We verbeteren onze
dienstverlening
We organiseren ons werk zo dat elke stap meerwaarde biedt voor de
huurder, dat de huurder snel resultaat ziet, een behulpzame en
verbindende houding ervaart en dat we onze dienstverlening en onszelf
blijven ontwikkelen om het steeds beter te doen. We vragen actief feedback
bij huurders over onze dienstverlening en gaan met de huurder in overleg
over welke dienstverlening hij van ons verwacht. Met die informatie
houden wij onze processen en werkwijzen periodiek kritisch tegen het
licht. Waar nodig sturen we bij.
We zetten in op digitalisering van de dienstverlening, met oog voor de
verscheidenheid van huurders. Ook voor huurders die moeite hebben 
met de digitalisering blijven wij bereikbaar. Kan de huurder ons kantoor
moeilijk bezoeken? Dan bezoeken wij hem thuis.
Hoe goed we ons werk doen, meten we af aan de huurderwaardering en
hun directe terugkoppeling. Een hoge huurderwaardering is geen doel op
zich, maar wel een goede indicatie of onze inspanningen het gewenste
resultaat opleveren.

We zetten in op digitalisering
van de dienstverlening,
met oog voor de verscheidenheid
van huurders.

Waar meten we ons succes aan af?

• Aan de tevredenheidsscores van huurders binnen KWH-meting.
• Aan de toename van het gebruik van online processen.

27
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4_We zorgen voor voldoende
betaalbare woningen
In de vorige strategieperiode voorzagen wij vanwege krimp nog een forse
afname van ons sociaal woningbezit. Inmiddels is duidelijk dat die krimp
weliswaar doorzet, maar dat in de stedelijke gebieden, waar wij ons meeste
woningbezit hebben, de vraag naar sociale huurwoningen niet afneemt
(zie Ontwikkelingen). Daarom willen we op de middellange termijn niet meer
in aantal sociale huurwoningen dalen. Het verkoopprogramma van sociale
huurwoningen brengen we terug en sloop compenseren we met
nieuwbouw.

Studenten blijven we tot onze doelgroep rekenen. We handhaven de
studentenwoningen binnen de Singels in Maastricht. De woningen
daarbuiten zetten we in voor andere doeleinden of stoten we af. Hoewel
het aanbod studentenwoningen groeit en wij om die reden niet blijven
uitbreiden, laten we de doelgroep studenten niet volledig aan de commerciële markt over. Enerzijds vanwege de betaalbaarheid, anderzijds omdat
lokale stakeholders, zoals gemeenten en onderwijsinstellingen, dat van
ons vragen. Corporaties die in dit segment actief zijn, stellen vaak immers
een standaard voor de prijs-kwaliteitverhouding.

We zorgen ervoor dat minstens 80% van onze sociale huurwoningen een
kale streefhuur heeft onder de tweede aftoppingsgrens. Dat is nu zo, en
dat houden we zo. We doen dit omdat we mensen die recht hebben op
huurtoeslag alleen mogen huisvesten in woningen met een huurprijs onder
de aftoppingsgrenzen (€ 592 en € 635, prijspeil 2017). Alleen door onze
woningen grotendeels onder die grenzen te houden, zorgen we ervoor dat
voor hen voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven.
Voor huurders die geen recht op huurtoeslag hebben, maar die wel binnen
de primaire doelgroep vallen, hebben we de sociale huurwoningen boven
de aftoppingsgrens.

De vraag naar sociale huurwoningen neemt niet af in
het stedelijke gebied
29

We blijven gebruikmaken van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Hoewel onze focus niet ligt op middeninkomens (tot ca. € 43.000), wonen
deze mensen soms wel in onze woningen. Dat kan goed zijn voor de
differentiatie in een buurt. Maar dat neemt niet weg dat zij kunnen betalen
wat de woning waard is. Een lagere huur dan markthuur is immers een
gesubsidieerde huur.
Het huisvesten van hogere inkomens beschouwen we niet als kerntaak.
We doen dat alleen als dat bijdraagt aan differentiatie in onze wijken.
Die differentiatie zien wij als een randvoorwaarde voor een prettige
woonomgeving. Niet-DAEB vastgoed dat daar niet aan voldoet, willen we
verkopen. De opbrengst gebruiken we voor vernieuwing van het sociaal
bezit.

Waar meten we ons succes aan af?

• Aan het aantal sociale huurwoningen
dat we in portefeuille hebben.
• Aan het percentage van onze
huurwoningen dat onder de eerste
en tweede aftoppingsgrens ligt.

Het huisvesten van hogere
inkomens beschouwen we niet
als kerntaak.

30
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5_We versnellen de verduurzaming
van onze woningen
We gaan een inhaalslag maken bij de verduurzaming van ons woningbezit.
De afgelopen jaren heeft Woonpunt noodgedwongen minder kunnen doen
aan het verduurzamen van het woningbezit. Daardoor zouden we pas in 2028
gemiddeld energielabel B hebben. (Het Energieakkoord van Aedes ging uit van
2021). Door extra investeringsruimte te gebruiken, gaan we deze verduurzaming versnellen. Ons streven in dit plan is om uiterlijk in 2025 gemiddeld
label B te hebben.
Huurders zijn gebaat bij verduurzaming, niet alleen omdat zij daardoor nu
in een comfortabelere en energiezuinigere woning kunnen wonen, maar ook
omdat hun kinderen en kleinkinderen later met evenveel plezier in een
woning van ons kunnen wonen. Voor Woonpunt is belangrijk dat huurders
ook straks nog graag in onze woningen wonen.
•
•

•
•
•

We zetten middelen die extra beschikbaar komen, uit de verkoop van
niet-DAEB vastgoed bijvoorbeeld, in om de verduurzaming te versnellen.
We werken samen met gemeenten, netbeheerders, andere
woningcorporaties en commerciële partijen om een gasloze en CO2neutrale leefomgeving in 2050 werkelijkheid te maken en daarmee de
doelstellingen uit het Energieakkoord  (2013) en de Energieagenda (2016) te
behalen.
We maken verantwoorde keuzes bij nieuwbouw en renovatie en we zetten
in op hergebruik van sloopmaterialen.
We maken onze huurders bewust van de mogelijkheden die zij zelf hebben
om energie te besparen.
We zorgen er voor dat het onderhoud van onze woningen op orde is. De
technische staat van de hoofdconstructie van alle complexen brengen we in
beeld met behulp van een conditiemeting overeenkomstig  NEN 2767.

Waar meten we ons succes aan af?

• Aan de gemiddelde energieprestatie
van ons woningbezit.
• Aan het percentage woningen met
een conditiescore van 3 of beter.

We gaan een inhaalslag maken.
33
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6_We huisvesten mensen
met zorgvragen

•
•
•
•

Ouderen

We stemmen vraag en aanbod van levensloopbestendige woningen beter
op elkaar af en voegen een beperkt aantal toe. Op totaalniveau hebben we
weliswaar voldoende zorggeschikte woningen, maar ze worden lang niet
altijd bewoond door deze doelgroep. Dat kan nijpend worden, omdat tot
2040 het aandeel ouderen in Zuid-Limburg stijgt van 23% in 2016 naar 34%
in 2040 (Etil, 2016). Zij moeten voor een groot deel thuis blijven, ook als ze
lichte lichamelijke beperkingen hebben. Onze woningen moeten dat
mogelijk maken.

•

We werken met toewijzing op basis van leeftijd en zorgvraag.
We maken nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk levensloopbestendig.
We maken bestaande woningen waar mogelijk met kleine aanpassingen
geschikt voor huurders met een zorgvraag.
We zorgen voor kleine woningaanpassingen, zoals een beugel of
verhoogde toilet, als mensen niet binnen de WMO geholpen kunnen
worden.
We zoeken naar mogelijkheden om keukens en badkamers te vervangen
in een kort tijdsbestek, met minder overlast voor bewoners. Dit is
immers vaak een belemmering voor oudere huurders om aan groot
onderhoud mee te doen.

Geclusterd wonen

We maken het mogelijk voor ouderen om geclusterd te wonen, in reguliere
complexen van levensloopbestendige woningen, bij voorkeur in de buurt
van voorzieningen. Samenwerking met een zorgpartij maakt het aanbod
compleet. Ook voor deze zorgpartijen is clustering voordelig. Ook willen
we waar nodig vormen van (tijdelijk en permanent) beschermd wonen
aanbieden, waarbij ons uitgangspunt is dat het vastgoed flexibel is
(geschikt voor meerdere doelgroepen) en professionele begeleiding
gegarandeerd is.

Het aandeel ouderen in
Zuid-Limburg stijgt van
23% in 2016 naar 34% in 2040.
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Huurders met psychosociale problemen

Bij deze doelgroep zetten we actief in op spreiding. Huurders met
psychosociale problemen nemen in aantallen toe in onze wijken en kunnen
zorgen voor overlast of andere leefbaarheidsproblemen. Ze zijn veelal
aangewezen op woningen binnen het lagere prijssegment. Hierdoor
worden sommige buurten, straten of complexen onevenredig zwaar belast.
We koersen op spreiding, ook naar wijken waar nu weinig of geen
goedkopere corporatiewoningen zijn. Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld voor deze doelgroep structureel de huur van een woning naar
beneden aan te passen of door specifieke woningen te kopen in buurten
waar geen corporatiewoningen zijn.

Waar meten we ons succes aan af?

• Aan de toewijzing van zorggeschikte
woningen aan zorgvragers.
• Aan de spreiding van woningen voor
mensen met psychosociale problemen.

Ook koersen we erop om de huisvesting van deze doelgroep tot een
gezamenlijke opgave te maken van zorg- en welzijnsinstanties,  de
gemeente en woningcorporaties. Een voorwaarde voor huisvesting door
Woonpunt is dat onze maatschappelijke partners toezicht en begeleiding
borgen. Onze medewerkers leveren zelf geen zorg of begeleiding, maar
vormen wel de verbindende schakel tussen huurder, buurtbewoners en
netwerkpartners.
Samenwerking

We koesteren ons netwerk van zorg- en andere maatschappelijke partijen.
De begeleiding van specifieke doelgroepen vraagt immers om specifieke
deskundigheid. Wij hebben deze deskundigheid niet in huis, en rekenen
daarvoor op hun inzet.

We koesteren ons netwerk van
zorg- en andere maatschappelijke
partijen.
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Organisatie
Tegelijk met dit nieuw strategisch plan zet Woonpunt een programma
op touw voor de doorontwikkeling van onze medewerkers en organisatie.
Onze medewerkers zijn immers de sleutel tot succes. Daarbij: het uitvoeren
van onze strategie gaat zoveel beter als onze organisatie daadkrachtig is.
Deze doorontwikkeling gebeurt op zes onderdelen, die we niet los van
elkaar kunnen zien:
Van ‘het systeem’ als houvast naar ‘de bedoeling’ als houvast

Hoe gaan
we het
doen?

Soms kun je de regels volgen en nog je doel voorbijstreven. Corporaties
hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met veel nieuwe regelgeving
als antwoord op problemen in de sector. Deze wereld van regels en
systemen is noodzakelijk, maar geen doel op zichzelf. Het risico dat erin
schuilt is dat medewerkers vooral veel ‘moeten’ in plaats van ‘begrijpen’
en ‘willen’. Ook bij Woonpunt zijn regels en procedures belangrijker
geworden, waardoor basisvragen als ‘is het goed voor de huurder?’, ‘is het
goed voor Woonpunt?’ en ‘is het goed voor onze medewerker?’ soms zijn
ondergesneeuwd bij de checks en vinkjes.
Om de bedoeling weer centraal te zetten, hanteren we de volgende
principes:
• de medewerker ervaart vertrouwen en heeft ruimte;
• kwaliteit staat centraal, een fout maken mag, mits de bedoeling goed is
en er van wordt geleerd;
• systemen zijn ondersteunend in plaats van bepalend.
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Executiekracht en uitvoeringsdiscipline

Uiteindelijk gaat het erom dat we onze afspraken nakomen, onze doelen
halen, op de afgesproken manier, binnen het afgesproken tijdstip en met
het afgesproken resultaat. Daarvoor verkleinen we de afstand tussen
leiding en medewerkers. Leidinggevenden zijn intensief en van dichtbij
betrokken bij wat hun teams doen. Ze hebben inzicht in de details en de
realiteit van het dagelijks werk.
We bepalen concreet wat het individu bijdraagt aan het totaal, we meten
de realisatie periodiek, maken resultaten zichtbaar en bespreken de voortgang. Waar mogelijk krijgt de medewerker een coachende aansturing,
waar nodig een taakgerichte. De vragen ‘wat heb je nodig’ en ‘wat kan ik je
bieden’ zijn de kern om doelstellingen te realiseren.
We introduceren de verbetersystematiek LEAN, waarbij medewerkers zelf
leren hun werkprocessen efficiënter en effectiever te maken, met
klantwaarde als primair doel, kostenbesparing als mogelijke uitkomst.

Onze medewerkers zijn
de sleutel tot succes.

Kwaliteit van de managementinformatie

We verbeteren de kwaliteit van managementinformatie en versnellen
de oplevering ervan. De informatie geeft ook onderliggende oorzaken,
zodat we elke dag kunnen verbeteren. Zo zien medewerkers en
leidinggevenden wat zij bijdragen aan de totale Woonpunt-prestatie.
Verbeteren budgetteringssystematiek

We maken leidinggevenden verantwoordelijk voor hun eigen jaarplan
en budgetten. Daarin nemen ze op wat ze gaan doen, hoe ze dat gaan
doen en waartoe dat moet leiden. Ook geven ze aan waar de aansluiting
ligt met de strategische doelen. De informatie is transparant en wordt in
de organisatie gepubliceerd.
Prominentere rol risicomanagement

Risicomanagement wordt geïntegreerd als managementinstrument.
De vastgestelde risicobereidheid vormt het startpunt. Doelstellingen
vormen onderdeel van de jaarplancyclus en de prestatieafspraken met
leidinggevenden. Maandelijks rapporteren we over de status en
ontwikkeling. Taken en verantwoordelijkheden worden eenduidig belegd.
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Kwaliteit leiding en medewerkers

We gaan van nadenken naar vooruitdenken. De echte versnelling kan alleen
worden bereikt door en met onze medewerkers. Samen kunnen we de belofte
van Woonpunt waarmaken. Kennis, kunde en vaardigheden zijn van belang
om het telkens beter te willen doen. Want als we niet meer beter willen doen,
zijn we gestopt met goed zijn.
We stellen een leidinggevendenprogramma op om de collectieve ontwikkelbehoefte van de leidinggevenden te faciliteren. In het programma besteden
we aandacht aan teamontwikkeling, de rol van leidinggevenden, leiding
geven en het verschil maken.

Waar meten we ons succes aan af?

• Aan de tevredenheid van medewerkers.
• Aan de tevredenheid van klanten en
stakeholders.
• Aan het oordeel van toezichthouder
Aw en het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw.

Medewerkers en leidinggevenden zijn actief met elkaar in gesprek over het
groei- en ontwikkelingspotentieel. Medewerkers stellen zelf een individueel
ontwikkelplan op.
In het programma ontwikkelen leidinggevenden gezamenlijk een cultuur
waarin ze coachend leiderschap combineren met resultaatgerichtheid, zowel
sociaal-maatschappelijk als zakelijk.

Medewerkers stellen zelf een
individueel ontwikkelplan op.
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Financiën
Geld is een randvoorwaarde om ons werk te kunnen doen. Voor Woonpunt
staat daarom een duurzame bedrijfsvoering voorop: we waarborgen niet
alleen goede en betaalbare huisvesting voor de huidige huurder, maar ook
voor toekomstige generaties. We borgen de duurzame bedrijfsvoering zo:
•
•
•

we zoeken een gezonde balans tussen investeren in vastgoed en het
halen van financiële ratio’s;
we brengen onze financieringsstrategie verder in lijn met onze
ondernemingsdoelstellingen en wensportefeuille;
we verlagen onze bedrijfslasten.  

Voor Woonpunt is de Loan to Value (LtV) het meest cruciale kengetal: de
hoogte van onze leningen in relatie tot de waarde van ons vastgoed. Hoe
lager de LtV, hoe meer investeringscapaciteit je als sociale verhuurder laat
liggen. Voor de komende tien jaar willen we ruim in de veilige zone zitten,
zodat we kunnen waarmaken wat we beloven, maar tegelijk niet te veel
investeringsruimte onbenut laten. Uitgaande van een adequate aansturing
en goed functionerend systeem van risicomanagement creëren we een
gezonde balans tussen het genereren van extra investeringsruimte en
financiële continuïteit. De extra investeringsruimte zetten we in voor
extra inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Voor de komende tien jaar
willen we ruim in de veilige
zone zitten.

We verlagen onze bedrijfslasten. Door onszelf te vergelijken met de vijf
beste corporaties in onze referentiegroep willen we leren hoe het beter kan.
Uiteraard vanuit onze eigen identiteit, opgave en
ondernemingsdoelstellingen.
Het resultaat van de totale strategie is een duurzaam businessmodel: het
handhaven van het aantal eenheden op langere termijn, het verbeteren van
de kwaliteit en duurzaamheid van het woningbezit en daarmee het
verlengen van de gemiddelde levensduur, en alles grotendeels betaald uit
de eigen operationele cashflow.

Waar meten we ons succes aan af?

• Aan onze financiële ratio’s, zoals de
Loan to Value, solvabiliteit, ICR, DSCR
en dekkingsratio.
• Aan onze algemene bedrijfslasten
per vhe, afgezet tegen de bedrijfslasten
van vergelijkbare corporaties in de
benchmark.
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