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Voorwoord

Voor u ligt het strategisch 
ondernemingsplan 2020 – 2024 van 
Woonstichting Land van Altena. In dit 
ondernemingsplan zoomen we in op onze 
missie, onze doelen en onze strategische 
aanpak voor de komende vier jaar.

Van september 2019-2020 vieren wij dat wij 
65 jaar geleden ontstaan zijn als Christelijke 
Woningbouwvereniging Land van Heusden 
en Altena. In 2020 vieren wij ons 20-jarig 
bestaan als Woonstichting Land van Altena. 
Een mooie mijlpaal om extra aandacht 
aan onze bewoners te besteden. Zo gaan 
we op bezoek bij onze lang zittende en 
nieuwe bewoners, hebben we een mooie 
nieuwbouwopgave liggen en gaan we ons 
inzetten om meer buurtverenigingen te 
vormen. Zo kunnen we nog beter inspelen 
op de wensen van onze huurders en 
bewonersinitiatieven ondersteunen.

De doelen waar we ons de komende 
periode voor inzetten zijn: tevreden 
huurders, goede kwaliteit woningen, 
betaalbare woningen, voldoende 

beschikbaarheid, leefbare buurten en een 
gezonde organisatie. Kortom we willen ‘een 
passend en duurzaam (t)huis, nu en in de 
toekomst’ voor al onze huurders. 

We zijn een flexibele organisatie en zijn 
op de hoogte van de ontwikkelingen 
in de sector. We zijn niet bang voor 
veranderingen. Waar dit noodzakelijk of 
gewenst is, passen wij ons aan. Hierbij 
houden we het belang van onze huurder 
scherp in de gaten.

In dit plan leest u over de ontwikkelingen 
waar we mee te maken hebben en 
beschrijven we de doelstellingen en 
bijbehorende uitgangspunten die we 
hebben voor de periode 2020 – 2024 op de 
onderwerpen: Onze organisatie, Vastgoed, 
Duurzaamheid, Financiën, Onze klant en 
Leefbaarheid. Elk jaar bekijken we of dit 
plan nog actueel is, of dat we deze in onze 
jaarplannen moeten herzien.

Veel leesplezier!

Anja Verdaasdonk van Weerlee, 
directeur-bestuurder Woonstichting Land van Altena
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Trends en ontwikkelingen 

Trends in onze omgeving
Er zijn veel trends en ontwikkelingen 
die invloed hebben op het bouwen, 
beheren en verhuren van sociale 
huurwoningen. Denk hierbij aan wet- en 
regelgeving, financiële ontwikkelingen, 
bevolkingssamenstellingen, 
klimaatverandering en technologische 
ontwikkelingen. Deze laatste drie thema’s 
maken momenteel de meeste ontwikkeling 
door. Hieronder leest u wat deze 
ontwikkelingen inhouden en wat 
dit voor de Woonstichting betekent.

Bevolkingsontwikkeling in het 
Land van Heusden en Altena 
De verwachting is dat de komende jaren 
het aantal huishoudens in de gemeente 
Altena behoorlijk toeneemt. Tussen 2019 
en 2025 groeit het aantal huishoudens 
naar verwachting met circa 1.200. Daarna 
vlakt de groei langzaamaan af. Volgens 
de prognose neemt het aantal oudere 
huishoudens zowel absoluut als relatief toe. 
Hiermee samenhangend neemt vooral het 
aantal een- en tweepersoonshuishoudens 
toe. Daarentegen neemt het aantal 
alleenstaanden en paren tot 65 jaar af 
(CBS, prognose Noord-Brabant 2017, 
bewerking RIGO). Kortom, er is een vraag 
naar een- en tweepersoonswoningen die 
levensloopbestendig zijn.
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Figuur 2. Ontwikkeling huishoudsamenstelling naar leeftijd en 
         type in de gemeente Altena in 2019, 2025 en 2035

(CBS, prognose Noord-Brabant 2017, bewerking RIGO)

Figuur 1. Ontwikkeling huishoudens naar leeftijd in de 
        gemeente Altena in 2019, 2025 en 2035

(CBS, prognose Noord-Brabant 2017, bewerking RIGO)
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Een duurzaam klimaat en het 
gebruik van grondstoffen
Het klimaat ontwikkelt zich de laatste jaren 
steeds sneller. De kans dat we in Nederland 
en dus ook in onze regio te maken krijgen 
met extreem weer is steeds groter en de 
effecten hiervan hebben invloed op het 
leefklimaat in onze dorpen. Het is daarom 
van belang om de juiste keuzes te maken 
op het gebied van duurzaamheid om 
onze woningen te wapenen tegen de 
verdergaande klimaatverandering. Dit 
houdt in dat we moeten investeren in 
duurzame energie en afscheid moeten 
nemen van fossiele brandstoffen. 
Hoewel we al steeds efficiënter met 
onze grondstoffen omgaan in onze 
productie, neemt de schaarste toch toe. 
Dit komt onder andere door de welvaart, 
industrialisering en de bevolkingstoename. 
Door het schaarser worden van de 
grondstoffen nemen de prijzen voor 
woningontwikkeling en onderhoud toe. 
Daarom is het belangrijk om efficiënt met 
onze grondstoffen om te gaan.

Digitalisering en technische 
ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het gebied van 
digitalisering en technologie veranderen 
de wereld in een steeds sneller tempo. 
Apparaten, objecten, gebouwen en 
machines worden steeds meer met elkaar 
verbonden via het internet. Dit levert 
enorme hoeveelheden informatie (big data) 
op. Met deze data kunnen bewegingen van 
personen steeds beter in beeld gebracht 
worden. Voor ons als woningcorporatie 
biedt dit veel kansen. Met deze data kunnen 
we namelijk snel inspelen op de verwachte 
ontwikkelingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld 
met gegevens over verhuisbewegingen in 
beeld brengen wat de marktvraag en de 
woonbehoefte van onze (potentiële) klanten 
is. Met deze inzichten kunnen we nadenken 
hoe we wachtlijsten kunnen verkorten en 
ons aanbod beter af kunnen stemmen op 
de woonwensen. Zo krijgen onze huurders 
niet alleen een woning die past bij het 
inkomen en de gezinssamenstelling, maar 
ook bij hun levensfase en leefstijl. 

‘‘Met deze inzichten kunnen we nadenken hoe   
  we wachtlijsten kunnen verkorten en ons aanbod  
  beter af kunnen stemmen op de woonwensen.’’

7 



1. Onze organisatie
Financieel gezond, professioneel & flexibel

Als organisatie zijn wij resultaatgericht, 
professioneel en maatschappelijk 
betrokken. Wij zijn transparant en 
houden ons aan de Governance Code. 
Onze klanten staan bij ons centraal.

Wij voelen ons erg verbonden met 
ons werkgebied. Naast onze inzet voor 
voldoende veilige en betaalbare woningen, 
werken we ook samen met huurders, 
inwoners, lokale gemeenschappen en 
maatschappelijke partners aan vitale en 
leefbare wijken en (dorps)kernen.

Onze missie
Als maatschappelijke ondernemer is onze 
missie om, met oog op betaalbaarheid en 
kwaliteit, huurders, die dit niet zelfstandig 
kunnen, passend te huisvesten. We vinden 
het belangrijk dat onze huurders met plezier 
in het Land van Heusden en Altena (komen) 
wonen. 

In onze dienstverlening willen wij daarom:
• Snelle en adequate oplossing van          
  onderhoudsklachten;

• Een uitgebreid intakegesprek met 
  nieuwe bewoners;
• Door direct en snel contact proberen     
  huurachterstanden te voorkomen;
• Een zo groot mogelijke keuzevrijheid 
  voor mensen die een woning zoeken;
• De tijd nemen voor het verhaal van 
  onze huurders;
• Goed en constructief periodiek overleg 
  met onze huurdersbelangenvereniging.

Continu verbeteren met de 
pdca-methode
We proberen onze kwaliteit en diensten 
continu te verbeteren. Dit doen we met de 
pdca-methode (plan, do, check, act). Dit 
houdt in dat we eerst kijken naar de huidige 
werkzaamheden en verbeterdoelstellingen 
vastleggen (plan), vervolgens voeren we de 
verbeteringen uit (do), daarna meten we het 
resultaat van onze verbeterslagen (check) en 
als laatste sturen we bij aan de hand van de 
resultaten (act).
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Persoonlijk en transparant 
• Wij zijn benaderbaar/bereikbaar 
• Staan in verbinding met onze huurders 
• Wij luisteren en helpen 
• Wij werken volgens de uitgangspunten        
  van de Governance code

Pro actief en innovatief 
• Actieve bijdrage aan goed wonen 
  en leefbaarheid 
• Gericht op verbetering door verandering
  en vernieuwing 
• Weten wat er speelt in de samenleving 
  en spelen daar op in 

Resultaat gericht en flexibel
• Kostenbewust 
• Denken in mogelijkheden en oplossingen 
• Open en helder
• Houden ons aan onze afspraken

 

Onze organisatie heeft een aantal 
belangrijke kernwaardes. De kernwaardes 
die wij uitdragen zijn: persoonlijk, 
transparant, proactief, innovatief, resultaat 
gericht en flexibel.

We zijn persoonlijk en transparant!
We zijn persoonlijk. Dit houdt in dat we 
naar onze huurders luisteren, dat we helpen 
waar we kunnen en dat we benaderbaar 
zijn. Onze huurders mogen altijd 
binnenlopen op ons kantoor, even bellen, of 
een van onze medewerkers aanspreken in 
de wijk.

We zijn proactief en innovatief!
Hoewel we een kleine corporatie zijn, zijn 
we erg proactief. We vinden vernieuwing 
erg belangrijk. We volgen de trends en 

ontwikkelingen in de sector en weten wat 
er speelt in de samenleving en specifiek 
in onze gemeente. Zo laten we ons niet 
verrassen en kunnen we ons actief inzetten 
voor goed wonen en de leefbaarheid voor 
onze huurders. 

We zijn resultaat gericht en flexibel!
We zijn resultaat gericht en flexibel. 
We hebben de ruimte om snel in te 
spelen op relevante ontwikkelingen. 
We zijn resultaatgericht en denken in 
mogelijkheden en oplossingen. We denken 
graag mee met onze huurders. We zijn 
open en helder in onze communicatie en 
houden ons aan de gemaakte afspraken. 
We doen geen beloften die we niet waar 
kunnen maken.

Onze kernwaardes
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Omdat we een kleine organisatie zijn, staan 
we dicht bij onze huurders en bij onze 
andere partners in Altena. Ook intern zijn 
de lijnen kort. Dat maakt ons benaderbaar, 
wendbaar en slagvaardig. Bij ons gaat 
geen tijd verloren aan overdadig overleg. 
Betrokkenheid bij elkaars werk is bij ons 
vanzelfsprekend en noodzakelijk. Dit geldt 
ook in de samenwerking met collega 
corporaties. We hoeven niet allemaal een 
specialist op ieder deelterrein onder ons dak 
te hebben, als we bereid zijn specialisten 
te delen, af en toe te ruilen of samen in te 
huren. Zo gaan we praktisch, flexibel en 
efficiënt om met onze bedrijfslasten.

We hebben aandacht voor 
onze medewerkers
Om onze huurders goed te kunnen 
bedienen, is het van belang dat we een 
betrokken en up-to-date organisatie 
zijn. We besteden dan ook graag 
aandacht aan goed werkgeverschap 
en onze medewerkers. We bieden onze 
medewerkers een prettig werkklimaat en 
voldoende mogelijkheden voor 
opleiding en ontwikkeling. 

We werken met een 
flexibele schil
Naast onze vaste bezetting werken we 
ook met een flexibele schil. Voor bepaalde 
expertises of extra handjes die we zelf niet 
in huis hebben, schakelen we onze flexibele 
schil in. Zo halen we regelmatig een frisse 
blik in huis om ons te versterken, kennis uit 
te wisselen of nieuwe inzichten te krijgen.

We hebben onze data op orde!
We hebben onze data op orde. Dit draagt 
bij aan een betere dienstverlening aan onze 
huurders, een efficiënte werkwijze en meer 
werkplezier. 

Onze doelstellingen
We hebben onze data op orde.
We bezoeken bijeenkomsten en 
workshops, lezen nieuwsbrieven 
en volgen cursussen om op de 
hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen in de sector. We 
lopen niet achter de feiten aan.

Onze uitgangspunten
We werken vanuit onze kernwaardes: 
persoonlijk, proactief, praktisch en 
flexibel.
Wij hebben de juiste mensen met de 
juiste competenties op de juiste plek.
We stimuleren en faciliteren 
opleiding en ontwikkeling 
van onze mensen.
Binnen onze dienstverlening 
kijken we zorgvuldig naar waar 
we zelf goed in zijn en waar 
anderen ons van dienst kunnen 
zijn. Ketensamenwerking en het 
outsourcen van werkzaamheden zijn 
instrumenten die wij inzetten bij het 
verbeteren van onze dienstverlening.
We willen dat onze klanten 
tevreden zijn en werken continu 
aan de verbetering van onze 
dienstverlening. We zijn goed 
bereikbaar voor onze klanten.

•
•

•

•

•

•

•
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We streven naar voldoende beschikbaarheid en
goede kwaliteit van onze woningen

Onze woningvoorraad is een belangrijk 
middel om onze maatschappelijke 
taak goed uit te kunnen voeren. Onze 
vastgoedstrategie is er op gericht dat 
wij onze ambities op het gebied van 
betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit 
en leefbaarheid nu en in de toekomst 
kunnen waarmaken. 

We hebben bij de Woonstichting kwalitatief 
goede woningen, dat willen we ook in de 
toekomst kunnen blijven zeggen. Goed 
onderhoud en zo nu en dan renovatie is 
hiervoor nodig. Soms is het niet rendabel 
om een woning te renoveren. In dat geval 
is sloop-nieuwbouw of verkoop een goede 
optie. Verkopen we een woning, dan heeft 
een huurder voorrang om de woning te 
kopen.

2. Vastgoed 

Onze vastgoedstrategie 
is anticiperend op 
ontwikkelingen in de 
woningmarktregio!
Onze vastgoedstrategie is anticiperend 
en afgestemd op de ontwikkelingen in 
onze woningmarktregio. Door middel 
van onze wensportefeuille brengen wij 
in beeld welk vastgoed in de toekomst 
nodig is om aan onze volkshuisvestelijke 
opgaven te blijven voldoen. Op basis 
van deze wensportefeuille bepalen wij 
de noodzakelijke aanpassingen in ons 
vastgoed, de transformatieopgave. Wij 
maken steeds een zorgvuldige afweging 
tussen het maatschappelijk belang, de 
ontwikkeling van de waarde van het 
vastgoed en de financiële continuïteit 
van de Woonstichting.

11 



Verkoop als strategie 
kwaliteitsdoelstelling
We hebben een verkoopvijver van circa 
80 woningen. Onze verkoopdoelstelling 
is afhankelijk van het aantal mutaties. 
Zo kan het zijn dat we het ene jaar vijf 
woningen in de verkoop krijgen en het 
jaar erna maar twee woningen. Het 
verkopen van woningen doen wij niet 
om ons bezit te verkleinen, maar omdat 
we hiermee bijdragen aan onze strategie 
om onze woningvoorraad kwalitatief op 
orde te houden. In 2019 hebben wij ons 
verkoopbeleid herijkt. Onder andere 
woningen die niet voldoen aan onze 
kwaliteitseisen komen in aanmerking voor 
verkoop. 

We bouwen 
levensloopbestendige 
woningen
Komende jaren is het onze ambitie om 
ons bezit uit te breiden maar bovenal te 
vernieuwen door drie bouwlocaties te 
ontwikkelen. De locaties waar wij een 
grondpositie hebben zijn:
• Tegenover De Nieuwenaar in Almkerk      
  (circa 30 woningen gepland)
• De Volkstuinen in Nieuwendijk 
  (circa 20 woningen gepland)
• De Ster in Almkerk 
  (circa 20 woningen gepland)
Voor deze locaties zetten we in op flexibele 
woningen die levensloopbestendig zijn. Dit 
zijn kleinere woningen geschikt voor een- 
en tweepersoonshuishoudens.

We willen circa 80 woningen bouwen en 
circa 40 woningen slopen. We verwachten 
dat deze plannen tussen 2022 en 2026 
worden uitgevoerd, deels binnen het kader 
van dit ondernemingsplan. De aantallen 
en bouwperiode zijn slechts een indicatie 
omdat de plannen nog niet definitief zijn. 
In 2020 zullen we onze nieuwbouwplannen, 
afhankelijk van de Woonvisie van Altena, 
verder concretiseren.

Onderhoud voeren we 
vraag gestuurd uit
We zijn er voor onze huurders 
en streven naar een goede 
klanttevredenheid. Goede afstemming 
bij onderhoudswerkzaamheden is hier 
een belangrijke factor. We denken graag 
mee met de huurder. Zo begrijpen 
we dat het renoveren/vervangen van 
keukens en badkamers erg ingrijpende 
werkzaamheden zijn. Vanaf 2020 gaan we 
dit dan ook voornamelijk bij mutaties of 
vraag gestuurd oppakken. Dit laatste houdt 
in dat we deze renovaties niet langer op 
complexniveau aanpakken, maar dit per 
individu inplannen. Zo vervangen we geen 
badkamers en keukens bij bewoners die 
hier niet op zitten te wachten.
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Kwaliteit is de basis voor 
prettig wonen
Een van onze hoofddoelen is een goede 
woningkwaliteit. Onze woningen moeten 
functioneel in orde zijn, goed onderhouden 
worden, en schoon, heel en veilig zijn. 
Daarnaast moet de woning betaalbaar zijn, 
dit betekent dat de woning energetisch 
goed in orde moet zijn om de woonlasten 
reëel te houden. Momenteel hebben onze 
woningen een gemiddelde conditiescore 
van 2.3. Dit willen we behouden of waar 
mogelijk verbeteren. Daarnaast hebben al 
onze woningen een minimale conditiescore 
van 3.

We lichten ons ZAV-beleid toe 
bij de huurders
In 2019 is ons ZAV-beleid herijkt en 
verduidelijkt. We vinden het belangrijk dat 
de zelf aangebrachte voorzieningen zijn 
goedgekeurd om de veiligheid hiervan 
te kunnen waarborgen. De komende 
periode brengen we onze bewoners op de 
hoogte van het herziene beleid. We maken 
bewoners meer bewust van de regels 
omtrent zelf aangebrachte voorzieningen. 
Zo voorkomen we dat bewoners tegen hoge 
kosten aan lopen als zij voorzieningen weer 
moeten verwijderen.

Onze doelstellingen
We voegen circa 40 woningen 
toe aan ons bezit door middel van 
nieuwbouw. Het exacte aantal 
is afhankelijk van de definitieve 
plannen en onder andere van de 
Woonvisie.
Al onze woningen hebben een 
minimale conditiescore van 3 en 
gemiddeld heeft onze voorraad een 
conditiescore van 2.3.

Onze uitgangspunten
We zorgen ervoor dat onze 
woningen functioneel in orde zijn, 
maar zorgen ook dat de kwaliteit van 
de woningen blijft aansluiten bij ons 
langere termijn perspectief en bij de 
vraag van de doelgroep.
We zijn zuinig op onze huidige 
betaalbare woningvoorraad en 
breiden deze waar mogelijk uit.
We verkopen enkel woningen als dit 
bijdraagt aan onze strategie om de 
woningkwaliteit op orde te houden. 
We verkopen circa vier woningen 
per jaar.

•

•

•

•

•

•
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3. Duurzaamheid
Verstandig investeren in duurzaamheidsmaatregelen

Verduurzaming is een belangrijk onderdeel 
van de maatschappelijke opgave. Onze 
ambitie is dan ook om uiterlijk in 2050 
volledig CO2-neutraal te zijn. Dit doen we 
voor betaalbare (woon)lasten voor onze 
huurders, voor een duurzaam milieu en 
voor de toekomstbestendige waarde van 
ons bezit.

We nemen energetische 
maatregelen
We nemen energetische maatregelen om 
de energieprestaties van onze woningen te 
verbeteren. Op deze manier helpen wij de 
woonlasten van onze huurders te beperken. 
Onze focus leggen wij momenteel op het 
isoleren van de bestaande bouwkundige 
schil (vloer, gevel, dak) en het aanbrengen 
van dubbelglas. Dit doen we bij mutatie 
en op verzoek van de huurder. Daarnaast 
brengen we bij mutatie en op verzoek 
van huurders zonnepanelen aan op de 

daken. In geval van renovatie bij mutatie 
en op verzoek van de huurders maken 
wij al onze (nieuwe) keukens gasvrij. 
Ook willen we de komende jaren onze 
bewoners bewuster maken van het effect 
van energetische maatregelen. Zo weten 
bewoners ook wat zij zelf kunnen bijdragen 
om de energieprestatie van hun woning te 
verbeteren. 

We zijn echter geen innovator op het 
gebied van verduurzaming. Dat wil zeggen 
dat we geen maatregelen nemen waarvan 
het effect nog niet 100% bewezen is. Wel 
houden we de ontwikkelingen in de markt 
en de sector nauwlettend in de gaten. Zodra 
het effect van een maatregel is bewezen en 
aansluit bij onze ambitie, onderzoeken we 
de mogelijkheden hiervan voor ons eigen 
bezit.
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We gaan verantwoord om 
met onze grondstoffen en 
brandstoffen
Een duurzaam milieu vinden we belangrijk, 
niet alleen fossiele brandstoffen maar ook 
grondstoffen worden steeds schaarser. De 
CO2-uitstoot verminderen en verantwoord 
omgaan met grondstoffen, doen we 
daarom ook door duurzame materialen 
toe te passen en te voorkomen dat 
materialen onnodig worden gebruikt en 
weggegooid. Ons streven is dan ook om 
op termijn onze onderhouds-, verbeter- en 
nieuwbouwprogramma’s uit te voeren 
volgens de uitgangspunten van het 
Grondstoffenakkoord. De komende periode 
onderzoeken we wanneer dit mogelijk is 
en hoe we dit op de juiste wijze kunnen 
implementeren. 

Ook de gemeente Altena heeft ambities 
op het gebied van verduurzaming. Onze 
intentie is, om waar mogelijk, aan te sluiten 
bij de gemeentelijke gas ambities, die 
in 2021 worden vastgesteld. Dit om ook 
onze woningvoorraad gasloos te maken. 
Wij gaan voor no-regret maatregelen, 
daarom wachten we goede alternatieven 
af voordat we onze voorraad gasloos 
maken. Dit geldt overigens ook voor andere 
duurzaamheidsmaatregelen waarvan 
het effect nog niet helder is en waar 
de gemeente nog geen keuze in heeft 
gemaakt.

Onze doelstellingen
In 2021 heeft 80% van onze 
woningen gemiddeld energielabel B.
In 2021 maken onze woningen, waar 
dit mogelijk is, gebruik van zonne-
energie.
We nemen energetische 
maatregelen die ons helpen om in 
2050 al onze woningen CO2-neutraal 
te hebben.

Onze uitgangspunten
Bij verduurzamingsmaatregelen 
stellen we de betaalbaarheid voor 
huurders voorop.
We nemen geen maatregelen 
waarvan het effect nog niet is 
bewezen. Wel houden we de 
ontwikkelingen in de markt en 
sector nauwgezet in de gaten.
Bij investeringen in de 
energieopgave is het 
maatschappelijk uitgangspunt dat 
onze huurders hiervan profiteren.
Wij verduurzamen onze woningen 
allereerst voor de huurders. 
Hiermee houden we de woonlasten 
betaalbaar en verbeteren we het 
wooncomfort.
Bij de uitwerking van 
nieuwbouwplannen gaan we 
voor gasloze en energiezuinige 
concepten.

•

• 

•

•

•

•

•

•

15 



4. Financiën
We zijn en blijven financieel gezond en bieden onze 
huurders een betaalbare woningvoorraad

Wij zijn een financieel gezonde organisatie 
met goede continuïteitsvooruitzichten. Er is 
ruimte om te investeren in nieuwbouw, wat 
de afgelopen jaren niet meer is gebeurd. 
Zo kunnen we onze vastgoedportefeuille 
voor de komende jaren op peil houden en 
het bezit verjongen.

De uitdaging ligt bij 
duurzaamheidsinvesteringen
Een behoorlijke uitdaging zijn de 
duurzaamheidsingrepen. We hebben 
de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in 
het isoleren van onze woningen en het 
realiseren van energielabelsprongen. 
Eind 2019 kwam ruim 90% van ons bezit 
op een energielabel van minimaal C en 
gemiddeld B uit. Maar dit is nog maar de 
eerste stap in het streven om in 2050 CO2-
neutraal te zijn. Hierbij zullen de woningen 
ook nog van het gas af moeten. Hier ligt 
voor ons de uitdaging: hoe kunnen deze 
duurzaamheidsinvesteringen gedekt 
worden zodat we ook in de toekomst aan 
de ratio’s kunnen blijven voldoen?

Als corporatie willen we ook in de 
toekomst meegaan met de ontwikkelingen 
in de markt. We investeren graag in 
ontwikkelingen die bijdragen aan de 
kwaliteit van onze woningen en de 
betaalbaarheid en het woonplezier voor 
onze huurders. Financiële continuïteit is 
hiervoor een bepalende succesfactor.

Gelet op de ontwikkelingen binnen het 
fiscale en politieke speelveld neemt de druk 
op de corporatiesector echter toe. Onze 
stakeholders en toezichthouders verlangen 
maximale maatschappelijke betrokkenheid 
met behoud van financiële zekerheid. Dit 
vraagt om proactieve financiële sturing die 
de financiële continuïteit borgt en ervoor 
zorgt dat we extern financierbaar blijven. 
Hiermee kunnen we als organisatie blijvend 
investeren voor onze huurders.
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We zijn er voor de sociale 
doelgroep
We verhuren al onze woningen aan de 
primaire doelgroep. Ons streven is om 
minimaal 95% hiervan passend toe te 
wijzen aan mensen die afhankelijk zijn 
van huurtoeslag. Wij zijn van mening dat 
sociale huurwoningen zijn bedoeld voor 
huishoudens met een lager inkomen. Om 
de doorstroming te bevorderen, maken 
wij gebruik van de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Wij vinden het reëel dat 
mensen die met een hoger inkomen in 
een sociale huurwoning wonen, daarvoor 
een hogere huurprijs betalen. Dit staat ook 
beschreven in ons huurbeleid, dat in 2019 is 
herijkt.

We zijn kostenbewust
We zijn kostenbewust en werken zo 
efficiënt mogelijk. Dit zie je terug in ons 
gebruik van grondstoffen en duurzame 
materialen. Maar ook bij andere 
investeringen gaan we zo efficiënt mogelijk 
om met onze kosten en middelen.

Betaalbaarheid voor onze 
huurders
Betaalbaarheid vinden wij erg belangrijk 
voor onze huurders. Bij het bepalen van een 
goede huur kijken we als Woonstichting 
vanuit het perspectief van 

een goede financiële bedrijfsvoering, het 
volkshuisvestelijke perspectief en natuurlijk 
het perspectief van de individuele huurder. 
We gaan dus na hoeveel huuropbrengst 
we nodig hebben om onze woningen en 
dienstverlening op niveau te houden.

De huurprijs van onze woningen is redelijk 
en dat geldt zeker ten opzichte van de 
kwaliteit. De huurders van onze woningen 
betaalden in 2019 gemiddeld €548,- (kale) 
huur per maand voor woningen waarvan 
de maximale toegestane huur vaak ver 
boven de vrije sector huurgrens ligt. De 
prijs-kwaliteit van onze huurwoningen is 
goed, maar dat wil niet zeggen dat ieder 
huishouden deze huur even makkelijk kan 
opbrengen. Zeker huishoudens met een 
inkomen op het sociaal minimum houden 
na het betalen van de huur vaak erg weinig 
over voor andere levensbehoeften.

De ruimte om de huren te verhogen 
kent dan ook grenzen. Toch moet de 
kwaliteit wel worden verbeterd en ligt 
er op het gebied van duurzaamheid een 
stevige opgave. Onze visie is dat onze 
verduurzamings- en kwaliteit verbeter 
maatregelen niet ten kosten mogen gaan 
van de betaalbaarheid en beschikbaarheid 
van onze woningen.
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De doorstroming stagneert
Ongeveer 15% van onze sociale 
huurvoorraad wordt bewoond door 
mensen die op basis van hun huidige 
inkomen niet zijn aangewezen op een 
sociale huurwoning. Dit worden ‘goedkope 
scheefwoners’ genoemd. Bij leegkomst 
verhuren we deze woningen wel weer aan 
huishoudens met een passend inkomen. 
Maar ook sommige van die nieuwe 
huurders gaan in inkomen stijgen, terwijl 
zij niet verhuizen. Dit betekent dat niet alle 
sociale huurwoningen worden bewoond 
door huishoudens met een lager inkomen. 
Ook hebben we een groep senioren die 
scheefwonen. Als zij zouden verhuizen naar 
een andere passende woonruimte moeten 
zij vaak de sociale sector verlaten. In de 
vrije sector is er een gebrek aan passende 
en betaalbare woningen op de markt, 
waardoor de overstap niet gemaakt kan 
worden. Hierdoor blijven ze in hun huidige 
woningen wonen. De komende jaren gaan 
we na op welke wijze wij bij kunnen dragen 
om het tekort van betaalbare woningen in 
het lage middensegment op te lossen.

Ook een huurder die hele andere wensen 
heeft dan de woning kan vervullen, woont 
in zekere zin scheef. In zijn algemeenheid 
hebben jongeren, gezinnen en ouderen 
een andere woonvoorkeur wat betreft 
woninggrootte, woningtype en woonmilieu. 
Bewoners die in een nieuwe levensfase 
komen, ervaren dat de oude woning steeds 
minder voldoet en staan open voor een 
alternatief. Als dat alternatief er niet is, 
verhuizen de bewoners niet waardoor zij 
blijven wonen in een woning die eigenlijk 
niet meer helemaal voldoet aan de wensen. 
Dan stagneert de woningmarkt. Zeker in 
gebieden waar relatief weinig nieuw wordt 
gebouwd, is doorstroming een uitdaging. 

Onze doelstellingen
Van 2020 tot 2024 heeft minstens 80% 
van ons woningaanbod een huur onder 
de tweede huuraftoppingsgrens.
Van 2020 tot 2024 is minstens 95% van 
de toewijzingen aan huurders met 
een inkomen tot de huurtoeslaggrens. 
We bieden onze klanten betaalbare 
huurwoningen aan. Hierbij kijken we niet 
enkel naar de huurprijs maar naar de 
totale woonlasten.
Bij al onze duurzaamheids- en 
kwaliteitsinvesteringen borgen 
we de financiële continuïteit.

Onze uitgangspunten
We beoordelen investeringen vooraf op 
economisch rendement. Uitgangspunt 
is dat onze investeringen minimaal 
kostendekkend zijn. We maken enkel 
een uitzondering als het gaat om een 
onrendabele investering als dit gewenst 
is in het kader van sociale woningbouw of 
herstructurering.
We zoeken naar gunstige voorwaarden 
voor het aantrekken van geldleningen. 
Hierbij is borging van het WSW van 
belang.
We meten voortdurend de slaagkansen 
van verschillende doelgroepen. Jaarlijks 
bespreken we de resultaten met 
gemeenten en huurdersverenigingen. 
In afstemming met hen bepalen we wat 
nodig is om eventueel bij te sturen.
We richten ons voor 100% op DAEB-
activiteiten. 
We wijzen onze woningen passend toe.
We betrekken onze huurdersbelangen-
vereniging bij onze investeringen en 
uitgaven.
We voldoen ten minste aan de financiële 
ratio’s van onze externe toezichthouders, 
het Aw en WSW.

•

•

• 

•

•

•

•

•

•
•

•
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We staan dichtbij onze huurders

Onze organisatie is er voor onze huurders 
en voor woningzoekenden die niet 
zelfstandig aan een woning kunnen 
komen. We willen dat mensen met plezier 
in het Land van Heusden en Altena komen 
wonen. Persoonlijke aandacht vinden we 
dan ook erg belangrijk. We helpen mensen 
aan een betaalbare passende woning en 
streven ernaar dat bewoners fijn en goed 
kunnen wonen. Onze aandacht gaat hierbij 
vooral uit naar de doelgroep, mensen met 
een beperking en/of zorgvraag en ouderen. 
We helpen onze huurders van een huis een 
thuis te maken.

Als corporatie willen we dicht bij onze 
huurders staan. We streven ernaar dat 
huurders zich gehoord voelen. We willen 
ons inleven in de huurders en echt 
betrokkenheid tonen als de huurder een 
woning wil betrekken, wil verlaten, als er 
iets aan de woning moet gebeuren of de 
leefbaarheid in het geding is.

5. Onze klant

We hebben veel oudere 
huurders
We hebben relatief veel oudere huurders. 
We merken dat we door de vergrijzing 
met een tijdelijk hogere mutatiegraad te 
maken hebben. Hierdoor komen meer 
woningen vrij voor jongere huurders. Dit 
kan een verschuiving in onze doelgroep 
betekenen.

Bijzondere doelgroepen
In samenwerking met de gemeente en 
andere betrokken partijen, huisvesten 
we ook bijzondere doelgroepen, zoals 
statushouders en mensen met een (zorg)
behoefte. 
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We willen tevreden klanten!
We vinden het belangrijk dat klanten met 
plezier bij ons wonen. We doen daarom 
ons uiterste best om de klanttevredenheid 
zo hoog mogelijk te houden. We willen 
onze positie dichtbij de huurder behouden 
en versterken. Een van de veranderingen 
in onze organisatie is dan ook onze 
ontwikkeling naar een vraag gestuurde 
aanpak. Zo voeren we groot onderhoud 
zo veel mogelijk uit bij mutatie of als de 
huurder hier om vraagt. Daarnaast hebben 
we een eigen onderhoudsdienst waardoor 
we reparatieverzoeken zo snel mogelijk 
kunnen verhelpen. 

Wij zijn bereikbaar!
Om onze kernwaarde ‘persoonlijk’ goed uit 
te kunnen dragen, zijn we goed bereikbaar 
voor onze huurders en klanten. Dit betekent 
dat ze ons kunnen bellen, dat ze worden 
teruggebeld, dat ze aan ons bureau kunnen 
komen en dat we naar hen toe gaan als de 
situatie daar om vraagt. Natuurlijk betekent 
dat ook dat we doen wat we beloven en 
altijd openstaan voor feedback.

Huurdersbelangenvereniging 
A.N.U.W.
Er is één huurdersbelangenvereniging 
bij ons actief. Deze vereniging behartigt 
de belangen van alle huurders van 
onze corporatie. De bewoners in deze 
vereniging zijn onafhankelijk, hebben 
belangstelling voor hun woonomgeving 
en willen meedenken over de leefbaarheid 
in hun dorp. We betrekken onze 
huurdersbelangenvereniging bij onze 
beleidswijzigingen, het opstellen van 
de prestatieafspraken en overleggen 
constructief met hen over wat huurders 
belangrijk vinden. Bij onze intakes en 
huisbezoeken wijzen we onze huurders 
op deze vereniging en het belang van het 
lidmaatschap daarvan.

We maken onze huurders 
bewust van schoon, heel en 
veilig.
We streven naar een schone, hele en 
veilige woonomgeving. Om dit te realiseren 
is bewustwording bij onze huurders 
een belangrijke factor. Onze focus ligt 
de komende periode met name op de 
bewustwording van duurzaamheid en 
brandveiligheid. Dit doen we door middel 
van nieuwsbrieven, blogs, onze website 
en het benoemen van deze thema’s bij de 
intakegesprekken en bewonersbezoeken. 

‘‘Onze focus ligt de komende periode          
  met name op de bewustwording van        
  duurzaamheid en brandveiligheid.’’
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Onze uitgangspunten
Wij willen dat huurders een 
huurwoning ervaren als hun eigen 
woning. Wij bieden hen de ruimte 
om er hun eigen huis van te maken.
Klanten hebben bij ons recht van 
spreken. Wij denken niet voor de 
klant maar vragen hen actief naar 
hun mening en wensen. Dit nemen 
we mee in de keuzes die we maken. 
We nemen onze klanten serieus 
en gaan in eerste instantie 
uit van hun eigen kracht en 
verantwoordelijkheid. We staan klaar 
voor mensen die hierbij een steuntje 
in de rug nodig hebben.
Wij hebben een regionale blik, een 
lange termijn visie en moeten mee 
met de maatschappelijke trends. 
Hierbij houden wij ruimte voor het 
menselijke en verliezen wij onze 
lokale situatie niet uit het oog.

•

•

•

Onze doelstellingen
Bij ons jaarlijks bewonersonderzoek 
over de kwaliteit van onze 
dienstverlening streven wij naar een 
minimaal rapportcijfer van 7,5.
We maken onze huurders bewust 
over hoe zij de brandveiligheid 
in hun woonomgeving kunnen 
verbeteren.
Wij zijn bereikbaar: bewoners 
kunnen ons bellen, worden 
teruggebeld, mogen langskomen en 
wij gaan langskomen als de situatie 
dit vraagt.
Wij streven naar maximalisatie van 
onze klanttevredenheid

•

• 

•

•
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6.  Leefbaarheid
Leefbare buurten, door verbinding en samenwerking

Leefbaarheid is een breed begrip waar we 
als corporatie mee te maken hebben. Het 
gaat hierbij om de leefomgeving van onze 
huurders, het prettig wonen, maar ook over 
zaken als (buren)overlast.

De leefbaarheid in onze wijken loopt de 
laatste jaren terug. Dit heeft onder andere 
te maken met het feit dat we steeds vaker 
mensen met een zorgvraag huisvesten, 
huurders het lastiger hebben om hun 
financiën elke maand rond te krijgen, 
maar ook met de vergrijzing waar we 
momenteel mee te maken hebben. Om de 
leefbaarheid op peil te houden, gaan we 
meer de wijken in. 

We gaan op bezoek bij 
onze bewoners!
We nemen de tijd om bewoners te 
verwelkomen in hun nieuwe woning en 
omgeving. Dit doen we ongeveer een 
half jaar nadat de huurder de sleutel 

heeft ontvangen. Tijdens deze bezoeken 
zorgen we voor een ontspannen sfeer en 
praten we over zaken zoals (buren)overlast, 
huurachterstanden en over wederzijdse 
verwachtingen. 

In 2020 gaan we bij al onze langer zittende 
bewoners op bezoek. Uiteraard doen we 
dit alleen bij bewoners die dit op prijs 
stellen. Met deze bezoeken kijken we of 
de bewoners nog naar wens wonen, of 
zij aanpassingen nodig hebben of dat zij 
ergens onze hulp bij kunnen gebruiken. 

Door de bezoeken aan onze langer zittende 
doelgroep en de bezoeken aan het 
begin van een huurperiode, weten onze 
medewerkers wat er speelt in onze wijken 
en brengen we onszelf dichtbij de huurder.
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Trends in onze doelgroep
Vergrijzing
Veel van onze huurders zijn ouderen. Naast 
dat de vergrijzing alleen al zorgt voor 
veel oudere huurders, wonen ouderen 
tegenwoordig ook langer thuis als gevolg 
van het sluiten van bejaardenhuizen, dit 
vraagt om levensloopbestendige woningen 
die goed bereikbaar zijn. 

Huurders met een (zorg)vraag
We zien dat we steeds vaker klanten 
huisvesten met een (zorg)vraag. Dit zijn 
bijvoorbeeld statushouders of mensen met 
een specifieke (zorg)behoefte. Dit komt 
doordat deze doelgroepen steeds vaker 
thuis blijven wonen en de begeleiding 
thuis plaatsvindt. Deze doelgroepen zijn 
zeer divers, net als het beroep dat zij op 
ons doen. Het ondersteunen en huisvesten 
van deze mensen vraagt om een nauwe 
samenwerking met gemeente, politie en 
zorg- en welzijnsorganisaties. Wij hebben 
en maken concrete afspraken met onze 
partners hoe we met kwetsbare groepen 
omgaan. 

Woningen waar zorg mogelijk is
We hebben drie opties voor huurders met 
een zorgvraag. Dit zijn ‘De Nieuwenaar’, 
het ‘Jan Biesheuvel Dijkhuis’ en de 
steunpuntwoningen. In deze complexen 
is de mogelijkheid voor wonen met 
zorg. Bewoners regelen hier zelf hun 
zorgbehoefte.

We werken samen met 
welzijnsorganisaties
Als woonstichting spannen wij ons 
in om sociaal-maatschappelijke 
problemen vroegtijdig te signaleren. 
Doel is om betrokkenen zo snel 
mogelijk door te kunnen verwijzen 
naar betreffende hulporganisaties om 
escalatie te voorkomen. Om oplopende 
huurachterstanden en huisuitzettingen 
voor te zijn, werken we intensief samen 
met ‘Vroeg erop af’, welzijnsorganisaties, de 
gemeente en ggz-instellingen.

We gaan opzoek naar nieuwe 
buurtverenigingen!
Komend jaar vieren we ons 65 jaar bestaan, 
waarvan al 20 jaar als Woonstichting 
Land van Altena. In het begin waren er 
veel buurtverenigingen actief. In de loop 
der jaren werd dit steeds minder. We 
vinden de mening en initiatieven van 
onze huurders erg belangrijk. Daarom 
gaan we komend jaar actief opzoek naar 
nieuwe buurtverenigingen. Waar mogelijk 
ondersteunen en stimuleren we nieuwe 
initiatieven. We blijven binnen de kaders die 
het Aw voor dergelijke initiatieven stelt.
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Onze uitgangspunten
Wij zetten ons in voor het behouden 
of versterken van de leefbaarheid in 
ons werkgebied. Wij werken samen 
met anderen, vanuit onze eigen 
verantwoordelijkheid, 
aan het realiseren van verbeteringen 
in een wijk of (dorps)kern.
Wij denken mee over lokale en 
regionale vraagstukken en 
werken mee aan oplossingen.
Onze taak gaat verder dan huisvesting 
alleen. Fijn wonen gaat immers 
verder dan alleen de woning. Ook de 
onderlinge verbondenheid met de 
buren, het gevoel van veiligheid en 
de uitstraling van de woonomgeving 
hebben hier invloed op.
Wij investeren vooral in zaken waar wij 
invloed op hebben en een verschil in 
kunnen maken voor onze klanten: de 
woningen en de woonomgeving.
Wij zorgen dat onze woningen op 
een rechtvaardige, effectieve en 
transparante manier worden verdeeld. 
Ons woningaanbod en de wijze waarop 
we onze woningen verdelen, sluiten aan 
bij de behoeften en mogelijkheden van 
woningzoekenden.

•

•

•

•

• 

•

• 

•

•

Onze doelstellingen
Van 2020 tot 2024 gaan we met elke 
nieuwe bewoner in gesprek uiterlijk 
een half jaar na uitgifte van de 
sleutel.
Al onze doelgroepen hebben 
voldoende slaagkans om een 
geschikte woning te krijgen. 
We bezoeken al onze lang zittende 
bewoners, die dit op prijs stellen. Zo 
kijken we of de bewoners nog naar 
wens wonen, of aanpassingen of 
hulp nodig hebben.
We willen een toename van onze 
buurtverenigingen.
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Tot slot 
Dit ondernemingsplan is een flexibel plan. Dat houdt in dat we dit jaarlijks volgens de 
pdca-methode bekijken en waar nodig aanpassen in ons jaarplan. Omdat de wereld om 
ons heen snel verandert, willen we met deze flexibele insteek snel kunnen inspringen op 
de ontwikkelingen waar we mee te maken krijgen.

Overige reserves 85.943 81.836 83.461

Leningen o/g 33.110 33.964 36.180

Passieve latentie belastingverplichting 0 73 0

Overige voorzieningen 30 43 27

Lopende schulden 33.140 34.080 36.207

Schulden aan leveranciers 295 535 495

Belastingen en scoiale verzekeringen 125 140 111

Overlopende passiva 15 18 13

Schulden aan pensioenen 8 8 8

Opgelopen rente leningen o/g 361 291 260

Kortlopende schulden 804 992 887

Totaal passiva 119.888 116.908 120.554

25 




