(T)huis in de buurt
Ondernemingsplan 2021 – 2024
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1. (T)huis in de buurt
Als Rhenam Wonen bieden we een (t)huis in de buurt voor onze huidige en toekomstige huurders. Wonen en leven gaan voor
ons hand in hand. Dit principe staat dan ook centraal in onze koers voor de komende jaren.
Met de titel ‘(t)huis in de buurt’ brengen we tot uitdrukking dat we zorgdragen voor voldoende passende woningen en dat we
bovenal woningen aanbieden die voor onze huurders als een ‘thuis’ voelen. We zijn er voor ál onze huurders in de buurt.
Daarbij zijn we zelf ook thuis in de buurt. De buurt vormt voor ons het vertrekpunt voor onze opgaven en onze aanpak met
huurders.
Wie zijn wij
Rhenam Wonen (hierna: Rhenam) is een corporatie in het hart van Rhenen en Amerongen. Onze organisatie is in 2016
ontstaan uit een fusie tussen de Rhenense woningstichting en Woningstichting Amerongen. Onze naam is een samenvoeging
van de plaatsnamen Rhenen en Amerongen. Daarmee benadrukken wij het belang van de lokale verankering van onze
organisatie. Huurders met een kleine portemonnee en/of een zorgbehoefte kunnen bij ons terecht voor een passende
woning.
Met onze compacte organisatie maken wij het verschil voor onze huurders en woningzoekenden. We staan dicht bij onze
(toekomstige) huurders en zijn trots op de resultaten die we voor hen boeken. Als de situatie daarom vraagt, zetten wij nét
dat stapje meer voor elkaar.
Onze woningmarktregio's
Wij zijn werkzaam in twee woningmarktregio’s; Foodvalley (Rhenen) en U16 (Utrechtse Heuvelrug). Hoewel de beide
woningmarktregio’s elk hun eigen karakter hebben, zijn er ook duidelijke overeenkomsten zichtbaar. Beide regio’s
combineren een stedelijk karakter met de rust en ruimte van een landelijke omgeving. Juist deze combinatie maakt de regio’s
aantrekkelijk voor de eigen inwoners én voor woningzoekenden van buiten de regio’s.
Onze huurders
Met ruim 2.900 woningen huisvesten wij circa 5.000 mensen in de gemeenten Rhenen en de Utrechtse Heuvelrug. Veel van
onze huurders wonen in een eengezinswoning, vaak met diepe achtertuinen, of in middel-hoogbouw van voor de jaren ’80.
Binnen de huishoudens die een woning van ons huren, zien we huurders die van generatie op generatie in dezelfde kern
wonen, zich inzetten voor het verenigingsleven in die kern en voor elkaar zorgen.
Onze koers
Wij maken ons hard voor onze huidige én toekomstige huurders (hierna: onze huurders). Hoe we dat doen, beschrijven we in
dit ondernemingsplan voor de periode 2021-2024. We bouwen daarbij voort op ons ondernemingsplan 2017-2020. We
hebben vastgesteld, dat we goede slagen hebben gemaakt ten aanzien van de doelstellingen die we onszelf hadden gesteld.
Zo hebben we de betaalbaarheid van wonen verankerd in meerjaren huurprijsafspraken met onze huurdersorganisaties.
Daarnaast hebben we flinke stappen gezet in de verduurzaming van ons woningbezit en hebben we onze bedrijfsvoering
verbeterd door het beschrijven van processen en het verder vormgeven van risicomanagement. Maar, we stellen ook vast dat
we nog niet alle doelstellingen uit ons ondernemingsplan 2017-2020 (voldoende) hebben gerealiseerd. Zo hebben we door
het ontbreken van geschikte locaties onze ambities rondom een passende woningvoorraad niet volledig waar kunnen maken.
En, hebben we weliswaar een beweging in gang gezet naar meer gerichtheid op de huurder en sociaal-maatschappelijke
thema's, maar deze beweging is nog niet voltooid. Intern hebben we de basis op orde gebracht, maar een verdere
ontwikkeling van de organisatie en innovatie van onze werkwijzen, dienstverlening en producten moet nog plaatsvinden.

3

Kortom, de richting die we met ons ondernemingsplan 2017-2020 hebben ingezet, is onverminderd relevant en verdient een
verdere verdieping. We stellen daarbij vast, dat de opgaven in de volkshuisvesting en samenleving de afgelopen jaren
omvangrijker en ingrijpender zijn geworden. Ook is de complexiteit van de opgaven groter geworden. Dit vraagt enerzijds om
een krachtig antwoord en anderzijds om een flexibele opstelling. Er wordt ook een groter beroep gedaan op samenwerking en
solidariteit tussen overheden, markt en maatschappij. We beseffen ons meer dan ooit dat we met samenwerking
maatschappelijk meer bereiken. Een uitdagende en inspirerende context en opgave voor een organisatie als Rhenam.
Bij het ontwikkelen van ons ondernemingsplan hebben we de wens tot samenwerking in de praktijk gebracht. De
ontwikkelingen in onze omgeving hebben we verkend in samenspraak met onze huurderorganisaties, de gemeenten waar we
werkzaam zijn, onze raad van commissarissen en onze medewerkers. We hebben met elkaar de opgaven voor Rhenam in
kaart gebracht en gesproken over de vraag waar Rhenam voor staat. Dit heeft geresulteerd in het voorliggende
ondernemingsplan, waarin vier strategische speerpunten centraal staan:
1.
volkshuisvestelijke kerntaken;
2.
sociaal maatschappelijke meerwaarde;
3.
dienstverlening op maat;
4.
robuuste organisatie en een gezonde bedrijfsvoering.
Voordat wij deze speerpunten uitwerken, staat we stil bij wat er om ons heen gebeurt en waar wij voor staan.
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2. Wat gebeurt er om ons heen?
Om onze opgaven voor de komende jaren goed in beeld te brengen, hebben we de belangrijkste
ontwikkelingen in onze omgeving op een rij gezet.
Sinds ons ondernemingsplan 2017-2020 hebben
verschillende ontwikkelingen een vlucht genomen. Vier
ontwikkelingen raken de volkshuisvesting en onze
organisatie in het bijzonder:
de woningcrisis en veranderende doelgroepen;
behoefte aan zorg en ondersteuning en druk op de
leefbaarheid van buurten en wijken;
duurzaamheid en de energietransitie;
de digitalisering van onze samenleving en het werk van
de corporatie.
Een continu veranderlijk speelveld is de (landelijke) politiek
die de volkshuisvesting en de opgaven van de corporaties
sterk beïnvloedt. Onderstaand een beknopte beschouwing
van een dynamisch speelveld met forse uitdagingen.
Woningcrisis
We schrijven ons ondernemingsplan in een periode, waarin
de druk op de woningmarkt steeds groter wordt. Door de
groei van het aantal huishoudens en het aantal inwoners van
ons land is de vraag naar woningen in de afgelopen jaren
verder toegenomen. Het aantal nieuwe woningen is alleen
niet in dezelfde mate gegroeid. Hierdoor heeft een groot
aantal mensen moeite met het vinden van een geschikte
woning. Een maatschappelijke tendens is daarnaast dat door
de problematiek op de woningmarkt reële kansen op een
woning sterk afnemen en de kloof tussen (kans)arm en
(kans)rijk steeds groter dreigt te worden. Het huidige tekort
van circa 330.000 woningen raakt starters en doorstromers,
jongeren en ouderen en huishoudens met lagere en
middeninkomens. Het tekort aan woningen is in de regio’s
waarin wij werkzaam zijn goed zichtbaar in de vorm van
lange wacht- en zoektijden. Daarbij laten de prognoses zien
dat de behoefte aan sociale huurwoningen in onze regio’s op
de schaal van Nederland relatief het grootst is.
In het algemeen zijn bewoners van sociale huurwoningen
minder geneigd om te verhuizen dan bewoners van een
koopwoning. De druk op de woningmarkt zorgt ervoor dat de
doorstroming verder stagneert. Daardoor is het vooral voor
starters moeilijk om in aanmerking te komen voor een
sociale huurwoning. Het is dus noodzakelijk om ook binnen
onze grootstedelijke regio’s betaalbare en geschikte
nieuwbouwlocaties aan te wijzen. Alleen dan kan de
nieuwbouwopgave van circa 8.000 sociale huurwoningen tot
2035 in de Foodvalley en circa 1.500 sociale huurwoningen
op jaarbasis in de woningmarktregio U16 worden
gerealiseerd.
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Veranderende doelgroepen
Onze doelgroepen en hun woonwensen veranderen. Er
komen steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens
en vooral het aantal oudere huishoudens (van 75 jaar en
ouder) neemt toe. Met de vergrijzing, die zeker in de
gemeenten waarin wij werkzaam zijn duidelijk zichtbaar
is, neemt ook de vraag naar (nabijheid van) zorg toe.
De meeste ouderen blijven ook als hun zorgbehoeften
toenemen thuis wonen. De verhuisgeneigdheid van deze
doelgroep is opmerkelijk laag. Enerzijds blijven ouderen
langer in hetzelfde huis wonen omdat zij dit zelf graag
willen. Anderzijds wonen ouderen door een tekort aan
verpleeghuiscapaciteit en zorgpersoneel langer thuis. De
nabijheid van de volgende stap in de wooncarrière, zoals
nultredenwoningen, is niet altijd binnen de reikwijdte
van het sociale netwerk van de buurt of wijk
voorhanden. Het gebrek aan woonmogelijkheden tussen
‘thuis’ en verpleeghuis vraagt om het
levensloopbestendig maken van de huidige woningen en
het nadenken over andere, nieuwe verschijningsvormen
van wonen in de buurt van voorzieningen.

Daarnaast zien we dat meer mensen vanuit beschermd
wonen en maatschappelijk opvang naar een reguliere
huurwoning verhuizen en de instroom van statushouders en
arbeidsmigranten toeneemt. Deze verschillende groepen
stellen verschillende eisen aan hun woning en
woonomgeving. Het is aan corporaties om hier met hun
woningvoorraad op in te spelen.
Zorg, ondersteuning en leefbaarheid van buurten en wijken
In de afgelopen decennia is de overheid een toenemend
beroep gaan doen op de zelfredzaamheid van mensen. Er
wordt verwacht dat mensen steeds meer zelf doen en zelf
regelen. Maar lang niet iedereen is hiertoe in staat. Zijn
mensen hier wel toe in staat, dan kan de zelfredzaamheid
onder invloed van werkloosheid, schulden, langdurige
armoede of andere ingrijpende gebeurtenissen onder druk
komen te staan. De vraag is dan waar je terecht kunt voor
hulp of ondersteuning. Dat is lang niet voor iedereen
duidelijk.

Een andere belangrijke opgave voor de corporaties is
gelegen in het gereed maken van buurten en wijken voor
de energietransitie; de transitie naar een gasloze en
emissieloze samenleving. De eerste stappen zijn gericht
op het isoleren van de bestaande voorraad, om zo het
energiegebruik sterk terug te dringen, en het opwekken
van duurzame energie met zonnepanelen, om zo het
gebruik van fossiele brandstoffen sterk te verminderen.
Het doel is om in 2050 7 miljoen woningen van het
aardgas te krijgen. Een ongekende opgave. Gemeenten
zullen via de warmtetransitie en wijkuitvoeringsplannen
aan moeten geven hoe deze doelstelling gerealiseerd
kan worden, zodat corporaties zich kunnen voorbereiden
op noodzakelijke investeringen. Als eerste stap worden
richting 2030 in ieder geval 1,5 miljoen bestaande
woningen verduurzaamd.

Corporaties huisvesten steeds vaker kwetsbare huurders met
vragen op het gebied van participatie, gezondheid,
eenzaamheid, schulden en/of verslaving. Vaak gaat het
daarbij niet om één afzonderlijke vraag, maar om een
combinatie van vragen, die op elkaar ingrijpen. Zo kunnen
schulden ertoe leiden dat mensen minder goed in staat zijn
om problemen het hoofd te bieden of in een sociaal
isolement komen, doordat zij minder mogelijkheden hebben
om deel te nemen aan sociale activiteiten. Voor een goede
ondersteuning bij de aanpak van deze vragen is het van
belang dat corporaties, welzijns- en zorginstellingen,
gemeenten en andere partijen samenwerken en over de
grenzen van hun eigen sector heen kijken.
Vooral in buurten waar veel kwetsbare groepen wonen, staat
de leefbaarheid onder druk en zijn problemen rondom
overlast, criminaliteit en onveiligheid zichtbaar. Bij de sociale
en fysieke ontwikkeling van buurten moet gestreefd worden
naar gemengde wijken. Zowel qua bewoners, woningtypes
als functies in de wijk en buurt. Sociale structuren in de wijk
hebben belang bij (in)formele ondersteuning van het
netwerk en aanwezigheid van voorzieningen in de wijk en
buurt. Sociale en fysieke interventies gaan hand in hand met
elkaar in het kader van (sociale) wijkontwikkeling.
Duurzaamheid en energietransitie
Het afgelopen decennium heeft er een grote
maatschappelijke en politieke verschuiving plaatsgevonden
rondom de begrippen duurzaamheid, milieu en ecologie. Het
verdrag van Parijs (2015), het klimaatakkoord gebouwde
omgeving (2019) alsook de maatschappelijke discussie
rondom gaswinning in Groningen (2019) zijn de katalysator
geweest voor het agenderen van duurzaamheid als prioriteit
voor de samenleving. Corporaties hebben in het kader van
het klimaatakkoord een belangrijke positie gekregen als
startmotor van de verduurzaming van de (sociale
huur)woningvoorraad in Nederland.
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Ook is klimaatadaptie in de gebouwde omgeving een
onderdeel van de duurzaamheidsopgave. Daarmee
wordt geanticipeerd op het minimaliseren van hittestress, voorkomen van wateroverlast en versterken van
biodiversiteit. Als laatste heeft circulariteit als begrip zijn
intrede gedaan rondom de verduurzaming. Het gaat
daarbij om circulair (her)gebruik van materialen in de
gebouwde omgeving om de ecologische voetafdruk van
bouwen, beheren en ontwikkelen van woningen zoveel
als mogelijk te minimaliseren.
Mede ingegeven door het kader van het klimaatakkoord,
de startmotorfunctie van de corporaties, de relatie met
wijken en buurten en vanzelfsprekend de woningen en
doelgroepen van corporaties is duurzaamheid een
onlosmakelijk maatschappelijk onderdeel geworden van
de opgaven in en van de volkshuisvesting in Nederland.

Digitalisering
De toepassing van informatie- en communicatietechnologie
is niet meer uit ons leven weg te denken. Niet alleen privé,
maar ook professioneel speelt technologie een steeds
grotere rol. Voor corporaties betekent het onder andere, dat
woongemak en -comfort van huurders kan worden vergroot.
Daarnaast kunnen werkprocessen worden vereenvoudigd, de
bedrijfsvoering efficiënter worden gemaakt, de
samenwerking met ketenpartners verder vorm worden
gegeven én de dienstverlening beter op de klant worden
afgestemd. De mogelijkheden van data en digitale systemen
en sturing zijn nagenoeg eindeloos. De vraag is waar ze in het
werk van corporaties een groot verschil kunnen maken,
mogelijke risico's vormen of kunnen wegnemen of een
concrete behoefte van huurders en woningzoekenden
vervullen.
Als het gaat om de dienstverlening, zien we in toenemende
mate een groep huurders die niet meer afhankelijk wil zijn
van de openingstijden van de corporatie. Zij willen zaken
regelen op een moment en vanaf een plaats die hen schikt.
Tegelijk zien we ook een groep die een kantoor als plek van
ontmoeting met Rhenam waardevol acht. Daarbij willen ze
gebruik maken van het kanaal dat hen het beste past;
internet, email, telefoon, balie, etc. Dienstverlening rondom
klachten, mutaties, reguliere vragen en huuropzeggingen
vraagt naast het bestaande reguliere contact om een nieuwe
digitale vorm. Het op maat kunnen bedienen van huurders in
deze uiteenlopende behoeftes is een belangrijke uitdaging.
Politieke ontwikkelingen
Waar corporaties zich tot voor kort vooral moesten richten
op hun kerntaak, het bouwen en beheren van sociale
huurwoningen, doet de overheid op steeds meer terreinen
een beroep op hen. Corporaties worden gezien als de
startmotor voor verandering; of het nu gaat om het
realiseren van woningbouw in sociale- en middenhuur, het
verduurzamen van het woningbezit of het versterken van de
leefbaarheid.
Zowel op landelijk, als op lokaal niveau verstevigt de
overheid de regie op corporaties. Landelijk komen er
specifieke kaders en uitvoeringsregels voor corporaties. De
wens is dat corporaties daardoor meer helderheid krijgen
over het speelveld waarbinnen ze hun opgaven dienen waar
te maken. Lokaal voert de overheid meer druk op corporaties
uit om de doelstellingen van de gemeentelijke woonvisies te
realiseren. Een belangrijk nadeel van deze ontwikkeling is,
dat regels onverwacht kunnen komen. Ze kunnen een
verstorende werking hebben op de bedrijfsprocessen van
corporaties en mogelijk niet effectief of efficiënt zijn ten
aanzien van de beoogde volkshuisvestelijke doelstellingen.
De mogelijkheden tot (directe) beïnvloeding van deze kaders
en regels zijn beperkt. Door de hoeveelheid aan taken en het
brede speelveld vraagt dit wendbaarheid en veelzijdigheid
van corporaties om mee te kunnen bewegen in het politieke
en maatschappelijke krachtenveld.
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3. Waar staan wij voor?
“Als nabije buur staan wij ervoor dat onze huurders prettig kunnen wonen in een woning die
betaalbaar en passend is, in een woon- en leefomgeving waar zij zich thuis voelen en trots op zijn”.
3.1 De menselijke maat in wonen
De menselijke maat in wonen staat voor ons centraal. Dat betekent dat wij dicht bij onze huurders willen staan, het gezicht in
de wijk en buurt willen zijn en vraagstukken van onze huurders in beeld willen hebben. Zo kunnen we, waar nodig, maatwerk
aan onze huurders leveren.
We zorgen dat de uitvoering van onze kerntaak rondom wonen op orde is, zodat we sociaal-maatschappelijk betekenis voor
mensen kunnen hebben. Geluk in wonen en leven gaat voor Rhenam over een (t)huis in de buurt. Een plek waar goed wonen
en (samen)leven elkaar versterken.
In onze buurten zijn we een betrouwbare en lokaal verankerde (netwerk)partner met heldere grenzen, die het lef heeft om
maatschappelijke problemen aan te pakken, ook als we daarvoor over grenzen heen moeten kijken. We zijn toegankelijk,
aanspreekbaar en gaan actief in dialoog met onze omgeving.
3.2 Onze doelgroep
Binnen de huidige woningmarkt is het voor veel huishoudens lastig om een passende en betaalbare woning te vinden. Om
onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke meerwaarde en impact zo groot mogelijk te maken, kiezen wij ervoor om ons te
richten op de huishoudens met een inkomen tot en met € 40.024 (prijspeil 2021). Juist voor deze doelgroep zien wij zeer
geringe kansen op de woningmarkt die marktpartijen vanwege het onrendabele bedrijfsmodel niet zullen oppakken.
Wij zijn bereid om te kijken welke bijdrage wij binnen onze bestaande voorraad kunnen leveren aan het huisvesten van
middeninkomens. Hiervoor maken we gebruik van de wettelijke ruimte om de woningen flexibel toe te kunnen delen. Daarbij
staat voor ons voorop, dat het huisvesten van middeninkomens niet substantieel ten koste mag gaan van onze
investeringsruimte en opgaven voor de doelgroep van beleid tot en met € 40.024.
3.3 Onze missie
Als nabije buur staan wij ervoor dat onze huurders prettig kunnen wonen in een woning die betaalbaar en passend is, in een
woon- en leefomgeving waar zij zich thuis voelen en trots op zijn.
3.4 Onze kernwaarden
•
Betrokken
Wij zijn betrokken bij onze huurders, onze partners en onze collega’s. Wij zetten net dat stapje extra als de situatie daarom
vraagt. Wij werken vanuit het motto ‘gewoon samen doen’.
•
Aanspreekbaar
Wij zijn aanspreekbaar en benaderbaar voor onze huurders, partners en collega's. We zijn toegankelijk voor een gesprek én
zoeken het gesprek actief op.
•
Wendbaar
Wij hebben oog voor de ontwikkelingen in onze omgeving en zijn alert op de kansen om onze opgaven te realiseren.
•
Daadkrachtig
Wij zijn resultaatgericht en pragmatisch. We zijn gewend om onze mouwen op te stropen en vraagstukken aan te pakken.
Bij elkaar opgeteld, laten deze kernwaarden zien, dat wij onze opgaven en ambities met bevlogenheid oppakken. We doen wat
we zeggen en we zeggen wat we doen: we zijn een betrouwbare partner.
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3.5 Ons werkgebied
Van oudsher richten wij ons op sociale woningbouw in de gemeente Rhenen en Amerongen. De Foodvalley vormt ons
kernwerkgebied. Vanwege de opgave en oorsprong van ons woningbezit ligt daar in belangrijke mate onze focus. Om ook
volledig werkzaam te kunnen zijn in de Utrechtse Heuvelrug hebben we een ontheffing aangevraagd en gekregen voor de
woningmarktregio U16/Utrechtse Heuvelrug. Voor 2023 wordt deze ontheffing geëvalueerd. Wij maken ons hard voor een
voortzetting van onze ontheffing voor de Utrechtse Heuvelrug (binnen de woningmarktregio U16).
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4 . Wat zijn onze opgaven en ambities?
4.1 Volkshuisvestelijke kerntaken
Wij staan voor voldoende betaalbare en passende
woningen voor mensen met een bescheiden
inkomen.

We houden zicht op potentiële ontwikkellocaties en
gaan actief de samenwerking aan met de gemeenten en
marktpartijen om voldoende en passende sociale
huurwoningen te kunnen realiseren.

Voldoende (passende) woningen
Onze belangrijkste volkshuisvestelijke opgave is het voorzien
in voldoende woningen voor onze doelgroepen van beleid.
Op basis van de huidige wacht- en zoektijden, beperkte
doorstroming en kwalitatieve mismatch in de
woningvoorraad zien wij een grote opgave in de nieuwbouw
en toevoeging van voldoende (passende) sociale
huurwoningen. Dit geldt in het bijzonder voor de gemeente
Rhenen, waar tot 2030 jaarlijks circa 25 sociale
huurwoningen benodigd zijn. Voor Amerongen geldt dat er
tot 2030 twintig (koop en huur)woningen worden
toegevoegd.

Basiskwaliteit en verduurzaming
We richten ons niet alleen op nieuwbouw, maar
investeren ook in onze bestaande voorraad.
Grootschalige renovatie en verduurzaming van onze
huidige woningen hebben prioriteit in ons
vastgoedbeleid. Ons doel is om in 2030 onze
woningvoorraad op gemiddeld energielabel A te hebben
en in 2050 energieneutraal te zijn. De verduurzaming
staat vooral in het teken van het beperken van de
(verhoging van de) woonlasten voor onze huurders. Voor
het behalen van de klimaatdoelstellingen nemen wij
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en volgen
wij landelijk beleid.

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat de veerkracht
van wijken met veel sociale huurwoningen onder druk komt
te staan. Leefbaarheidsproblemen liggen op de loer. Wij zien
dat ook binnen ons werkgebied. Om deze ontwikkeling te
doorbreken, vinden we het belangrijk om gemengde wijken
te realiseren. Wijken waarin niet alleen sociale
huurwoningen staan, maar ook middenhuur- en/of
koopwoningen zijn. Wijken waarin mensen met
uiteenlopende achtergronden, inkomens en
opleidingsniveaus wonen. Wijken waarin de bewoners
samenredzaam zijn. Daarom hebben we bij
nieuwbouwplannen, renovatie alsook verkoop nadrukkelijk
oog voor de mogelijkheden om diversiteit in de wijk te
stimuleren.
Leidende principes voldoende (passende) woningen
Onze kerntaak is het bouwen en beheren van sociale
huurwoningen (< € 752, prijspeil 2021). Als de lokale
omstandigheden daar aanleiding toe geven betrekken we de
gewenste ontwikkeling van de wijk, diversiteit aan
doelgroepen en leefbaarheid bij onze afweging om ook
woningen in de lage middenhuur (€ 753- € 950) toe te
voegen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de sociale
opgave. Bouwen doen we toekomstgericht en met het oog
op verschillende woonwensen en woonmilieus. We spelen in
op veranderingen binnen onze doelgroepen en hebben oog
voor andere woonvormen, zoals hofjeswoningen,
kangoeroewoningen of gezamenlijke huisvesting voor
verschillende generaties. In de bestaande voorraad koppelen
we opgaven en passen we maatregelen rondom
grootschalige renovatie, verduurzaming en het
levensloopbestendig maken van de woning en wijk slim toe.
Een majeure opgave zien wij in de huidige woningmarktcrisis
en omstandigheid van schaarste aan bouwlocaties.
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Leidende principes duurzaamheid
We voeren de maatregelen doelmatig en kostenefficiënt
uit door ze – waar mogelijk - onderdeel te maken van
(grootschalig) planmatig onderhoud. De verduurzaming
van complexen met de slechte energielabels (D,E,F en G)
krijgt voorrang in de aanpak. Het vastgoedbeleid is
daarnaast primair gericht op het isoleren, ventileren van
de bestaande schil en het plaatsen van zonnepanelen.
We sluiten hiermee aan op de warmtevisies van de
gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. De
technische installaties voor verwarming en koeling van
woningen passen we aan bij einde levensduur en/of in
combinatie met een logisch pakket van maatregelen
gericht op isolatie en ventilatie. Binnen het kader van
verduurzaming zetten we pragmatisch in op
klimaatadaptatie. We maken gebruik van bewezen
materialen en technieken bij de modernisering en
verduurzaming van het woningbezit. Bij onze
investeringen maken we een doelmatige afweging. De
inzet van onze maatregelen is een gebalanceerde
afweging tussen volkshuisvestelijke, maatschappelijke en
financiële prestaties.
Betaalbare woonlasten
We vinden het belangrijk dat onze huurders de financiële
ruimte hebben om deel te nemen aan de maatschappij
en sociale activiteiten kunnen ondernemen. Het kunnen
beschikken over een betaalbare woning is in onze ogen
de basis voor het volwaardig kunnen deelnemen aan de
samenleving. Daarom staan betaalbare woonlasten voor
ons centraal. Woningen wijzen we passend toe. Zo
zorgen we dat huishoudens een huur betalen, die
aansluit op hun inkomen.

Leidende principes betaalbaarheid
Met onze huurdersorganisaties maken we
meerjarenafspraken, gericht op een gelijkmatige en
bescheiden, inflatievolgende huurverhoging voor onze
huurders. Daarnaast verduurzamen we onze woningen om
de energielasten voor onze huurders te beperken. Ondanks
dit alles, kan het gebeuren dat huurders moeite hebben om
(tijdig) hun huur te betalen. Geldproblemen kunnen klein
beginnen, maar uiteindelijk grote gevolgen hebben. Bij
betalingsrisico’s denken we dan ook al in een vroeg stadium
met onze huurders mee over oplossingen en maken we
afspraken met hen. Deze afspraken geven wij zo vorm, dat ze
in principe vol te houden zijn en uitzicht bieden op een reële
en duurzame oplossing. Zo dragen wij eraan bij dat
huurachterstanden zoveel als mogelijk worden voorkomen.
Vaak gaan huurachterstanden gepaard met andere schulden
en/of problemen. Daarom schakelen wij, wanneer de
huurder daar toestemming voor geeft, hulpinstanties in die
de huurder ook op andere vlakken ondersteuning kunnen
bieden. We werken ook met gemeenten en sociale diensten
samen in het kader van Vroegsignalering en hulp bij
schulden. We passen – waar nodig – maatwerk toe.
Onze ambities voor 2021 -2024:
•
We leveren in 2022 62 sociale huurwoningen op
(Lijsterberg en Vogelenzang).
•
We verduurzamen circa 100 tot 150 woningen per jaar
naar een gemiddeld energielabel A.
•
We transformeren en revitaliseren Multifunctioneel
Centrum Allemanswaard om het exploitatietekort op
te lossen.
•
We verkennen de mogelijkheden van nieuwbouw van
circa 120 woningen.
•
We verkennen de noodzaak en mogelijkheden voor
grootschalig renovatie van circa 100 woningen.
•
We maken een aanvang met het levensloopbestendig
maken van de huidige woningvoorraad.
•
We hanteren een sociaal en gematigd huurbeleid, dat
rekening houdt met de totale woonlasten en uitgaat
van de draagkracht van huurders. Ten minste 70% van
onze woningvoorraad is beschikbaar voor de
doelgroepen vanuit passend toewijzen. Waar nodig
passen we maatwerk toe.
•
Zolang er sprake is van forse tekorten en daarmee
lange zoektijden in de sociale huurwoningvoorraad, en
onze financiële positie dat kan dragen, beperken we
het verkopen van huurwoningen.
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4.2 Sociaal maatschappelijke meerwaarde
Wij staan voor aandacht en zorg voor onze
huurders door samen te werken en in gesprek te
gaan. We zijn een verbindende en signalerende
partner in formele en informele netwerken. We
gedragen ons als nabije buur in de wijk en buurt.
Leefbaarheid
Wonen gaat voor ons verder dan het bieden van een
betaalbare en passende woning. We vinden het belangrijk
dat huurders zich thuis voelen, in hun woning én hun woonen leefomgeving. Een omgeving die schoon, heel en veilig is,
waar bewoners zich voor in willen zetten en waar zij bovenal
trots op zijn. Wij werken daarom samen met huurders en
partners aan de leefbaarheid en vitaliteit van de wijken en
buurten waar wij bezit hebben.
Gebiedsgericht (samen)werken
Onze medewerkers met klantcontact hebben een belangrijke
signalerende rol. Zij vormen onze oren en ogen in de wijken
en buurten. Zij weten wat er bij onze huurders speelt. Onze
wijkconsulenten gaan daarbij proactief het gesprek met
huurders aan. Zo gaan zij bijvoorbeeld enkele maanden na
het ondertekenen van een nieuw huurcontract bij de
bewoner langs. Ook voeren zij bij de uitvoering van
duurzaamheidsmaatregelen of renovatiewerkzaamheden
‘keukentafelgesprekken’ met de huurders, waarbij zij sociaalmaatschappelijke vraagstukken signaleren en – waar nodig –
doorgeven aan samenwerkingspartners. Wij werken aan een
duurzame relatie met onze huurders en partners. Waar
relevant ontwikkelen we met hen gezamenlijk een visie op
de wijk of buurt.
Onze duurzaamheids- en renovatieprojecten zijn aanleiding
voor het organiseren van speciale wijkacties. We stimuleren
bewoners daarbij om vooral zelf activiteiten in de buurt op te
zetten. Zo versterken we de draagkracht in de wijk en de
onderlinge tolerantie. Dit zorgt ervoor dat bewoners elkaar
kunnen ondersteunen, meer van elkaar accepteren en elkaar
– waar nodig – aanspreken. Komen bewoners er onderling
toch niet uit, dan kunnen ze overlast bij ons melden of
gebruik maken van buurtbemiddeling.
Leefbaarheid en vitaliteit vragen ook om wijken en buurten
die divers zijn samengesteld, met huurders die jong en oud
zijn, sterk en kwetsbaar, alleenstaand en samenwonend, met
regionale binding en nieuw in de regio, starters en
doorstromers, etc. Daarom maken we slim gebruik van de
bestaande wettelijke ruimte om woningen flexibel toe te
kunnen delen.
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Huurdersorganisaties en huurdersparticipatie
Huurders staan bij ons op één. Om huurders volwaardig
te kunnen betrekken bij beleidsontwikkeling en
uitvoering hebben we samenwerkingsconvenanten
afgesloten met onze huurdersorganisaties, de
Huurdersorganisatie REA (REA) en het Huurdersplatform
Amerongen & Omstreken (HPF A&O). In deze
samenwerking zetten wij ons in om de
vertegenwoordigers van onze huurders indringend en in
ieder geval bij belangrijke keuzes te betrekken. Zo
zorgen wij voor een natuurlijke samenwerking met
huurders en een gezonde tegenkracht in het
functioneren van onze organisatie.
Ons doel is om huurders op een professionele en
prettige wijze te betrekken bij onze opgaven,
werkzaamheden en inspraak en de mogelijkheid van
advies te geven (formeel en informeel) op de inzet en
keuzes van Rhenam. Deze betrokkenheid en inspraak
kan variëren van de wettelijk vereiste prestatieafspraken
en beleidsontwikkeling (strategisch), tot
klankbordgroepen in en met de wijk (tactisch),
bewonerscommissies, keukentafelgesprekken
(operationeel) en bijvoorbeeld (digitale) panels. Met
diverse instrumenten en een situationele aanpak borgen
we een moderne vertegenwoordiging en inspraak van
huurders in ons werk. Het uitgangspunt is, dat we de
huurders betrekken op de wijze waarop zij graag
betrokken willen worden.
Wonen, welzijn en zorg
Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht om
bewoners in de maatschappelijke opvang en het
begeleid wonen zoveel mogelijk zelfstandig te laten
wonen. Onze voornaamste verantwoordelijkheid als
corporatie is om deze nieuwe huurders een goed '(t)huis’
te geven. Dat wil zeggen, een huis en omgeving die
aansluiten op hun woonbehoeften. Gemeenten,
zorgorganisaties en maatschappelijke instellingen zijn de
eerstaangewezen partijen om de benodigde zorg en
ondersteuning te leveren.
We zien niet alleen dat mensen eerder zelfstandig
dienen te gaan wonen, maar ook dat ze langer thuis
wonen. We krijgen steeds meer oudere huurders, die
ook steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Soms
komt dit, omdat er geen andere passende woonruimte is
of geen plek beschikbaar is in een verpleeghuis. Maar,
veel vaker is het een bewuste keuze. Huurders voelen
zich vertrouwd en veilig in de buurt. Een buurt waarin ze
vaak al lang wonen en kunnen vertrouwen op de hulp
van hun buren.

Veel oudere huurders willen dan ook zo lang mogelijk in hun
huidige huis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken,
maken we onze bestaande woningvoorraad zoveel mogelijk
levensloopbestendig. Dat doen we bijvoorbeeld door bij
verduurzaming en/of renovatie van woningen te kijken of er
aanpassingen nodig en mogelijk zijn. Tegelijkertijd gaan we
actief in gesprek met ouderen over hun woonwensen,
ondersteuningsbehoeften en verhuiskansen. Een passende
woonruimte voor iedereen vraagt namelijk niet alleen om
het levensloopbestendig maken van woningen, maar ook om
het op gang brengen van de doorstroming op de
woningmarkt. In onze contacten met huurders brengen wij
de mogelijkheden om naar een meer passende woning te
verhuizen actief onder de aandacht.
Leidende principes wonen, welzijn en zorg
Wij zoeken actief de samenwerking met partijen op, omdat
wij het lef hebben om maatschappelijke problemen aan te
pakken, ook als we daarvoor over de grenzen van ons eigen
werkveld heen moeten kijken. We werken samen met onze
partners, zonder dat we hun verantwoordelijkheid
overnemen. In samenwerkingsconvenanten, bijvoorbeeld
rondom de zorg voor mensen met verward gedrag, leggen
we gemeenschappelijke ambities en vormen van
samenwerking vast.
Onze ambities voor 2021 - 2024:
•
Samen met alle betrokkenen werken we aan leefbare
buurten en wijken. Daarbij geven we de samenwerking
met zorg- en welzijnsorganisaties en maatschappelijke
instellingen verder vorm.
•
Gebiedsgericht (samen)werken maakt onderdeel uit
van ons 'DNA’; wij zijn het gezicht in de buurten en zijn
daarmee een nabije buur voor onze huurders.
•
We zorgen dat de huurdersorganisaties over de
randvoorwaarden beschikken om huurders breed te
kunnen vertegenwoordigen.
•
We organiseren, betrekken en ondersteunen
verschillende vormen van (digitale) participatie van
huurders.
•
We brengen de mogelijkheden voor doorstroming
actief onder de aandacht van onze huurders.
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4.3 Dienstverlening op maat
Dienstverlening is van ons allemaal. Wij staan voor
dienstverlening die aansluit bij de wensen van
onze huurders, digitaal waar het kan, waardoor er
meer ruimte is voor persoonlijke aandacht en
maatwerk.
Onze dienstverlening is te allen tijde op de menselijke maat
toegesneden. Dit vraagt allereerst van ons, dat we de
wensen van onze huurders in kaart brengen. We willen niet
vóór onze klanten bedenken hoe we onze dienstverlening
organiseren, maar mét hen. We voeren daarvoor onderzoek
uit.
Een ding is echter wel duidelijk: onze huurders verwachten
dat zij onafhankelijk van de plaats waar zij zijn of het tijdstip
dat het is, zaken met ons kunnen regelen. Met de introductie
van de WocoApp hebben we hier een eerste stap in gezet.
Huurders kunnen via de App vragen aan ons stellen en
reparaties melden. In de periode waar dit ondernemingsplan
betrekking op heeft, zetten we de digitalisering van onze
dienstverlening verder door. We voeren een klantportaal in,
waarmee huurders (een deel van) hun zaken zelf kunnen
regelen. Zo maken we ook onze bedrijfsvoering efficiënter.

Onze ambities voor 2021 - 2024:
•

We blijven laagdrempelig en benaderbaar. Daar zit
onze kracht.

•

We brengen de behoefte van huurders rondom
dienstverlening in beeld.

•

We bieden onze dienstverlening onafhankelijk van
plaats en tijd aan, aansluitend op de doelgroep. Als
onderdeel hiervan voeren we een klantportaal in.

Omdat niet iedereen even digitaal vaardig is en we het echte
contact met onze huurders niet willen verliezen, blijft
telefonisch en persoonlijk contact altijd mogelijk. Huurders
kunnen zelf kiezen welk kanaal hun voorkeur heeft.

•

We verbeteren onze dienstverlening continu. Dit
zorgt ervoor dat onze huurderstevredenheid na
afloop van dit ondernemingsplan is gestegen naar
een 8.

In onze dienstverlening staat een begrijpelijke en begripvolle
benadering voorop, oftewel wij zijn laagdrempelig en nabij.
Dat betekent dat we goed luisteren naar onze huurders en
op een duidelijke, eenvoudige en actieve manier
communiceren. We investeren de komende jaren
nadrukkelijk in onze externe communicatie. Om tijd over te
houden voor specifieke vragen en ondersteuning van
huurders gaan we na of we veel voorkomende vragen op een
meer standaardwijze kunnen afhandelen, bijvoorbeeld door
gebruik te maken van chatbots.

•

We stellen onze klant- en vastgoedinformatie op
een adequate wijze beschikbaar voor onze
medewerkers om zo de dienstverlening aan onze
huurders te verbeteren.

Benaderbaar betekent ook dat wij zichtbaar en aanwezig zijn
in onze buurten en wijken. Wij zoeken dan ook actief contact
met onze huurders op. Dat doen we op afspraak, maar ook
spontaan. Hierdoor krijgen wij beter zicht op wat er leeft en
wat er speelt in een buurt.
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Voor het verbeteren van de dienstverlening aan onze
huurders is het belangrijk dat we ook onze interne
dienstverlening, samenwerking en communicatie
versterken. We gaan daarbij bewuster de vraag stellen
wie, wanneer over welke informatie dient te beschikken
en wie op welk moment bij ontwikkelingen betrokken
dient te zijn. We beschikken over heel veel data,
bijvoorbeeld over de kwaliteit van onze woningen en de
planning van onderhoudswerkzaamheden. Deze data zijn
intern onvoldoende op elkaar aangesloten en ook niet
voor alle betrokkenen beschikbaar. Onze ambitie is om
beter, sneller en eenduidiger antwoord te kunnen geven
op de vragen van huurders. Daarvoor is nodig dat
werkprocessen geïntegreerd en goed ontsloten worden
qua data.

18

4.4 Robuuste organisatie en een gezonde
bedrijfsvoering
Wij staan voor een financieel gezonde en
robuuste organisatie. We kunnen tegen een
stootje, zijn wendbaar bij verandering en
maken optimaal gebruik van ons
maatschappelijk gebonden vermogen. We
waarderen en stimuleren de kennis, kunde en
maatschappelijke betrokkenheid van onze
medewerkers.
Organisatie
Het bieden van de beste sociale huisvesting stelt eisen
aan de inrichting van de organisatie en onze kennis en
kunde. Onze organisatie bestaat uit de afdeling Wonen
en Vastgoed, waar de verhuur- en beheeractiviteiten
plaatsvinden, de ondersteunende afdeling
Bedrijfsvoering en het team Bestuur. De financiële
administratie en ICT zijn ondersteunend, zodat iedereen
het werk goed kan uitvoeren.
De menselijke maat staat centraal in ons werk. Dat geldt
niet alleen richting huurders en samenwerkingspartners,
maar ook als collega’s onder elkaar. We zijn gewend om
nét dat stapje extra voor elkaar te zetten als de situatie
daarom vraagt. Dit is een groot goed, dat we willen
behouden.
Vanuit ons dagelijks werk hebben we veel kennis over
onze huurders, onze woningen en de wijken waar we
bezit hebben. Juist deze kennis is van belang om
daadwerkelijk maatwerk en meerwaarde te kunnen
leveren. In een dynamische samenleving vragen de
opgaven en aanpak van Rhenam om bevlogenheid en lef.
We pakken de ruimte en nemen het eigenaarschap om
die oplossingen te kiezen die passend zijn voor de
situatie. We vinden dat doen de beste vorm van leren is.
Daarbij hoort het maken van fouten. Dat mag, want het
leren van fouten maken we onderdeel van onze manier
van werken.
In ons ondernemingsplan hebben we de belangrijkste
ontwikkelingen in onze omgeving geschetst. Deze
ontwikkelingen zijn ingrijpend en niet altijd op voorhand
goed te voorspellen. Om daar goed op in te kunnen
spelen, willen we onze wendbaarheid vergroten.
Daarvoor is het nodig dat we met een open blik naar
onze omgeving kijken, blijven leren, kennis met elkaar
delen en samenwerken, intern en extern. Om te
voorkomen dat we daarbij onnodig het wiel uitvinden,
maken we gebruik van de lessen en ervaringen van
anderen, waaronder andere corporaties.
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Van financieel op orde naar bewust presteren naar
vermogen
We zijn een financieel gezonde organisatie. Onze
financiële kengetallen voldoen aan de eisen van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de
Autoriteit woningcorporaties (Aw): de loan to value
en ICR. Ook in de toekomst willen we financieel
gezond blijven. Gezien de (investerings)opgaven in
nieuwbouw, herstructurering en duurzaamheid,
wordt het spanningsveld tussen financieel op orde
en bewust presteren naar vermogen wel steeds
scherper. Daarbij zijn de loan to value en ICR de
belangrijkste financiële restricties. Daarvoor
hanteren we de volgende uitgangspunten:

Om een transparant afwegings- en toetsingskader
voor (des)investeringen te hebben, dat aansluit op
de ambities uit ons ondernemingsplan, herijken we
ons Investeringsstatuut.
Om de continuïteit te kunnen blijven waarborgen, is
het noodzakelijk om in control te zijn. Als corporatie
zijn we omgeven door interne en externe
onzekerheden. We vinden het belangrijk om deze
onzekerheden te onderkennen en maatregelen te
nemen zodat de organisatie voorbereid is. Via een
gestructureerde aanpak van de risicobeheersing
hebben we goed zicht op de risico’s waarmee we te
maken hebben en de mogelijkheden tot beheersing
daarvan.
We zijn in control door een goede aansluiting te
creëren tussen de vastgoed- en financiële sturing van
Rhenam. Via onze vastgoedsturing en het
assetmanagement (nieuwbouw en bestaande
voorraad) maken we zorgvuldige afwegingen in
maatschappelijke investeringen en het effect op
onze financiële positie. We hanteren een methodiek
waarmee we de maatschappelijke en financiële
prestaties (presteren naar vermogen) inzichtelijk en
meetbaar maken.

Een randvoorwaarde om goed te kunnen werken is dat
onze ICT-systemen en (vastgoed)administratie op orde
zijn. De informatie in de systemen is betrouwbaar, de
vastgoedgegevens zijn eenduidig en goed vastgelegd en
makkelijk toegankelijk voor de medewerkers. Een
uitdaging voor de komende jaren is het actueel houden
van de ICT, waarbij ingespeeld kan worden op de
verdergaande digitalisering van de samenleving en
nieuwe digitale ontwikkelingen. Onze visie op ICT en de
wijze waarop we deze visie waar gaan maken, vervatten
we in een ICT-beleidsplan. Door een goede inrichting van
de planning & control-cyclus met daarbij actieve
betrokkenheid van de medewerkers kijken wij
voortdurend of we onze werkprocessen efficiënter, meer
geautomatiseerd en slimmer kunnen inrichten.
Onze ambities voor 2021 - 2024:
•
We vertrouwen op elkaars professionaliteit en
deskundigheid. We pakken de ruimte, nemen het
eigenaarschap en tonen het lef om die oplossingen
te kiezen die passend zijn voor de situatie.
•
We blijven leren, kennis delen en samenwerken,
om zo onze wendbaarheid te vergroten.
•
Onze bedrijfslasten passen bij onze opgaven en
omvang. We richten ons voor dit prestatieveld op
een score van B in de Aedes benchmark en
presteren hiermee naar vermogen.
•
We blijven financieel gezond en benutten door een
actieve financiële planning optimaal onze
mogelijkheden.
•
We spreken de financiële kengetallen zo optimaal
mogelijk aan, rekening houdend met de
toekomstige opgaven op het gebied van
nieuwbouw, herstructurering, duurzaamheid,
kwaliteit en leefbaarheid.
•
We zeilen daarbij scherp aan de wind, maar
houden wel rekening met een ‘vluchtstrook’
(buffer), om de financiële continuïteit voor het
heden en de toekomst te waarborgen.
•
We herijken ons Investeringsstatuut, zodat het
afwegings- en toetsingskader voor onze
(des)investeringen aansluit op de ambities uit ons
ondernemingsplan.
•
We brengen ons maatschappelijk rendement
helder in kaart en verantwoorden waar onze
volkshuisvestelijke en maatschappelijke
toegevoegde waarde gerealiseerd wordt.
•
We stellen een ICT-beleidsplan op, dat aansluit op
de koers en ambities uit ons ondernemingsplan.
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