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Niet zo lang geleden klaagden een aantal 
woningcorporaties in Amsterdam over het feit dat 
sociale huurwoningen in de hoofdstad nogal eens 

illegaal werden doorverhuurd. Of de gemeente daar 
niet meer actie op kon ondernemen? Het verwijt 
leek vooral geadresseerd aan asociale huurders 
die louter op eigen gewin uit zouden zijn.

Maar uit het signaal sprak ook iets anders. 
Met hun klacht lieten de woningcorporaties 

indirect ook weten dat ze geen idee hadden wie 
er precies in hun woningen woonden. Ze hadden 
in hun administratie namen en huurcontracten 
geregistreerd, maar eigenlijk kenden ze hun huurders 
niet. Ze hadden over het algemeen geen idee meer 
welk gezicht bij welke huurder hoorde. Met als gevolg 
dat als die gezichten veranderden niemand meer kon 
bepalen of er iets niet in de haak was.

Zo is het niet altijd geweest. 
Woningbouwverenigingen begonnen ruim een 
eeuw geleden als kleine verenigingen met 
onbezoldigde besturen en een organisatievorm 
waarin de huur wekelijks persoonlijk werd opgehaald. 
Het illegaal door- of onderverhuren was in die 
omstandigheden domweg ondenkbaar. Buren en 
verenigingsmedewerkers zouden het onmiddellijk 
door hebben gehad.

Die tijden zijn echter allang voorbij. De huren 
worden al meer dan een halve eeuw niet meer 
persoonlijk opgehaald. Woningbouwverenigingen 
zijn over het algemeen stichtingen geworden met 
een woningbezit dat in de duizenden tot—in grotere 
steden—tienduizenden woningen kan oplopen. Telde 
Nederland eind jaren vijftig nog zo’n twaalfhonderd 
woningcorporaties, anno 2017 zijn dat er nog maar 

zo’n 350, en elke jaar wordt dat aantal minder. 
Tegen die achtergrond is het niet vreemd dat dat 
de persoonlijke betrokkenheid en bekendheid van 
woningcorporatie met hun bewoners er niet op 
vooruit is gegaan. Dat geldt ook andersom: bewoners 
hebben nog maar weinig met hun sociale verhuurder.

Die trend lijkt onvermijdelijk. Groeien is immers de 
bedrijfsmatige modus vivendi van organisaties in 
de publieke sector. Hoe groter de organisatie, hoe 
welwillender de financiers zich tonen om over de 
brug te komen, hoe meer kennis de organisatie in 
zich kan verenigen, en hoe ambitieuzer de organisatie 
aan zijn ambities kan werken. Kortweg: hoe groter 
de massa, hoe groter het vermogen—precies volgens 
die logica hebben veel woningcorporaties elkaar de 
laatste jaren opgezocht en hun krachten gebundeld. 
Het motief is dat groter beter mogelijk maakt: betere 
dienstverlening, betere service, betere plannen. De 
impliciete boodschap is dat wie klein blijft zichzelf, de 
klanten en uiteindelijk de publieke zaak tekort doet.

Toch heeft de RKWBV—tegen deze trend in—
ervoor gekozen klein te blijven. Zij meent dat 
‘een bescheiden organisatie zonder extra 
managementlagen zorgt voor direct klantcontact 
en daarmee voor directe betrokkenheid bij de 
huurder en zijn woonomgeving’. Dat hoeft volgens 
de woningcorporatie ook geen belemmering te zijn 
om actief te werken aan haar belangrijkste opgave: 
‘voorzien in betaalbare huisvesting voor de doelgroep 
in een prettige woonomgeving.’

Voorbij de trend
door Jos van der Lans
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Is dat zo? Of zijn ze op het bureau aan de 
Hortensialaan in Zeist in een vlaag van nostalgische 
romantiek een beetje wereldvreemd geworden en 
in de ban geraakt van de hippie-achtige small is 
beautiful-ideologie van de jaren zestig en zeventig? 
Het antwoord op die vraag kan kort zijn: nee, ze 
zijn zeker niet gek geworden. Ze hebben op heldere 
en zakelijke gronden hun keuze gemaakt en in het 
nu voorliggende ondernemingsplan uitgewerkt. En 
hoewel resultaten uit het verleden natuurlijk geen 
garantie zijn voor de toekomst, weten zij zich daarin 
gesteund door de voortreffelijke beoordelingen die uit 
recente visitatierapporten spreken.

Daar komt bij dat de twijfel over de 
schaalvergrotingstrend groeiende is. Al de fusies 
en organisatorische bundelingen die sinds de jaren 
tachtig de publieke sector ingrijpend van karakter 
hebben veranderd, hebben immers niet altijd de 
voordelen gebracht die ze beloofden. En dat is dan 
eufemistisch uitgedrukt. Groot betekende nogal 
eens dat de nadruk meer en meer kwam te liggen 
op de controle van de interne organisatie, met 
daarbij horende expansie van managementlagen, 
bureaucratische processen en uitdijende 
verantwoordingssystemen. Daarmee groeide de kloof 
tussen de organisatiemedewerkers en de gebruikers/
klanten van de organisatie, die eigenlijk steeds meer 
als cohorten onderling uitwisselbare consumenten 
werden bediend. Met als gevolg dat als deze zich niet 
naar behoren gedroegen, zoals dat in Amsterdam dus 
aan de orde was, dat vrijwel niemand daar eigenlijk 
nog zicht op had.

Precies om die reden zie je dat op steeds meer 
plaatsen in de publieke sector pogingen worden 
ondernomen om te ontsnappen aan de formule 
dat samengaan het logische eindstation is van 
samenwerken. Kleinere gemeenten in het noorden 
van Noord-Holland delen bijvoorbeeld hun 
serviceapparaat zonder dat daar een bestuurlijke 
fusie voor nodig is. Het is ook goed mogelijk om 
expertise van elkaar te lenen of projecttaken te 

delegeren naar andere organisaties. Cruciaal in deze 
zoektocht naar productieve samenwerkingsvormen 
is dat organisaties in de publieke sector elkaar niet 
als concurrent op een markt beschouwen, maar als 
medestanders met een gezamenlijk maatschappelijk 
doel, waar ieder naar vermogen en naar beste kunnen 
zijn bijdrage aan levert.

Dat is wel een andere wind dan die de laatste 
decennia door de publieke sector in Nederland is 
getrokken. Het is een poging om te ontsnappen aan 
de dominante managementfixatie die er op uit was 
om steeds sterkere bedrijfsmatig aangestuurde 
organisaties op de kaart te zetten die er vooral op 
gericht zijn om hun positie in de markt van wonen, 
zorg, veiligheid, welzijn en/of onderwijs te vergroten. 
Dat is nu ook de weg die de RKWBV is ingeslagen 
om de toekomst de baas te worden. Zij levert niet in 
op haar volkshuisvestelijke ambities; ze wil van de 
organisatie een actieve community-builder maken; ze 
wil naar vermogen samenwerken met andere Zeister 
en regionale instanties; ze wil expertise in huren 
waar mogelijk en uitbesteden als daarom gevraagd 
wordt, maar ze wil vooral herkenbaar blijven voor en 
betrokken zijn op haar directe achterban: bewoners 
van de kleine duizend woningen die ze in beheer 
heeft.

De RKWBV wil, kortweg, eigenlijk vooral zichzelf 
blijven en doen waar ze altijd goed in is geweest. 
Niet als een vorm van tegendraadse eigenzinnigheid, 
maar als moderne erfgenaam van een rijk verleden. 
Het is ook een poging om een eigen organisatorisch 
antwoord te vinden op het wantrouwen tegen de 
bestuurlijke elite en bureaucratische instituties dat 
steeds nadrukkelijker in de samenleving opborrelt. 
Dat is een zorgelijke ontwikkeling waar geen enkele 
publieke institutie achteloos over kan doen. Om 
die reden kiest de RKWBV er bewust voor om de 
lijnen met bewoners kort te houden en haar werk zo 
dicht mogelijk bij de mensen waarvoor ze werkt te 
organiseren.
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Toen ik voor het eerst van deze koers vernam 
moest ik denken aan de rector van een middelbare 
scholengemeenschap die ik lang geleden interviewde 
voor de krant. De middelbare school was zo 
ongeveer de populairste school van de stad, maar 
weigerde te groeien. Waarom, vroeg ik de rector. 
Die haalde zijn schouders op en zei: ‘Een school 
moet zoveel leerlingen hebben dat de conciërge ze 
allemaal van naam of gezicht kan thuisbrengen. 
Als hij dat niet meer kan, dan neigt de school naar 
onbestuurbaarheid en moeten organisatorische 
maatregelen treffen waar we eigenlijk niks voor 
voelen.’

Hij deed de uitspraak in 1989. De goede man ging een 
paar jaar later met pensioen en zijn opvolger volgde 
direct een andere koers. Inmiddels vertoeft de vier 
keer zo grote scholengemeenschap ergens onderaan 
in de prestatieranglijst van voortgezet onderwijs in 
de betreffende stad. Anno 2017 kunnen we derhalve 
vaststellen dat de rector intuïtief getuigde van een 
gezond inzicht, dat heden ten dage opnieuw aan 
een opmars begonnen lijkt. Onlangs verkondigde de 
korpschef van de nationale politie, Erik Akerboom, dat 
de centralisatie van de politie te ver doorgeschoten 
is, en dat het oude wijkpolitiebureau weer in ere 
hersteld moet worden. Laat dat nu precies de valkuil 
zijn die de RKWBV wenst te ontlopen. ■

“ Duurzaamheidsmaatregelen moeten een  
win-win situatie opleveren”

JOS VAN DER LANS is cultuurpsycholoog en 
publicist. Hij was één van de samenstellers en 
schrijvers van de canon volkshuisvesting  
(zie: canonvolkshuisvesting.nl).
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Ten geleide …
In dit ondernemingsplan tonen wij u onze organisatie; 
onze missie, visie, kernwaarden en de strategische 
doelstellingen waar wij ons de komende jaren op 
willen richten. We weten waar we vandaan komen en 
waar we de komende jaren naar toe willen.

In dit ondernemingsplan leest u in hoofdstuk 1 wie we 
zijn en waar we vandaan komen.

In hoofdstuk 2 beschrijven we waarom we er zijn, 
voor wie we er zijn, waar we voor staan en waar we 
ons de komende jaren op richten.

In de hoofdstukken 3 t/m 6 zetten we per 
strategische doelstelling uiteen wat de opgave is, 
hoe wij onze rol daarin zien en hoe we daar concreet 
invulling aan willen geven in de komende vier jaar.
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Dit ondernemingsplan is echter geen blauwdruk. 
De maatschappij waarin wij werken en de wet- en 
regelgeving veranderen continu. Dat vraagt om een 
levend document. Een document dat uitgangspunten, 
kaders en randvoorwaarden biedt, op basis waarvan 
de keuzes van vandaag en morgen, maar ook de 
komende jaren, gemaakt kunnen worden. Een 
ondernemingsplan dat ruimte schept om wendbaar 
en flexibel te zijn.

Toch hebben we in dit ondernemingsplan, waar 
mogelijk, onze strategische doelstellingen concreet 
uitgewerkt. Het ondernemingsplan is daarmee 
onderdeel van onze beleidscyclus. De strategische 
doelstellingen uit dit ondernemingsplan worden 
meegenomen en waar nodig verder uitgewerkt 
in onze beleids- en jaarplannen. Ook vormen ze 
het kader voor het door ons jaarlijks op te stellen 
activiteitenoverzicht voor de prestatieafspraken met 
de gemeente Zeist.

Daarnaast fungeert het ondernemingsplan als 
toetsingskader. In onze jaarverslagen volgen we 
de vorderingen van de in dit ondernemingsplan 
opgenomen doelstellingen. Indien nodig stellen we 
met een goede onderbouwing en beargumentatie de 
doelstellingen bij.

Totstandkoming ondernemingsplan
De start van de vorming van het ondernemingsplan 
heeft in 2016 plaats gevonden door een strategische 
sessie tussen het bestuur en de Raad van 
Commissarissen. Het vastgestelde visiedocument 
die uit deze sessie voortkwam en het visitatierapport 
van 2016 dienden als uitgangspunt voor het opstellen 
van het ondernemingsplan 2017–2021.

Daarna heeft, zowel binnen als buiten de 
organisatie, een brede oriëntatie plaatsgevonden: 
medewerkers, huurders vertegenwoordigd in 
huurdersbelangenvereniging Prisma, collega-
corporatie(s), Gemeente Zeist, zorg- en 
welzijnspartijen, ondernemers en de woongroep voor 
ouderen zijn betrokken bij de totstandkoming van dit 
ondernemingsplan. Ook onze huurders zijn gevraagd 
naar hun ideeën, visies en gedachten over de 
toekomst van RKWBV. In het voorjaar van 2017 heeft 
de directie van RKWBV de deuren opengezet voor alle 
bewoners die ideeën hadden die de inhoud van het 
nieuwe ondernemingsplan ten goede kon komen. Van 
deze mogelijkheid is door onze huurders ruimschoots 
gebruik gemaakt.

We bedanken alle huurders en onze 
samenwerkingspartners voor de tijd die zij hebben 
genomen om ons te inspireren en mee te denken over 
onze toekomst.

Onze Raad van Commissarissen heeft aan actieve, 
kritische rol gespeeld in de totstandkoming van 
het ondernemingsplan. De concepttekst van het 
ondernemingsplan is aan hen ter discussie en 
vaststelling voorgelegd. ■
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Kleinschalig, betrokken en klantgericht
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist (RKWBV) 
is een bewust kleine, betrokken en klantgerichte 
corporatie in de gemeente Zeist. We beheren circa 
1.000 verhuurbare woningen, garages en enkele 
commerciële ruimtes.

Met een efficiënt team van medewerkers stellen 
wij de mensen en hun woonomgeving centraal. 
Wij benaderen een ander, zowel onze huurders als 
samenwerkingspartners, zoals wij zelf benaderd 
willen worden: met oprechte interesse, meedenkend 
en hulpvaardig. Mede hierdoor zijn wij een 
zichtbare en toegankelijke organisatie in de Zeister 
gemeenschap. Wij koesteren deze cultuur en zijn 
ervan overtuigd dat het onlosmakelijk verbonden is 
met sociaal maatschappelijk ondernemen.

Onze schaal en betrokkenheid zetten wij succesvol in 
bij het bieden van oplossingsgericht maatwerk. Dat 
is ook merkbaar in het contact dat een huurder met 
ons heeft. Huurders weten ons gemakkelijk te vinden, 
worden door ons niet ‘van het kastje naar de muur’ 
gestuurd en als we ‘nee’ moeten zeggen tegen onze 
huurders, denken we graag mee en proberen we een 
passend alternatief te bieden.

Wij kijken verder dan de woning en de huurder; het 
samenleven op straat en in de buurt en de kwaliteit 
van de woonomgeving dragen volgens ons bij aan 
onderling contact, integratie en participatie in de 
samenleving. Samen met bewoners zetten we ons 
in voor een leefbare woonomgeving waar het met 
elkaar prettig wonen is. Ons vastgoed sluit hierbij aan 
en kenmerkt zich door een waardevolle uitstraling, 
bescheiden omvang van de complexen en gelegen in 
de nabijheid van faciliteiten. Waar mogelijk faciliteren 
wij in gemeenschappelijke ruimtes waar bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten.

Ken je verleden
De RKWBV is opgericht in 1910 en bestaat daarmee 
ruim 100 jaar. Wij zijn trots op onze afkomst. We zijn 
echter ook van mening dat een sterke organisatie het 
verleden mag koesteren, maar ook met zijn tijd moet 
meegaan en een moderne invulling kan geven aan 
haar cultuurhistorisch erfgoed.

Hoewel het onderschrijven van het katholiek 
gedachtegoed op geen enkele wijze nog een rol 
speelt in de dagelijkse gang van zaken van onze 
organisatie, doen de letters R.K. in onze naamgeving 
wel recht aan ons verleden. Evenals ons kantoor, dat 

Onze identiteit: wie we zijn
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gehuisvest is in een voormalig nonnenklooster van de 
katholieke kerk. We zijn trots op hoe de RKWBV ooit 
begonnen is en dragen dat op een bij ons passende 
wijze uit.

In de dagelijkse praktijk is ieder mens ons even lief 
en behandelen we iedereen gelijkwaardig. Onze 
vereniging is sinds 2016 opengesteld voor alle 
huurders; iedereen kan lid worden. De katholieke 
identiteit wordt niet als belemmering ervaren om 
contact met ons te leggen.

Sinds de oprichting is onze corporatie georganiseerd 
in verenigingsvorm. Wij zien dat als een belangrijke 
maatschappelijk meerwaarde. Deze organisatievorm 
wordt als zeer democratisch ervaren. De Algemene 
ledenvergadering is het hoogste orgaan en heeft bij 
alle belangrijke besluiten het laatste woord. Door de 
komst van de nieuwe Woningwet komt de praktische 
uitvoerbaarheid en bestuurbaarheid van corporaties 
in verenigingsvorm onder druk te staan. Mocht dit in 
de toekomst tot problemen leiden, dan gaan we op 

zoek naar een organisatievorm èn cultuur die past bij 
de gezamenlijke, democratische organisatie die wij 
zijn en altijd zijn geweest.

Huurdersorganisatie Prisma
Sinds de invoering van de Woningwet (2015) is 
het belang en de rol van de huurdersorganisatie 
alleen maar groter geworden. Het is Prisma die bij 
alle belangrijke thema’s aan tafel zit, adviseert en 
meebeslist. Zij is onze primaire participant waar 
het gaat om nieuw woonbeleid. De gezamenlijke 
totstandkoming van de jaarlijkse prestatieafspraken 
met de gemeente en de collega corporatie zijn 
daar ook een in het oog springend resultaat van. 
De huurder die zich echt wil laten horen sluit zich 
dan ook aan bij Prisma. De RKWBV stimuleert 
en faciliteert Prisma in de uitoefening van haar 
belangrijke en gewaardeerde taken. ■

“Blijf zorgen voor elkaar”
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“Goede huisvesting 

verzorgen voor mensen 

die dat niet zelfstandig 

kunnen organiseren. Met 

aandacht voor de mens, 

de kwaliteit van wonen 

en de woonomgeving, 

betaalbaarheid en 

duurzaamheid”
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Waarom en voor wie?
Onze visie
Wij hebben oog voor de mens, zijn woning en 
leefomgeving. We bieden financieel minder 
draagkrachtige groepen in Zeist een goede, 
betaalbare woning aan.

Zeist is een van de meest aantrekkelijke 
woonplaatsen in Nederland. De centraal 
landelijke ligging, het hoge voorzieningenniveau 
en de schitterende natuur zijn slechts enkele 
argumenten waarom je in Zeist wilt wonen. Deze 
aantrekkingskracht heeft een grote woningbehoefte 
gecreëerd. Het aanbod van woningen loopt niet in 
de pas met de vraag, waardoor Zeist een van de 
duurdere gemeenten in Nederland is. Kwetsbare 
groepen komen hier dan ook moeilijk aan een 
betaalbare woning. Wij bedienen deze financieel 
minder draagkrachtige groepen. Dat doen we al ruim 
100 jaar; proactief en samen met onze partners.

Een goede, betaalbare woning aanbieden alleen, 
vinden wij echter niet genoeg. Naast de woningen, 
hebben we ook oog voor de woonomgeving. Mensen 
moeten prettig kunnen wonen; zich thuis kunnen 
voelen. De woonomgeving speelt hier een belangrijke 
rol bij. We bieden daarom niet alleen kwalitatief 
goede woningen aan, maar maken ons ook hard voor 
een mooie en sociaal veilige woonomgeving. Wij 
gaan in gesprek met mensen en zorgen ervoor dat 
buren met elkaar in gesprek komen en elkaar leren 
kennen.

Daarnaast zetten we in op kwaliteit en behoud van 
cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Zeist. Dat is 
ook zichtbaar in onze portefeuille. Indien zich kansen 
voordoen voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed 
in Zeist, zetten we ons in dit erfgoed te behouden, te 

renoveren en te onderhouden en deze op duurzame 
wijze exploitabel te maken. Uitgangspunt hierbij 
is dat er een duidelijk verband is met onze sociale 
doelstellingen.

Wij werken samen, zijn zelfstandig en maken 
bedrijfseconomisch verantwoorde keuzes. De 
financiën zijn voor ons niet van ondergeschikt belang. 
Degelijk financieel beleid en risicomanagement 
zijn voorwaarden voor het bereiken van onze 
maatschappelijke doelen. Integriteit staat bij ons 
hoog in het vaandel. Wij zijn aangesloten bij de 
brancheorganisatie Aedes en de Vereniging van 
Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en 
volgen de regels met betrekking tot de governance 
code voor corporaties.

Onze kernwaarden
I. Rentmeester met hart voor de huurder
We willen zichtbaar zijn als een betrouwbare 
en klantvriendelijke verhuurder van sociale 
huurwoningen in Zeist. Een rentmeester die hart voor 
de huurder heeft.

De RKWBV is meer dan een verhuurder van woningen. 
Onze medewerkers zijn begaan met de bewoners en 
nemen hen serieus. We stellen ons toegankelijk op, 
gaan graag het gesprek met elkaar aan en denken 
met onze bewoners mee. We zijn zichtbaar aanwezig 
in de buurt en aanspreekbaar voor iedereen. Het 
is onze ervaring dat we door deze persoonlijke 
benadering in staat zijn met bewoners een band op 
te bouwen op basis van wederzijds vertrouwen en 
respect. Een band die zowel door ons, als door onze 
bewoners zeer op prijs wordt gesteld.
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II. Huisvesting voor huishoudens met een laag 
inkomen en kwetsbare groepen
We voelen ons verantwoordelijk voor (en zijn 
aanspreekbaar op) het beschikbaar stellen van 
betaalbare en kwalitatief goede, duurzame woningen 
in een prettige omgeving aan financieel minder 
draagkrachtige huishoudens.

Wij verhuren woningen in Zeist aan mensen die niet 
op eigen (financiële) kracht in huisvesting kunnen 
voorzien. Vrijwel al onze woningen hebben dan ook 
een huurprijs onder de liberalisatiegrens en worden 
toegewezen aan de primaire doelgroep. Dit doen wij 
niet omdat de wetgeving dat van ons vraagt, maar 
omdat het aansluit bij onze missie. Wij doen dit al 
sinds onze oprichting in 1910 en we blijven dit doen.

Naast een sociaal huurprijsbeleid hanteren we 
ook een sociaal beleid voor de huurincasso. 
Huisuitzettingen op basis van huurachterstand wordt 
tot het uiterste voorkomen door persoonlijk contact 
en afspraken op maat te maken met bewoners. We 
nemen proactief vanaf de eerste dag contact op met 
bewoners die niet tijdig de huur betalen.

III. Community building
Wij investeren in een structurele dialoog met de 
bewoners. Wij bieden daarmee tegenwicht aan de 
individualisering van de maatschappij.

Bewoners die meedenken en meedoen geven naast 
vertrouwen ook inhoud en kwaliteit aan één van ons 
belangrijkste doelen: het bieden van een veilig thuis 
en een prettige woonomgeving voor onze huidige 
en toekomstige bewoners. Wij willen samen met 
andere lokale partijen en met bewoners bouwen 
aan een gemeenschap waarin het prettig wonen is 

(community building). Dit vraagt om kennis van de 
bewoners, de omgeving, de sfeer en cultuur waarin 
ons vastgoed zich bevindt. Onze medewerkers 
beschikken over die kennis.

Bewoners hebben bij ons een plaats aan tafel. 
Op beleidshoofdlijnen doen we dat met de 
huurdersbelangenvereniging Prisma. Samen met 
Prisma zal de RKWBV zich blijven inzetten om de 
belangen en ideeën van de huurder mee te nemen in 
het beleid.

IV. Oog voor cultuurhistorie
We hebben een voorliefde voor cultuurhistorisch 
erfgoed. Indien zich kansen voordoen voor behoud 
van cultuurhistorisch erfgoed in Zeist, zetten we 
ons in dit erfgoed te behouden, te renoveren en te 
onderhouden en deze op moderne en duurzame wijze 
exploitabel te maken.

Het behoud van waardevolle cultuurhistorische 
panden zit verweven in ons DNA. Dat is goed 
zichtbaar in onze portefeuille en in onze werkwijze. 
Renoveren en restaureren heeft bij ons de voorkeur 
boven slopen en het nieuw bouwen van woningen. 
Eind 2016 is de renovatie van ons eerste bezit aan 
de Dr. Schaepmanlaan afgerond. Deze woningen zijn 
oorspronkelijk door onze woningbouwvereniging 
gebouwd en opgeleverd in 1912.

We staan altijd open voor de herontwikkeling van 
gebouwen die we uit cultuurhistorisch oogpunt 
voor Zeist willen behouden. Uitgangspunt hierbij 
is dat er een duidelijk verband is met onze sociale 
doelstellingen. De gemeente Zeist erkent en 
waardeert ons daarin als partner. ■

“ Blijf mee in beweging gaan met kwetsbare 
mensen in onze samenleving”
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Onze strategische DOELSTELLINGEN
Onze missie, visie en kernwaarden vertalen wij 
naar de volgende strategische doelen waar we 
de komende vier jaar actief op sturen:

A  Voldoende, goede en betaalbare woningen
B  Sociaal prettige woonomgeving
C  Betrouwbare en klantgerichte organisatie
D  Governance en financiële continuïteit
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A  Voldoende, goede en betaalbare woningen
Maatschappelijke ontwikkelingen
De vraag naar betaalbare sociale huurwoningen in 
Zeist is blijvend groot. Onze doelgroep, de groep 
financieel minder draagkrachtige huishoudens, 
die aangewezen is op een betaalbare, sociale 
huurwoning, is de afgelopen jaren gegroeid.

Net als vele gemeenten in Nederland, heeft Zeist 
te maken met een vergrijzende bevolkingsopbouw. 
Hoewel een aanzienlijk deel van de ouderen 
goed in staat is zelfstandig te wonen, neemt het 
aantal kwetsbare, alleenwonende en zorg- en 
hulpbehoevenden ouderen toe. Door de vergaande 
veranderingen in de zorg, wonen niet alleen 
zorgbehoevenden ouderen, maar ook mensen met 
psychische problemen of een verslaving vaker 
zelfstandig in de wijk.

Door een grotere toestroom van vluchtelingen in de 
afgelopen jaren, is ook de groep mensen met een 
verblijfsvergunning (de zogenoemde statushouders) 
die aanspraak maken op een betaalbare sociale 
huurwoningen toegenomen. De gemeente Zeist geeft 
een verhoogde prioriteit aan extra woningbouw voor 
(her)starters, waaronder statushouders. De gemeente 
heeft als doel om tot en met 2020 in te zetten op het 
creëren van extra betaalbare woonruimte voor deze 
doelgroep.

De toename van de groep huishoudens die niet 
zelfstandig kan voorzien in goede en betaalbare 
huisvesting, brengt voor de komende jaren zowel 
een kwantitatieve als een kwalitatieve opgave op de 
sociale huurmarkt met zich mee.

Daarnaast kent Nederland een grote 
duurzaamheidsopgave. Verduurzaming van het 
wonen is een belangrijk onderdeel van deze opgave. 
Corporaties spelen daarbij een grote rol en hebben 
zich gecommitteerd aan de doelstelling om alle 
woningen gemiddeld op label B te krijgen.

Ook bij onze bewoners heeft duurzaamheid en 
verduurzaming van het wonen een grote prioriteit. 
Dit blijkt onder meer uit de vele gesprekken die met 
huurders gevoerd zijn. Deze duidelijke stellingname 
wordt vanzelfsprekend meegenomen in de 
duurzaamheidsambities van dit ondernemingsplan.

Onze doelgroepen
De RKWBV voelt zich verantwoordelijk voor de 
huisvesting van financieel minder draagkrachtige 
huishoudens en ziet daarin een rol voor zichzelf 
weggelegd. We willen investeren in de overname of 
ontwikkeling van vastgoed. We leggen daarbij accent 
op kleinere wooneenheden. Dat is niet zomaar. 
We zien anno 2017 een toenemende behoefte aan 
betaalbare, kleinere eenheden door het toenemend 
aantal ouderen, meer dan de helft van onze huurders 
is ouder dan 55 jaar, en een toenemend aantal 
starters op de woningmarkt zoals bijvoorbeeld 
jongeren, studenten en statushouders.

We hebben door de jaren een specialisme 
opgebouwd om de groep ouderen te bedienen. We 
nemen de trekkersrol bij de bestuurstafel Wonen 
en zorg. Zowel de gemeente als andere partijen 
waarderen de verantwoordelijkheid die we op dit 
thema nemen.
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De RKWBV verhuurt 69 woningen (3 complexen) 
die speciaal bedoeld zijn voor zelfstandig wonende 
ouderen. Daarnaast verhuren we woonruimte aan 
een woongroep voor ouderen. Het complex De Driest 
wordt verhuurd aan Stichting Reinaerde, die in dit 
gebouw in 17 woningen speciale zorg verleent aan 
mensen met een autistische beperking.

Het gaat ons niet alleen om het aanbieden van 
aangepaste woningen, maar ook om het belang van 
voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn en 
het bieden van een veilige, sociale woonomgeving. 
Onze betrokkenheid en hulpvaardigheid sluiten 
goed aan bij de wensen van deze vaak kwetsbare 
doelgroepen. Onze persoonlijke benadering, 
toegankelijkheid en het bieden van maatwerk zijn van 
grote meerwaarde bij het succesvol huisvesten van 
deze huishoudens. Bij het aangaan van contacten, 
het realiseren van nieuwbouw en ingrepen in de 
bestaande woningen houden we rekening met de 
wensen, mogelijkheden en beperkingen van de 
verschillende doelgroepen.

Naast de ‘bijzondere doelgroepen’ is RKWBV er 
ook voor andere financieel minder draagkrachtige 
huishoudens in de samenleving. De toename van het 
aandeel bijzondere doelgroepen mag niet leiden tot 
een te grote afname van de slaagkans van de groep 
regulier woningzoekenden met een laag inkomen. 
De komende jaren zullen wij ons dan ook richten op 
het beschikbaar stellen van voldoende, goede en 
betaalbare woningen.

Beschikbaarheid
De RKWBV stelt hoge prioriteiten aan het in stand 
houden en waar mogelijk uitbreiden van haar huidige 
bezit. In principe slopen of verkopen we onze 

woningen dan ook niet. Indien zich kansen voordoen 
om ons bezit geleidelijk uit te breiden, spelen we 
hier actief op in. Onze doelstelling voor de komende 
jaren is een geleidelijke groei van het (DAEB) 
woningbezit, passend binnen de prestatieafspraken 
met de gemeente en collega corporatie. We streven 
ernaar om verspreid over de periode 2017 t/m 2021 
circa 300 betaalbare woningen toe te voegen aan 
ons huidige bezit (500 woningen t/m 2025). Bij 
uitbreiding door nieuwbouw of transformatie van 
bestaand vastgoed kiezen we ervoor dit niet in eigen 
beheer te doen, maar dit onder regie uit te besteden 
aan externen.

Het bevorderen van de doorstroming zien we als 
belangrijk middel om de beschikbaarheid van 
met name aantrekkelijke eengezinswoningen 
te bevorderen. Een aanzienlijk deel van 
deze woningen wordt bewoond door één- of 
tweepersoonshuishoudens boven de 65 jaar. De 
schaarste aan kwalitatief hoogwaardige, kleinere 
woningen in de eigen woonomgeving tegen een 
betaalbare prijs, maakt het voor deze huishoudens 
niet aantrekkelijk om te verhuizen.

Bij uitbreiding van ons bezit, door nieuwbouw, 
transformatie of aankoop van bestaand vastgoed 
zetten we dan ook in op de toevoeging van kwalitatief 
hoogwaardige, kleinere en betaalbare woningen 
in de nabijheid van voorzieningen. Met persoonlijk 
maatwerk ‘verleiden’ we de oudere bewoners door te 
stromen van de eengezinswoning naar een (meer) 
passende, betaalbare kleinere woning.
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Verduurzaming
Naast uitbreiding van het bezit, is de verduurzaming 
van ons bezit een belangrijke doelstelling voor de 
komende jaren. Zowel bij groot onderhoud, renovatie, 
mutatie en eventuele nieuwbouw ligt onze focus 
sterk op duurzaamheid en verduurzaming van de 
woningvoorraad. We houden ons daarbij aan het 
energieakkoord tussen Aedes en het ministerie 
van BZK. In 2021 heeft onze woningvoorraad een 
gemiddelde energielabel B. We brengen ons bezit bij 
groot onderhoud en renovatie naar minimaal label B. 
Bij nieuwbouw streven we naar minimaal energielabel 
A+.

Het nemen van energetische maatregelen in 
bestaande woningen wordt beoordeeld vanuit een 
breed perspectief. De investering moet in gezonde 
verhouding staan tot de opbrengsten. Het verlagen 
van de woonlasten blijft daarmee een belangrijk 
criterium bij het kiezen van de door te voeren 
duurzaamheidsmaatregelen. Uitgangspunt daarbij 
is dat maximaal 50 tot 75 procent van de besparing 
op de energielasten mag worden doorberekend in de 
verhoging van de huurprijs.

Voordat we duurzaamheidsmaatregelen 
uitvoeren onderzoeken wij dan ook welke 
duurzaamheidsmaatregelen de gewenste effecten 
hebben en in hoeverre zij daadwerkelijk bijdragen 
aan het verlagen van de woonlasten. Wij gaan 
met Prisma en onze bewoners in gesprek over 
onze duurzaamheidsagenda. In de jaarlijkse 
prestatieafspraken met de gemeente Zeist, collega 
corporaties en huurdersbelangenorganisaties stellen 
we concrete doelen op voor de verduurzaming van de 
woningvoorraad in Zeist.

Kwaliteit
De kwaliteit van onze woningen staat bij ons en onze 
bewoners hoog in het vaandel. Kwaliteit vertaalt zich 
bij ons niet in de grootte van de woning, maar eerder 
in de waardevolle uitstraling en de kleinschaligheid 
van onze complexen die gelegen zijn in de 

nabijheid van faciliteiten. Deze kenmerken van onze 
woningvoorraad sluiten goed aan bij de wensen van 
onze vergrijzende doelgroep.

De komende jaren richten wij onze kwaliteitsopgave, 
naast verduurzaming, op het verbeteren van de 
toegankelijkheid en de sociale veiligheid van onze 
(ouderen) complexen. Hierbij gaat het niet altijd om 
fysieke ingrepen, zoals het plaatsen van elektrische 
deuren, maar ook om het complexgewijs faciliteren 
van gewenste dienstverlening en services. Het 
gesprek aangaan met bewoners en maatwerk is 
hierbij richtinggevend.

Betaalbaarheid
Wij zien het aantal huurders met de laagste 
inkomens toenemen. Daarmee wordt de noodzaak 
groter om meer betaalbare woningen voor 
zowel een- en tweepersoonshuishoudens als 
meerpersoonshuishoudens in onze voorraad 
te hebben. Ons belangrijkste middel om deze 
doelstelling te behalen is het voeren van een sociaal 
huurprijsbeleid. We bieden minimaal 70% van onze 
woningen aan in de huurklassen goedkoop en 
betaalbaar (onder de tweede aftoppingsgrens). We 
liberaliseren ons huidige sociaal bezit in principe niet. 
We beperken de huurverhoging van zittende huurders 
met een laag- of middeninkomen.

Bij toevoeging van woningen aan ons bezit zal met 
name (2/3 deel) in het betaalbare segment worden 
toegevoegd, zodat het totale aanbod betaalbare 
woningen zal stijgen.

De RKWBV hanteert een zo sociaal en persoonlijk 
mogelijk incassobeleid met oog voor de huurder. 
Een gerechtelijke huisuitzetting op basis van 
huurachterstand vormt een persoonlijk drama voor 
de betrokkenen. Wij zullen deze ultieme remedie 
tot het uiterste voorkomen door persoonlijk contact 
te onderhouden en door het op maat maken van 
afspraken.
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Prioritering en investeringen 2017–2021
We willen de komende jaren investeren in onze 
belangrijkste doelstelling het vergroten van de 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid 
van onze woningen. Dit doen we zowel met eigen als 
vanuit vreemd vermogen.

Onze focus ligt daarbij primair op een geleidelijke 
groei van het (DAEB) woningbezit, passend binnen 
de prestatieafspraken met de gemeente en collega 
corporatie. Ons streven is om verspreid over de 
periode 2017 t/m 2025 circa 500 woningen toe te 
voegen aan ons huidige bezit.

Uitbreiding van ons bezit draagt niet alleen bij aan de 
beschikbaarheid van goede, betaalbare woningen, 
maar ook aan het verlagen van onze bedrijfslasten 
per verhuurbare eenheid. Door een geleidelijke groei 
van onze bezit kunnen we ook een versterking van de 
eigen organisatie mogelijk maken.

Voor de uitbreiding van ons woningbezit zijn we 
sterk afhankelijk van externe factoren, zoals de 
beschikbaarheid van grond, de plancapaciteit in de 
gemeente Zeist en de plannen van ontwikkelaars. 
Mocht blijken dat als gevolg van externe factoren 
de gewenste uitbreiding niet of in beperkte mate 
worden gerealiseerd dan zullen wij werken met een 
alternatief scenario.

Alternatief scenario
In het alternatieve scenario zetten we onze financiële 
middelen als volgt in:
– we verduurzamen ons bestaande woningvoorraad 

naar gemiddeld energielabel A. Met dit 
alternatieve plan zetten we vol in op het 
verduurzamen van onze woningen en ook het 
verlagen van de totale woonlasten middels het 
verlagen van de energierekening;

– we zetten verder in op betaalbaarheid waarbij het 
heroverwegen van de gematigde huurstijging en 
huurverlagingen alternatieve scenario’s zijn. ■

“Zorg  
voor  

betaalbare  
woningen  

voor  
ouderen”
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WAT? HOE? WANNEER?

Beschikbaarheid   
We houden ons huidige bezit (minimaal) in stand We verkopen of slopen ons huidige bezit niet 2017–2021

We streven naar geleidelijke uitbreiding van ons bezit met 
circa 300 woningen

We spelen actief in op kansen voor nieuwbouw, transformatie of aankoop 
van DAEB-woningen 2017–2021

We leggen ons accent op (zorg)vastgoed. We zien in Zeist 
ook een nijpend tekort aan vastgoed voor starters op de 
woningmarkt zoals bijvoorbeeld jongeren, studenten en 
statushouders. Voor hen zijn we er ook

Bij uitbreiding van ons bezit richten we ons op kleinere, toegankelijke en 
betaalbare woningen 2017–2021

 
We starten experimenten om doorstroming van senioren te bevorderen 
(de Verzetswijk en de eengezinswoningen in de Couwenhovelaan) 2017

Verduurzaming in Couwenhoven   

We brengen ons bezit naar gemiddeld label B in 2021
We onderzoeken de effecten van verschillende duurzaamheidsmaatregelen 
op de energielasten 2017–2018

 We brengen ledverlichting aan in al onze appartementencomplexen 2018
 We brengen ons bezit bij groot onderhoud en renovatie naar min. label B 2017–2021
 Nieuwbouwwoningen hebben minimaal label A+ 2017–2021

Alternatief scenario

Als alternatief scenario zetten we onze financiële middelen in op het 
verder verduurzamen van onze bestaande woningvoorraad naar gemiddeld 
energielabel A 2017–2021

Kwaliteit   

We verbeteren de passendheid en de kwaliteit van onze 
woningvoorraad We renoveren 49 woningen in de Verzetswijk 2018
 We renoveren 96 eengezinswoningen in Couwenhoven 2018

 

We staan open voor de overname of ontwikkeling van (zorg)vastgoed. 
Voorwaarde hierbij is dat dit past binnen onze volkshuisvestelijke 
doelstellingen 2017–2021

We verbeteren de toegankelijkheid van onze 
appartementencomplexen waar relatief veel ouderen wonen

We inventariseren wat nodig is om onze 65+-complexen toegankelijker 
te maken. De sociaal veiligheid mag hierbij niet in het geding komen. We 
denken bijvoorbeeld aan het plaatsen van elektrische deuren, videofoons of 
liften waar dat mogelijk is en het complexgewijs faciliteren van gewenste 
dienstverlening en services 2017–2021

Doelstellingen
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WAT? HOE? WANNEER?

Betaalbaarheid   

We hanteren een sociaal huurprijsbeleid
We bieden minimaal 70% van onze woningen aan onder de tweede 
aftoppingsgrens 2017–2021

 We liberaliseren ons huidige sociaal bezit in principe niet 2017–2021

 
We beperken de huurverhoging van zittende huurders met een laag of 
middeninkomen 2017–2021

We vergroten het aanbod betaalbare woningen in onze 
voorraad

Bij toevoeging van woningen aan ons bezit zal met name in het betaalbare 
segment worden toegevoegd, zodat het totale aanbod betaalbare woningen 
zal stijgen 2017–2021

We zoeken naar mogelijkheden de totale woonlasten te 
verlagen door verlaging van de energierekening

Besparing op de energierekening door duurzaamheidsmaatregelen worden 
voor maximaal 50–75% doorgerekend in de huurprijs 2017–2021

 
We onderzoeken de mogelijkheid om goedkoper en groener energie in te 
kopen voor onze huurders 2017

We hanteren een sociaal huurincassobeleid

Huisuitzettingen als gevolg van huurachterstand worden te allen tijde 
voorkomen; we nemen proactief vanaf de eerste dag contact op met 
bewoners die niet tijdig de huur betalen worden tot het uiterste voorkomen 2017–2021

Alternatief scenario
Als alternatief scenario zetten we in op het heroverwegen van de 
gematigde huurstijging en toepassen van huurverlagingen 2017–2021
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B  Sociaal veilige en prettige woonomgeving
Maatschappelijke ontwikkelingen
Het aandeel kwetsbare, zorg- en hulpbehoevenden en 
oudere huishoudens die zelfstandig in de buurt blijft 
wonen is de afgelopen jaren toegenomen. Dit vraagt 
veel van de veerkracht van buurten, wooncomplexen 
en bewoners. De ervaren leefbaarheid en sociale 
veiligheid in de woonbuurten zijn van groot belang 
voor het welbevinden van bewoners. Dit geldt zeker 
voor ouderen en zorg- en hulpbehoevenden. Zij zijn 
vaak sterk op de buurt en de lokale voorzieningen 
gericht.

Tegelijkertijd wordt vanuit de overheid meer nadruk 
gelegd op de participatiemaatschappij, waarin 
van mensen wordt verwacht dat zij hun steentje 
bijdragen aan de maatschappij, bijvoorbeeld 
door het verbeteren of onderhouden van de eigen 
woonomgeving of het zorgdragen voor hulp- en 
zorgbehoevenden. Niet elke bewoner is echter in 
staat op eigen kracht aan deze verwachtingen te 
voldoen.

Sociale leefomgeving
De RKWBV voelt zich medeverantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de woonomgeving van huurders. Samen 
met bewoners en andere lokale partijen willen we de 
komende jaren verder bouwen aan een gemeenschap 
waarin het prettig wonen is (community building). 
We zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van de 
woonomgeving, het samenleven in een wooncomplex, 
de straat of de buurt bevordert.

We vinden het belangrijk dat onze bewoners 
elkaar kennen. Op complexniveau proberen we de 
saamhorigheid en betrokkenheid van bewoners 
te stimuleren door bijvoorbeeld laagdrempelige 
bijeenkomsten te organiseren. In al onze 

wooncomplexen zijn bewonerscommissies actief. 
Zij spelen een belangrijke rol bij het vergroten van 
de betrokkenheid van bewoners bij hun directe 
woonomgeving en het onderlinge contact tussen 
huurders. Voor groepen waarvan we constateren 
dat ze minder betrokken zijn bij hun wooncomplex, 
woonomgeving of in de huurdersvertegenwoordiging 
proberen wij te achterhalen wat de achterliggende 
reden is en (indien gewenst) op welke wijze wij hen 
kunnen stimuleren of faciliteren. Zo zal in 2017 
bijvoorbeeld een (afstudeer)onderzoek plaatsvinden 
naar de mogelijkheden om allochtone huurders meer 
bij ons beleid en de woonomgeving te betrekken.

Door als organisatie zichtbaar aanwezig en 
benaderbaar te zijn in de buurt bieden we tegenwicht 
aan anonimiteit, vereenzaming en individualisering. 
Al onze medewerkers, zowel op kantoor als in 
de buurt, stellen zich benaderbaar, toegankelijk 
en hulpvaardig op. De klanttevredenheidscijfers 
in de Aedes benchmark en de beoordeling van 
belanghebbende in het visitatierapport laten zien dat 
dit erkend en gewaardeerd wordt door onze huurders.

Vroeg signalering hulpbehoefte
We vinden het daarnaast ook belangrijk dat we 
onze huurders kennen en dat zij ons gemakkelijk 
weten te vinden. We hebben een medewerker die 
gespecialiseerd is in de leefbaarheid in en rond 
onze wooncomplexen. Daarnaast hebben we een 
huismeester in dienst. Voor onze medewerkers 
die bij de mensen thuis over de vloer komen (zoals 
aannemers) zien we een signalerende rol weggelegd. 
Zij hebben geregeld direct contact met en komen 
achter de voordeur van onze huurders. Sociale 
problematiek als eenzaamheid, oplopende schulden 
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of verslaving kunnen door hen gesignaleerd, 
bespreekbaar gemaakt en waar mogelijk opgelost 
worden.

Ook de bewonerscommissies dragen sterk bij aan 
het vroeg signaleren van problemen en hulpvragen 
van bewoners. Als we constateren dat er bij onze 
bewoners maatschappelijke, financiële of zorg 
gerelateerde hulp gewenst is, dan begeleiden we 
mensen naar de juiste sociaal maatschappelijke 
partners.

Samenwerking sociale partijen
Het realiseren van een prettig woonomgeving waar 
bewoners zich veilig en thuis voelen is teamwerk, 
waarbij zowel bewoners als lokale (professionele) 
partijen een rol hebben. De RKWBV neemt dan 
ook actief deel in het samenwerkingsverband 
‘Wijkgericht Werken’. Samen met collega corporaties, 
de gemeente Zeist, de politie en MeanderOmnium 
(opbouw- en welzijnswerk) wordt integraal gewerkt 
aan het leefbaar houden van de wijken in Zeist. 
Elke wijk heeft een compleet wijkteam met een 
wekelijks spreekuur. In de vier wijken waar wij bezit 
hebben maken we onderdeel uit van het wijkteam. 
Doel van de wijkteams is om snel, slagvaardig en 
laagdrempelig in te spelen op de vragen die leven bij 
de wijkbewoners, zodat de wijken schoon, heel, veilig 
en sociaal blijven.

Daarnaast is ook gestart met het oprichten van 
sociale wijkteams voor vragen over onder andere 
zorg, veiligheid, kinderen en schuldhulpverlening en 
bemiddeling naar werk. Via het reguliere wijkteam 
is de RKWBV ook nauw betrokken bij de sociale 
wijkteams. ■

“Laten we 
elkaar blijven 
aanspreken”
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WAT? HOE? WANNEER?

Sociale leefomgeving   

Het op complexniveau stimuleren van saamhorigheid en 
betrokkenheid van bewoners

Het behouden en onderhouden van vitale bewonerscommissies. 
Bijvoorbeeld door het opstellen van participatieplannen, meedenken en 
faciliteren bij activiteiten op complexniveau 2017–2021

Groepen waarvan we constateren dat ze minder betrokken 
zijn, proberen we te stimuleren

Onderzoek naar het betrekken van huurders met een allochtone 
achtergrond, zowel bij beleid als bij hun woonomgeving 2017

We zijn benaderbaar en zichtbaar aanwezig in de buurt
Al onze medewerkers, zowel op kantoor als in de buurt, stellen zich 
benaderbaar, toegankelijk en hulpvaardig op 2017–2021

Vroeg signalering hulpbehoefte   

We kennen onze huurders en weten wat er in de buurt speelt
Onze medewerkers verder toerusten voor signaleringsfunctie achter de 
voordeur 2017

 
Onze signalering achter de voordeur wordt opgevolgd door het begeleiden 
van mensen naar de juiste partners 2017–2021

Samenwerking sociale partijen   

We staan open voor en hebben een actieve rol bij 
wijkgerichte samenwerkingsverbanden met andere partijen Actieve deelname aan het ‘Wijkgericht Werken’ 2017–2021
 Actieve deelname sociale wijkteams 2017–2021

Doelstellingen
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C  Betrouwbaar en klantgerichte organisatie
Betrokken en klein zijn gaan goed samen op
Wij kiezen bewust voor een eigen positie naast de 
andere corporatie in Zeist, gericht op herkenbaarheid 
en betrokkenheid. Sinds het fuseren van onze collega 
corporaties, De Kombinatie en Seyster Veste (sinds 
1 januari 2017 Woongoed Zeist), zijn wij één van de 
twee lokale corporaties in Zeist. Naast Woongoed 
Zeist bedienen wij 11 procent van de sociale 
huurmarkt in Zeist. De omvang van onze organisatie 
is hierop afgestemd.

We kiezen er voor een organisatie te zijn met een 
beperkte omvang. Klein zijn en blijven is voor 
ons geen doel op zich, maar een middel om onze 
kwaliteiten en meerwaarde te waarborgen. Een 
in omvang bescheiden organisatie, zonder extra 
managementlagen, zorgt voor korte lijnen intern, 
direct klantcontact en daarmee voor directe 
betrokkenheid bij de huurder en zijn woonomgeving.

Onze relatieve kleinschaligheid helpt ons om onze 
belangrijkste opgaven op onze eigen manier te 
vervullen: het voorzien in betaalbare huisvesting voor 
de doelgroep in een prettige woonomgeving.

Ons team
De RKWBV werkt met een efficiënt, doelmatig 
team van gespecialiseerde medewerkers. Van 
elke medewerker wordt verlangd dat hij/zij zich 
flexibel opstelt en vaak ook multidisciplinair is. Al 
onze medewerkers zijn ambassadeurs van onze 
organisatie. Zij onderschrijven de visie, missie, 
kernwaarden en doelstellingen van de organisatie. Zij 
zijn integer en dragen onze gekoesterde cultuur uit.

Proactief zijn bij alle ontwikkelingen binnen 
ons vakgebied is dus een vereiste. Daar passen 
flexibele, zorgvuldige en betrokken mensen bij die 
van aanpakken weten. Continue (bij)scholing en 
persoonlijke ontwikkeling zijn voorwaarden die de 
werkgever aanbiedt om deze ambitie te realiseren.

We bekijken onze organisatiestructuur de komende 
jaren kritisch vanuit de geformuleerde ambities. 
Om mee te groeien met de hogere eisen van 
verantwoording en kwaliteit is versterking van de 
personele bezetting in kwantitatieve en kwalitatieve 
zin wenselijk. Geleidelijke groei van de organisatie 
is dan ook een ambitie voor de komende jaren. We 
streven naar een personele bezetting die organisch 
meegroeit met de groei van het vastgoed. We zetten 
in op een opleidingsniveau van onze organisatie 
van 70% HBO (nu 70% MBO). Belangrijk is dat de 
organisatie in die mate klein blijft dat een extra 
managementlaag onder de directie niet nodig is en 
we onze kwaliteiten en meerwaarde als betrokken, 
zichtbare en benaderbare organisatie waarborgen.

Wat we wel en niet zelf kunnen
Een relatief kleine organisatie brengt ook 
beperkingen met zich mee. We zijn ons ervan bewust 
dat we scherpe keuzes moeten maken over wat we 
wel en niet zelf (kunnen) doen. We hebben niet alle 
specialismen zelf in huis en dat moeten we ook 
niet willen. We realiseren ons dat we verstandig 
om moeten gaan met de inhuur van derden. 
Richtinggevend daarbij is dat datgene wat met direct 
klantcontact te maken heeft, in eigen hand wordt 
gehouden. Voor andere zaken streven we ernaar om 
samen te werken met andere lokale en regionale 
partijen.
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Daarnaast onderzoeken we welke zaken we beter 
uit kunnen besteden aan lokale partners. We 
maken daarbij gebruik van een flexibele schil van 
arbeidskrachten die incidenteel kan worden ingezet. 
Een goede balans tussen een lage beheerlast en hoge 
klanttevredenheid is het optimum waar we steeds 
naar streven.

ICT- en onlineontwikkelingen
We streven naar een dienstverlening die zo goed 
mogelijk past bij onze bewoners. De komende jaren 
willen we inzicht krijgen in hoeverre het invoeren van 
verschillende vormen van online dienstverlening bij 
kan dragen aan een efficiëntere klantbenadering en 
de klanttevredenheid.

We overwegen bijvoorbeeld de invoering van een 
online klantenportaal. Vraag daarbij is in hoeverre 
een online klantportaal ons in staat stelt om 
onze werkwijze en processen, en daarmee de 

klanttevredenheid, te verbeteren. Huurders zouden 
zo onder andere hun persoonlijke gegevens, het 
betalen van hun huur, het maken van afspraken voor 
reparatieverzoeken en betalingsregelingen online 
kunnen regelen.

Daarnaast overwegen we het invoeren van een online 
huurderspanel, die we kunnen bevragen op actuele 
thema’s en vraagstukken.

Duidelijk moet zijn, alvorens we een dergelijk systeem 
invoeren, dat een meerderheid van onze bewoners 
hiervan profiteert. Uitgangspunt blijft dat bewoners 
die niet van internet gebruik kunnen of willen maken 
altijd persoonlijk contact met ons kunnen blijven 
zoeken. Als een deel van onze klantcontacten er 
direct bij gebaat is als een vraag direct via hun 
computer kan worden beantwoord of opgelost, 
kunnen we onze persoonlijke aandacht richten op dat 
deel van de huurders die daar bij gebaat is.

Technische/Sociale dienst:
– technisch opzichter
– coördinator Leefbaarheid
– facilitair medewerker

Administratie:
– administrateur
– medewerker Verslaglegging
– administratief medewerker

Officemanager

Beleids- & bestuursadviseur

Controller

Bewonerszaken:
–  medewerker  

Bewonerszaken en projecten

Directeur/bestuurder Raad van Commissarissen

ALV
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Samenwerken en belanghouders
De RKWBV is sterk verankerd in de Zeister 
samenleving. Wij kennen Zeist, de lokale en regionale 
partijen en de bewoners. De jarenlang zorgvuldig 
opgebouwde band met bewoners, collega corporaties 
en andere lokale partijen en professionals willen we 
de komende jaren behouden en versterken.

Onze bewoners zien wij als primaire stakeholder. Of 
hij nu georganiseerd is in een bewonerscommissie, 
woongroep, HBV Prisma of zich individueel 
manifesteert. Wij willen inzicht in de wensen van 
onze bewoners. We betrekken hen bij beleid en 
overleggen periodiek met bewonerscommissie 
en huurdersbelangenvereniging Prisma. Ook 
rechtstreeks contact met huurders is dagelijks 
gebruik.

Wij willen daarnaast blijvend bijdragen aan de vele 
lokale en regionale samenwerkingsverbanden. 
Deze bijdragen gaan verder dan alleen deelname. 
Wij zien bijvoorbeeld dat de netwerken voor 
Wijkgericht Werken en Wonen-Welzijn-Zorg hebben 
geleid tot betere afspraken tussen de deelnemende 
partners, wat de eindgebruiker ten goede komt. De 
samenwerking met de gemeente Zeist en de lokale 
collega’s is kritisch opbouwend, coöperatief en 
vruchtbaar. Op alle niveaus in de organisatie en op 
alle denkbare thema’s—van de prestatieafspraken 
tot samenwerking bij bouwprojecten—werken wij 
gezamenlijk aan de verbetering van wijken en buurten 
in Zeist. ■

“Zorg dat de 
sociale cohesie 

niet verder 
achteruit gaat”
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WAT? HOE? WANNEER?

Betrouwbare en klantgerichte organisatie   

Behouden en waar mogelijk verbeteren van hoge beoordeling 
klanttevredenheid Cijfers en beoordeling Aedes-benchmark minimaal gelijk houden 2017–2021

 

De adviezen van belanghebbenden bij visitatie 2016 implementeren en 
streven naar een verdere verbetering van het oordeel van de volgende 
visitatie 2017–2021

 

Het onderzoeken van de mogelijkheden van online dienstverlening, zoals 
het opzetten/uitbesteden van een online klantenportaal en een online 
huurderspanel. Als deze middelen voldoende bijdragen aan het verloop van 
klantprocessen en de klanttevredenheid worden ze ingevoerd 2017–2021

HR-beleid afstemmen op ambities van de organisatie
Organische groei van het team in kwantitatieve en kwalitatieve zin: 
beperkte toename FTE en toename gemiddelde opleidingsniveau 2017–2021

 

Onderzoeken en uitwerken van verschillende scenario’s voor het 
uitbesteden van zaken die niet direct bijdragen aan onze missie of visie, 
zoals onze back-office 2018–2019

Samenwerking lokale partijen   

Samenwerking met gemeente en corporaties in Zeist
We maken jaarlijks prestatieafspraken met gemeenten, corporaties en 
huurdersorganisatie Prisma 2017–2021

 Daar waar nodig expliciteren we ons aandeel in prestatieafspraken 2017–2021

In constructieve dialoog blijven met HBV Prisma Jaarlijks opstellen overlegagenda 2017–2021

Doelstellingen
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D  Governance en financiële continuïteit
Good governance
We vinden het belangrijk dat de RKWBV goed en 
verantwoord geleid wordt. Het gaat daarbij om 
goed bestuur en intern toezicht, transparantie, 
externe legitimering en verantwoording en financiële 
beheersing. De RKWBV conformeert zich sinds jaar 
en dag aan de vigerende normen en kaders van goed 
bestuur.

De RKWBV heeft een Raad van Commissarissen 
(RvC) met maximaal vijf leden en een directeur 
bestuurder. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 
de missie, visie en kernwaarden, het behalen van 
de strategische doelstellingen en de (financiële) 
continuïteit van de RKWBV.

Intern toezicht – RvC
De RvC is verantwoordelijk voor het interne 
toezicht. De RvC wordt gevormd door generalisten 
met bestuurlijke ervaring en met voor de sociale 
woningbouw en onze visie relevante specialisaties. 
Samen vormen zij een multidisciplinair team. 
Van dit team wordt besluitvaardigheid en 
resultaatgerichtheid verwacht. De leden zijn in staat 
scherpe discussies collegiaal te voeren en weten 
waarop te sturen en de juiste vragen te stellen. 
Integriteit en professionaliteit zijn daarbij van groot 
belang.

De RvC houdt toezicht op het functioneren van 
het bestuur van de RKWBV. De RvC adviseert het 
bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd, is 
verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele 
schorsing of ontslag) van de bestuurder, en stelt 
zijn beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. De 
RvC Commissarissen geeft de accountant opdracht 

voor de controle van de jaarstukken en keurt de 
opdrachtverlening goed voor de visitatie die de 
RKWBV elke vier jaar laat uitvoeren.

De RvC bewaakt en toetst de uitvoering van de 
missie, visie en doelstellingen van de RKWBV en het 
beleid. De uitvoering van het beleid wordt bewaakt 
door middel van RvC vergaderingen, die minimaal 
eens per kwartaal plaatsvinden. Kwartaalrapportages, 
projectrapportages, rapporten van toezichthouders, 
project- en investeringsvoorstellen worden tijdens 
deze vergaderingen kritisch besproken, vastgesteld 
en/of goedgekeurd.

Daarnaast ziet de RvC toe op de risico’s en 
beheersingsmaatregelen bij realisering van de 
doelstellingen en van de volkshuisvestelijke 
opgaven. Bij het toezicht is de Woningwet leidend 
en wordt gehandeld conform de Governancecode 
woningcorporaties 2015.

Financiële continuïteit en risicobeheersing
Onze financiële positie is gezond en dat proberen 
we zo te houden. Toch zal met de volledige 
uitvoering van de plannen m.b.t. de groei van ons 
bezit, investeringen in kwaliteit en duurzaamheid, 
en betaalbaarheid voor onze huurders de grenzen 
van onze financiële mogelijkheden bereikt worden. 
Belangrijk daarbij is een voldoende operationeel 
resultaat om de rente en aflossingen van leningen 
te kunnen blijven betalen en om verhuurdersheffing 
te kunnen afdragen. Het operationeel resultaat 
wordt voornamelijk bepaald door huurinkomsten, 
onderhoudskosten en bedrijfslasten. Het beheer 
van het vermogen is erop gericht zo veel mogelijk 
maatschappelijke prestaties te realiseren. Dit doen 
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we binnen de regels van de AW, WSW en de minister 
met als uitgangspunt een gezond rendement met een 
goed georganiseerde risicobeheersing.

We werken continue aan het verlagen van 
onze bedrijfslasten alsmede aan een gezonde 
vermogenspositie, beheersen onze financiële- en 
bedrijfsrisico’s en streven naar een zo goed mogelijk 
operationeel resultaat. Zo zijn we er zeker van dat we 
over voldoende financiële middelen beschikken om 
onze maatschappelijk taak uit te voeren.

Sinds onze oprichting voeren we een behoudend 
financieel beleid. Dit doen we met een reden. We zijn 
een beperkte organisatie met een kleine bezetting. 
Projecten voor grootonderhoud of nieuwbouw zijn 
voor ons al gauw groot, ook financieel gezien. In die 
zin zijn we kwetsbaar. Onze focus ligt dan ook sterk 
op (financiële) risicobeheersing.

Dit begint bij een goede informatievoorziening 
op elk niveau. Het bestuur en de RvC beschikken 
over complete en juiste informatie zodat telkens 
een goede afweging wordt gemaakt. Door het 
gebruik van benchmarks, kengetallen, verschillende 
voortgangsrapportages van zowel de corporatie 
zelf als de projecten die wij uitvoeren, kan strakke 
regie worden gevoerd en is degelijk afgewogen 
besluitvorming een logisch gevolg. Uiteraard geldt dit 
ook voor de jaarlijkse begroting en de verantwoording 
in de jaarrekening.

We presenteren bij elk majeur besluit een uitgebreide 
risicoanalyse. De interne beheersingsmaatregelen 
en de administratieve organisatie worden periodiek 
getoetst en waar nodig worden zij aangepast. Het 
effect wat wij hiermee beogen is enerzijds het 
waarborgen van de financiële, bedrijfseconomische 
continuïteit en anderzijds het creëren van 
maatschappelijk draagvlak.

In de financiële beleidsstructuur zijn interne 
signaalwaarden opgenomen voor de financiële ratio’s, 
zoals de ICR, DSCR, Loan to Value en Solvabiliteit. 
Wij hanteren daarom in onze eigen bedrijfsvoering 
strengere normen dan het WSW. ■

“Bouw meer sociale huurwoningen”
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WAT? HOE? WANNEER?

Financiële continuïteit en risicobeheersing   

Verlagen bedrijfslasten
Verlagen van de bedrijfskosten per VHE waarbij wij voor onze klassegrootte 
conform de Aedes benchmark bij de top 25% willen behoren 2017–2021

Risicobeheersing
Geen hoog risico auditpunten in de managementrapportage van de 
accountant 2017–2021

 Opstellen integraal risico management 2018

 
Voldoen aan 5 financiële ratio’s opgesteld in financieel reglement beleid en 
beheer 2017–2021

Doelstellingen
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Symbolen
65+-complexen 24

A
aftoppingsgrens 22

B
beleidscyclus 11
benchmarks 35
bestuurstafel 20
brancheorganisatie Aedes 15

C
canon volkshuisvesting 9
centralisatie 9
community-builder 8
Couwenhovelaan 24
cultuurhistorisch erfgoed 15

D
De Kombinatie 30
Dr. Schaepmanlaan 16
DSCR 35
duurzaamheidsagenda 22
duurzaamheidsopgave 20

E
energielabel A 23
energielabel A+ 22

F
financiële ratio’s 35

G
Governancecode woningcorporaties 
2015 34

H
huurdersbelangenvereniging Prisma 11

I
ICR 35
incassobeleid 22

K
kengetallen 35

L
label B 20
liberalisatiegrens 16
Loan to Value 35

M
MeanderOmnium 28
ministerie van BZK 22

N
nonnenklooster 13

P
participatiemaatschappij 27
portefeuille 15
prestatieafspraken 11

R
rentmeester 15
risicoanalyse 35

S
Seyster Veste 30
sociaal huurprijsbeleid 16
Solvabiliteit 35
stakeholder 32
statushouders 20

T
toetsingskader 11

V
verenigingsvorm 13
Vereniging van Toezichthouders 
in Woningcorporaties (VTW) 15
visiedocument 11
visitatierapport 11
voortgangsrapportages 35

W
‘Wijkgericht Werken’ 28
Woningwet 34
Woongoed Zeist 30



Gewoon dichtbijPag. 38





De R.K. Woningbouwvereniging Zeist is opgericht  
in 1910, en bestaat daarmee ruim 100 jaar.  
De verworvenheden uit het verleden worden 
gekoesterd, maar innovatieve zaken en praktische 
zaken voor de toekomst worden niet geschuwd. 
Met een enthousiast, loyaal en professioneel team 
van medewerkers is de R.K. Woningbouwvereniging 
springlevend!

16-8395 mei 2017
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