Samen
ontdekken
we meer
Ondernemingsplan
2021 – 2024

Ons ondernemingsplan
samengevat
Onze bedoeling

Een goed thuis bieden

Dat is waar wij in geloven en waar wij ons iedere dag
voor inzetten.

Onze ambities
Wonen in de Toekomst
• Beschikbaarheid: wij breiden onze woningvoorraad uit om zo de wachtlijsten te verkorten.

• Bereikbaarheid: wij creëren meer gelijke kansen
•
•
•

door woningen gericht bereikbaar te maken voor
specifieke doelgroepen.
Duurzaamheid: wij verkleinen de CO2-uitstoot van
onze woningvoorraad voor een betere leefwereld.
Betaalbaarheid: wij zorgen voor betaalbaar wonen
door huren laag te houden en actief in te zetten op
vroegsignalering.
Bestaand bezit: wij verbinden de technische
kwaliteit van de woning aan de sociale kant van de
woonomgeving bij het toekomstbestendig maken
van bestaand bezit.

Kracht van Samen
• Netwerk wonen-zorg-welzijn: we werken actief

•
•

samen met partners om zelfredzaamheid van
huurders te ondersteunen.
Gerichte samenwerking: we realiseren
schaalvoordeel door samenwerking en maken
scherpe keuzes met wie we dat doen.
Leefbaarheid: we vergroten onze kennis van wijken
om specifieke inzet te bepalen en de woonomgeving te verbeteren.

Innovatie in Relatie
• Dienstverlening: wij versterken de persoonlijke

•

relatie om verbondenheid te vergroten.
Participatie: wij geven huurders specifieke invloed
om samen tot betere oplossingen te komen.

Randvoorwaarden
• Kostenbewust en gericht op
•

maatschappelijk rendement.
Een lerende en wendbare organisatie met blik
op de toekomst.

Onze sleutelprincipes
1
2
3
4
5
6
7
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Er is altijd een oplossing
Samenwerken is de sleutel
Als je blijft leren kom je verder
Elke uitgave is uit te leggen
Iedereen verdient een thuis
Duurzame keuzes leveren het meeste op
Aandacht maakt een fijne buurt
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“We beseffen
maar al te goed
dat wij een grote
verantwoordelijkheid
hebben in het
thuis van mensen.”

Voorwoord
Dit ondernemingsplan kwam tot stand in een bijzondere periode in
onze samenleving, namelijk midden in de corona crisis. Een periode die
alles op zijn kop zette en waar de dingen die we voor lief namen niet zo
vanzelfsprekendheid meer waren.
Een goed thuis werd nog belangrijker. De wereld werd
voor veel mensen verkleind tot hun huis en de buitenruimte daar direct omheen. Als woningcorporatie
maakte ons dat nederig. Want we beseffen maar al te
goed dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben
in het thuis van mensen.
We actualiseren ons ondernemingsplan iedere vier
jaar. Het is een moment van reflectie en bezinning op
waar we mee bezig zijn. Doen we de juiste dingen?
Doen we ze goed? Op basis daarvan hebben we opnieuw gekeken naar onze ambities.

“Het is een moment van
reflectie en bezinning op
waar we mee bezig zijn.”

Dit ondernemingsplan beschrijft de uitdagingen
waar we voor staan en hoe wij daar naar kijken.
Het geeft daarmee richting aan de keuzes die wij
in de komende jaren maken. Daarmee kunnen we
inspelen op kansen die zich voordoen. Het is dan ook
geen masterplan of een blauwdruk voor de toekomst.
De hier beschreven ambities werken we verder uit in
een meerjaren implementatieplan, zodat we tussentijds kunnen leren, bijsturen waar mogelijk en andere
keuzes kunnen maken waar nodig.
We blijven bij het maken van die keuzes in gesprek
met onze huurders en partners om te verkennen hoe
we een goed thuis kunnen bieden. Want door samenwerken weten we meer, zien we meer en kunnen we
meer. Het wordt bovendien ook nog eens veel leuker.

Zo ontdekken we samen meer!

We zijn daarvoor breed in gesprek gegaan. Binnen
onze eigen organisatie, maar ook daarbuiten. In live
en online dialoogsessies met collega’s, huurders, partners uit het netwerk en mensen met een eigenzinnige
visie op wonen.
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Onze
bedoeling

Een goed thuis bieden
Dat is waar wij in geloven en waar wij
ons iedere dag voor inzetten.

Onze focus ligt op het bieden van goede woningen in
aantrekkelijke wijken. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk
onderdeel. In de regio Leiden is een tekort aan huurwoningen.
Wij werken daarom aan het vergroten van de sociale woningvoorraad. En wij zetten ons in voor evenwichtige woonkansen voor
huurders en woningzoekenden. Daarbij werken we actief samen
met huurders en partners en in de Leidse regio nu en de toekomst.

Goede woningen in
aantrekkelijke wijken

Evenwichtige woonkansen
en een goede mix

Leidse regio: lokale blik,
regionale afstemming

Een goed thuis is meer dan een
goede woning alleen. Ook de directe woonomgeving heeft hier een
belangrijke rol in. De aanwezigheid
en kwaliteit van de buitenruimte
zijn mede bepalend voor de mate
waarin iemand prettig woont. Zo
zijn de woning en de woonomgeving twee zijden van dezelfde
medaille. Ze vormen samen de
basis voor een goed thuis. We richten ons daarom op voldoende en
goede woningen en aantrekkelijke
wijken.

Een goed thuis betekent voor ons
ook gemixt wonen. In de letterlijke
en figuurlijke zin van de betekenis: in wijken met diverse typen
woningen en huurprijzen en waar
verschillende doelgroepen wonen.
Daarom werken wij aan evenwichtige woonkansen voor iedereen.
Dat betekent dat we zoeken
naar een ideale samenstelling en
verdeling van ons woningbezit.
We willen onze huurders beter
leren kennen, zodat we hen beter
kunnen bedienen.

Ons bezit is lokaal gelegen in
Leiden en Voorschoten. Daar ligt
onze focus. Het woningtekort is
groot. Daarom verbreden we onze
blik en onderhouden we contact
met gemeenten rondom Leiden. Zo
kunnen we inspelen op kansen die
zich voordoen. Bovendien stemmen we regionaal af met andere
corporaties in Holland Rijnland.
Samen werken we aan het
realiseren van de volkshuisvestelijke opgave.
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Onze waarden
Aan de basis van onze bedoeling liggen onze waarden. Dit zijn voor ons
belangrijke uitgangspunten bij de keuzes die wij maken.
Voorop staat dat wij een lerende organisatie zijn. We zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën en suggesties.
Wij geloven dat we verder komen door nieuwe dingen uit te proberen en van elkaar te leren. Daarom vragen we
anderen actief om input en feedback. In onze manier van werken zijn wij:

Verbindend

Omdat we de opgaven alleen samen
kunnen realiseren en daarom actief anderen
betrekken bij alles wat we doen.

Persoonlijk

Omdat wonen voor iedereen anders is
en de menselijke maat daarin voor ons
centraal staat.

Oplossingsgericht

Omdat geen enkel vraagstuk hetzelfde is en
we soms buiten de lijntjes moeten kleuren.

Benaderbaar

Omdat wij open staan voor anderen en
daarvoor toegankelijk en zichtbaar willen zijn.

8
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“Door samen te
werken weten we
meer, zien we meer
en kunnen we
meer. Het wordt
bovendien ook nog
eens veel leuker.”

Wonen in
de toekomst

De aard van de vraag naar
woningen is veranderd
Dit komt door ontwikkelingen als vergrijzing, toename van het aantal
kleine huishoudens, vernieuwing in technologie en digitalisering, wijzigingen op de arbeidsmarkt en het feit dat mensen langer zelfstandig
thuis wonen. Dit leidt aan de ene kant tot veranderende woonwensen
van bewoners en aan de andere kant tot nieuwe mogelijkheden én
eisen voor het onderhouden en bouwen van woningen. We zien voor
de toekomst dan ook uitdagingen in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin.
De keuzes die we maken vragen steeds opnieuw
om een evenwichtige balans tussen onze focus op
beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid.
Onze grootste uitdaging ligt in het toekomstbestendig maken van ons bestaand bezit.

Beschikbaarheid
Onze ambitie:

wij breiden onze woningvoorraad
uit om zo de wachtlijsten te
verkorten.

Goed wonen begint met het beschikbaar zijn van
voldoende woningen. In de Leidse regio is een groot
tekort aan woningen. Wij zien het als een kernopgave
om ons bezit uit te breiden. Daarom bouwen we in de
komende jaren sociale huurwoningen bij om zo bij te
dragen aan het verkorten van wachtlijsten.
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Geschikte locaties voor nieuwbouw of herstructurering zijn schaars. Om te zorgen voor meer woningen
verdichten we op plekken waar we zelf al bezit
hebben. Tegelijkertijd zijn er naast ons nog veel
andere partijen die ook op zoek zijn naar nieuwe
locaties. Daarom zetten wij de komende jaren actief
in op acquisitie voor (binnen)stedelijke en sub-urbane
locaties. Dat betekent dat we actief verkennen waar
zich mogelijkheden voordoen, onder andere met een
acquisitieplan. We creëren kansen door bijvoorbeeld
slimme combinaties van locaties te maken. Daarvoor
is het nodig dat wij ons bestaande netwerk nog beter
benutten. Ook breiden we ons netwerk verder uit om
goed op de hoogte te zijn van kansen die zich voordoen en snel te kunnen schakelen. Om ons gezamenlijk doel van meer duurzame sociale huurwoningen
in de regio te realiseren intensiveren we de samenwerking met gemeenten zodat we beter samen op
kunnen trekken.
We worden gedwongen om kleiner te bouwen en mogelijk ook meer de hoogte in te gaan. Dit komt door de
toenemende woningnood en schaarste in locaties,
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maar ook door oplopende bouwkosten door steeds
scherpere eisen in bouwvergunningen. Mensen
wonen bovendien langer zelfstandig thuis, waardoor
tegelijkertijd een behoefte ontstaat aan bijzondere
en/of aangepaste woonvormen voor mensen die dat
niet meer helemaal alleen kunnen. Voor hen willen
we innovatieve woon(zorg)concepten ontwikkelen.
We zoeken hiervoor samenwerking met ontwikkelaars en zorgpartijen.
We stemmen nauw met elkaar af. Als het logisch
is, staan we open voor uitruil van bestaand bezit
of locaties. Bij aankoop van locaties zorgen we dat
we realistisch zijn in wat mogelijk is. We verwerven
alleen locaties onder de voorwaarde dat er een woonbestemming op zit of in het vooruitschiet ligt. Zo
verkleinen we risico’s en is onze uitgave uit te leggen.

Bereikbaarheid
Onze ambitie:

wij creëren meer gelijke
kansen door woningen gericht
bereikbaar te maken voor
specifieke doelgroepen.

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen richten
we ons op de wettelijke corporatiedoelgroep waar
inkomenseisen voor gelden. Tegelijkertijd zien we
dat sommige doelgroepen tussen wal en schip vallen.
Hun inkomen sluit net niet aan bij de wettelijke
grenzen voor toewijzing. Dit geldt vooral voor alleenstaanden en lage middeninkomens. Onze bedoeling
is: werken aan aantrekkelijke wijken waarin verschillende doelgroepen wonen. Daarom gebruiken
we lokale afspraken om meer gelijke kansen op de
woningmarkt te creëren. Dat betekent dat wij duurdere sociale huurappartementen ook openstellen voor
alleenstaanden met een net wat hoger inkomen.
Bovendien maken we bij toewijzing van woningen tot
aan de aftoppingsgrenzen geen onderscheid tussen
woningzoekenden met en zonder recht op huurtoeslag. Voor lage middeninkomens vergroten we kansen
door ook het vrije sector huursegment toegankelijk te

12

Ondernemingsplan 2021 – 2024

maken. Dat doen we door actief woningen voor hen
te labelen net boven de liberalisatiegrens.
Daarnaast houden we een deel van onze voorraad
specifiek bereikbaar voor bijzondere doelgroepen.
Bijvoorbeeld voor mensen met begeleiding in wonen.
Of woningzoekenden die om urgente redenen snel
een woning nodig hebben. Ook wijzen we woningen
gericht toe aan statushouders. In alle gevallen maken
we hier duidelijke afspraken met gemeenten en
partners over.

Duurzaamheid
Onze ambitie:

wij verkleinen de CO2-uitstoot van
onze woningvoorraad voor een
betere leefwereld.

De kwaliteit van de woning speelt een belangrijke rol
in onze ambities op het gebied van duurzaamheid.
We maken daarvoor met elkaar afspraken wereldwijd,
maar ook landelijk en lokaal. Een goed en slim geïsoleerde woning draagt bij aan het verminderen van CO2.
In de winter houdt het warmte vast en in de zomer
brengt het juist verkoeling. Een duurzame woning
is ook een comfortabel huis zonder tocht- of vochtvraagstukken, waarin bovendien duurzame bronnen
voor de opwekking van energie worden gebruikt zoals
zon, wind of bodemwarmte. Dit draagt in onze visie
niet alleen bij aan een goed thuis voor het hier en nu
maar ook aan een betere leefwereld voor generaties
na ons.
Wij werken met maatschappelijk kapitaal en zetten
dat op een verantwoorde manier in. Innovatie is voor
ons geen doel op zich, maar wel nodig om klimaatdoelstellingen te behalen. Innovatieve technieken
zetten we eerst kleinschalig in om te experimenteren
en er van te leren. Zo kunnen we beter beoordelen of
we het breder in ons bezit willen uitrollen. We sluiten
zoveel mogelijk aan bij lopende initiatieven en zorgen
ervoor dat we op de hoogte blijven van trends en
ontwikkelingen. Zo kunnen we tijdig inspringen op in-
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teressante vernieuwingen die zich voordoen. Bij grootschalige toepassing van nieuwe technieken kiezen wij
er voor om te werken met bewezen concepten waar
we niet voor verrassingen komen te staan. We kiezen
bovendien voor ‘no-regret’ maatregelen, omdat we
hiermee onze middelen op een verantwoorde manier
kunnen inzetten en financiële risico’s verkleinen.
Bij het maken van keuzes over de toepassing van
nieuwe technieken raadplegen we onze bewoners.
We gebruiken hun ervaring en leggen aan de hand
van concrete praktijkvoorbeelden uit waar de toegevoegde waarde zit. Bewoners kunnen met aanpassingen in hun eigen gedrag sturen op woonlasten, energieverbruik en gezondheid. Wij vinden het belangrijk
om het bewustzijn daarover te vergroten. Daarom
zorgen we voor goede voorlichting over simpele en
kleine stappen waarmee huurders ook zelf bijdragen
aan een betere leefwereld en bovendien een lagere
energierekening krijgen.

“Bij het maken van keuzes
over de toepassing van nieuwe
technieken raadplegen we
onze bewoners”
Het reduceren van CO2-uitstoot is een leidend principe bij onze verduurzaming. We zijn daarin ambitieus
en tegelijk realistisch: zelfs met maximale inspanning
en financiën is het niet haalbaar om in 2050 een
CO2-neutrale voorraad te hebben. De tussenstap die
we zetten is dat we toewerken naar de helft minder
uitstoot van broeikasgassen in 2030. Dat doen we
door de kwaliteit van ons bezit te verbeteren en daarmee CO2-uitstoot te verminderen.

sing van groene daken. Zo kunnen we in ons vastgoed
en in de directe woonomgeving inspelen op vraagstukken van bijvoorbeeld hittestress, het voorkomen
van wateroverlast en bijdragen aan biodiversiteit. Bij
de inrichting van de woonomgeving letten we bijvoorbeeld op afvoer van regenwater en het aanleggen
van wadi’s. Bij al onze leefbaarheidsprojecten kijken
we hoe we duurzaamheidsdoelstellingen kunnen
verwerken. Bijvoorbeeld in een project als ‘tegel eruit,
plantje erin’.
De investeringen in duurzaamheid kunnen we niet
altijd doorberekenen in huurprijzen van zittende
huurders. Als eigenaar van het vastgoed nemen wij
vanzelfsprekend ook een deel voor onze eigen rekening. Om ook het belang van toekomstige huurders
te borgen is een financiële vertaling in de huur soms
nodig. We kunnen dan aan zittende huurders een
bijdrage vragen en de huur verhogen voor toekomstige bewoners. Wij vinden dit verantwoord, omdat de
energielasten dalen als de woning is geïsoleerd en de
woonlasten daarmee gelijk blijven of zelfs dalen.
Als maatschappelijke organisatie vinden wij het belangrijk om het goede voorbeeld te geven en aandacht
te hebben voor generaties na ons. Daarin zoeken we
de balans tussen mens, geld en milieu. Bij vastgoedprojecten passen we zoveel mogelijk duurzame materialen toe en onderzoeken we mogelijkheden voor
hergebruik. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om
duurzaamheidsambities ook te vertalen in onze eigen
organisatie. Bijvoorbeeld door materialen te recyclen
en bij de inzet van ons wagenpark.

De klimaatdoelstellingen richten zich in eerste instantie op terugdringen van CO2-uitstoot. Daarnaast
bestaan er uitdagingen om ons te verhouden tot de
gevolgen van de opwarming van de aarde. Daarom
bekijken we duurzaamheid ook in bredere zin door
mogelijkheden voor klimaatadaptatie te betrekken.
Dat doen we door bijvoorbeeld rekening te houden
met slimme gevelontwerpen van woningen of toepas-
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Betaalbaarheid
Onze ambitie:

Onze ambitie:

wij zorgen voor betaalbaar wonen
door huren laag te houden en actief
in te zetten op vroegsignalering.

wij verbinden de technische
kwaliteit van de woning aan de
sociale kant van de woonomgeving
bij het toekomstbestendig maken
van bestaand bezit.

Eén van onze kerntaken is zorgen voor betaalbare woningen. Dat begint bij de huurprijs. Daar kunnen wij
als woningcorporatie gericht op sturen. We zorgen er
in de eerste plaats voor dat de huren van onze woningen laag zijn en afgestemd op de doelgroepen die er
in wonen. Bij het bepalen van de gewenste huur zijn
de woonlasten voor ons leidend. Zo kijken we naast
de kwaliteit van de woning ook naar energielasten.
We kijken ook naar het inkomen van onze doelgroepen en welk deel daarvan aan huur wordt besteed.
Daarvoor benutten we kennis en ervaring van instanties die gespecialiseerd zijn in het geven van voorlichting over de huishoudportemonnee. Op basis daarvan
bepalen we wat de huur voor een woning moet zijn.
Bij de jaarlijkse huurverhoging is de gewenste huur
het uitgangspunt. Dat betekent dat er soms minder
of geen huurverhoging wordt toegepast.
We zien in toenemende mate dat huurders lastig
financieel rond komen. Vroegsignalering en het voorkomen van schulden heeft bij ons daarom nadrukkelijk de aandacht. Wij zijn scherp op signalen en bij
het ontstaan van een achterstand leggen wij meteen
persoonlijk contact. Wij zorgen dat huurders weten
waar ze terecht kunnen met vragen van financiële
aard en geven voorlichting over schuldhulpverlening.
Daarin werken we samen met partners om te voorkomen dat schulden verder oplopen en zoeken naar
concrete oplossingen. Van huurders vragen we daarbij
een actieve inzet.

14

Uitdaging bestaand bezit
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Mensen wonen steeds langer thuis. Veiligheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de binnenkant van de
woning zijn daarin belangrijke thema’s. We kunnen
daarvoor niet alleen maar nieuwe woningen bouwen.
Om onze woningen voor verschillende woonbehoeften geschikt te maken, zijn ingrijpende aanpassingen
nodig. Hier ligt dan ook onze grootste uitdaging. De
inzet van nieuwe technologieën helpt ons daarbij. We
gebruiken daarbij in eerste instantie slimme en simpele technieken die het dagelijks gemak van bewoners
verbeteren. Daarbij richten we ons op die gebieden
die direct verbonden zijn met de woning en daarmee
onder onze verantwoordelijkheid als woningcorporatie vallen. Bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische sleutels.
Het op orde hebben van de technische kwaliteit van
de woning alleen is niet voldoende om een woning
toekomstbestendig te maken. Het is ook belangrijk
dat bewoners zich verbonden voelen met elkaar en de
omgeving. Naast de technische kant van de woning
richten we ons daarom ook op de sociale kant van
het wonen. Bij onderhoud en renovatie hebben wij
ook oog voor de leefbaarheid van collectieve ruimten
(zoals een gemeenschappelijke hal) en de directe
woonomgeving (zoals een groenstrook om een
gebouw). We brengen de mogelijkheden en kosten in
kaart om ontmoetingen van mensen te bevorderen.
Dit nemen we mee in onze afweging en besluitvorming. Zo verbinden we de technische kwaliteit van de
woning aan de sociale kanten van het wonen en de
(woon)omgeving. We benaderen actief gemeenten
en andere relevante partijen om mee te denken en
vanuit hun verantwoordelijkheid te investeren.

desleutels.nl

“We zorgen er in de
eerste plaats voor
dat de huren van
onze woningen laag
zijn en afgestemd
op de doelgroepen
die er wonen.”

Kracht
van Samen

Alleen gezamenlijk
kunnen we zorgen voor
een goed thuis
Daarvoor werken we samen met huurders maar ook met partijen als gemeenten, zorg- en welzijnspartijen, politie, aannemers, ontwikkelaars
en andere corporaties. Ieder met een eigen rol en eigen verantwoordelijkheid, maar vanuit een gezamenlijk doel. De komende jaren zetten
we sterker in op samenwerking om zo meer toegevoegde waarde te
realiseren.
Netwerk wonen-zorg-welzijn
Onze ambitie:

we werken actief samen met
partners om de zelfredzaamheid
van huurders te ondersteunen.

Sommige huurders hebben vraagstukken die zich
bevinden op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn.
Wij komen in toenemende mate situaties tegen die
extra aandacht vragen. Deze aandacht kunnen wij als
woningcorporatie niet altijd zelf geven. Vaak vraagt
het een andere expertise om een oplossing voor de
situatie te vinden.
Dat betekent automatisch dat wij als corporatie
partners in ons netwerk van wonen-zorg-welzijn
tegenkomen. We zijn van elkaar afhankelijk om de
zelfredzaamheid van de huurders zoveel mogelijk te
ondersteunen. Om dat te bereiken werken we samen
vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Toch
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hebben we ieder een eigen rol. Zo laten we het aan de
visie en expertise van de partners in de keten wonen-zorg-welzijn over om aan te geven welke zorg en
aandacht bewoners mogelijk nodig hebben.
Als woningcorporatie gaan wij niet actief zelf op zoek
naar probleemsituaties achter de voordeur, maar
we komen ze wel vaak tegen. Bijvoorbeeld als onze
vakmannen werkzaamheden in huis uitvoeren, of als
we huisbezoeken afleggen in het kader van renovatie- of onderhoudsprojecten. Daarin stuiten zij op
situaties van vervuiling, eenzaamheid en bijvoorbeeld
psychische problemen. Als wij dit in ons reguliere
werk tegenkomen, zetten we deze signalen door naar
onze partners. Ook wijzen we huurders actief op de
mogelijkheden die zij zelf kunnen benutten. Bijvoorbeeld door de voorzieningenwijzer onder de aandacht
te brengen. Wij wachten niet af tot problemen groter
worden, en nemen al bij de eerste signalen onze verantwoordelijkheid om te voorkomen dat de situatie
voor de klant verergert. We zorgen er daarom voor dat
onze medewerkers getraind zijn in het herkennen van
signalen van probleemsituaties die zij tegenkomen en
dat zij weten op welke wijze ze dit kunnen doorzetten.
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staan. Wij gaan dit lastige gesprek niet uit de weg. We
zoeken het juist op om zo samen tot een oplossing te
komen. Ook als dat betekent dat wij onze eigen belangen even op de tweede plaats moeten zetten.
Structurele relaties zijn een randvoorwaarde om
ook samenwerking op kleine schaal en van tijdelijke
aard te organiseren. Met gedurfde pilots waarin we
lef tonen door uitzonderingen te maken kunnen we
ervaren wat wel en wat niet werkt. Bijvoorbeeld door
gerichte samenwerking bij woonruimteverdeling.
Want ook met een kleine verandering kunnen we veel
bereiken. We blijven open staan voor anderen en met
een flexibele houding elkaar versterken.

Gerichte samenwerking
Onze ambitie:

we realiseren schaalvoordeel door
samenwerking en maken scherpe
keuzes met wie we dat doen.

We werken op veel onderdelen al goed samen. Vaak is
dat naar aanleiding van een specifieke of individuele
casus waarin we aan de slag gaan om een oplossing
voor dat moment te vinden. In de toekomst willen we
proactief samen met onze partners preventieve en
structurele oplossingen vinden. Hiervoor is het nodig
dat we elkaar beter leren kennen. Op het gebied van
de belangen en dilemma’s waar we als organisaties
mee te maken hebben, maar ook door mensen van
gezicht te kennen en elkaars directe telefoonnummer
te hebben. Met begrip voor elkaar zoeken we naar
gemeenschappelijke doelen om vervolgens van daaruit weer terug te redeneren naar wie wat doet. Deze
samenwerking klinkt logisch. Toch is het niet altijd
vanzelfsprekend, omdat het over verschillende vakgebieden gaat en we niet altijd dezelfde taal spreken.
De komende jaren gaan we elkaar daarom bewuster
opzoeken. We maken tijd vrij om elkaar beter te leren
kennen en investeren in relaties. Ook al levert dat
soms ingewikkelde vragen op over de grenzen van
verantwoordelijkheden, de hoeveelheid tijd die daarvoor nodig is en discussies over wiens doelen voorop
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De woonopgaven in het hier en nu en voor de
toekomst zijn groot en complex van aard. Het is
belangrijk dat wij ontwikkelingen volgen, onze kennis
up to date houden en steeds zoeken naar nieuwe
mogelijkheden voor verbetering. Toch hebben wij
niet alle expertise in huis en kunnen we ook niet
altijd zelf de investering opbrengen. Of het nu gaat
om vernieuwing in duurzaamheidstoepassingen, in
ICT en klantsystemen of bijvoorbeeld vernieuwende
woonconcepten voor nieuwbouw. Wij zoeken altijd
samenwerking en huren anderen in. Het is daarin
belangrijk dat verwachtingen tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer duidelijk zijn. Daarom richten we
ons de komende jaren op het verbeteren van onze
eigen inkoopprocessen. We sluiten bovendien aan bij
bestaande initiatieven die in breder verband worden
georganiseerd om schaalvergroting te realiseren en
onderzoeken de mogelijkheden van gezamenlijke
inkoop. Daarbij zoeken we ook samenwerking met
collega corporaties om van elkaar te leren.
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Voor de transitieopgave van onze vastgoedportefeuille kiezen wij voor gerichte samenwerking met
ketenpartners als aannemers, waarbij wij mee
kunnen liften op hun inhoudelijke en specifieke
kennis en expertise. Wij geloven in langdurige relaties
waarin we samen bouwen aan goed wonen. We zien
samenwerking niet als vrijblijvend. Vanuit gedeelde
waarden geven we invulling aan samenwerking. Zo
delen we kennis en leren we van elkaar. De komende
jaren evalueren wij onze bestaande samenwerkingsrelaties. Waar nodig herzien we contracten of stellen
we inkoopvoorwaarden op. Ook zoeken we actief naar
nieuwe partners waar we nieuwe ervaringen mee op
kunnen doen.

Leefbaarheid
Onze ambitie:

we vergroten onze kennis van wijken om specifieke inzet te bepalen
en de woonomgeving te verbeteren.

Een goed thuis beperkt zich niet tot de woning alleen.
De directe woonomgeving speelt een belangrijke rol
in de mate waarin bewoners een gevoel van prettig en veilig wonen hebben. Wij voelen ons mede
verantwoordelijk voor de verbetering van de fysieke
woonomgeving als het gaat om schoon, heel en
veilig. Hier willen we de komende jaren scherper op
inzetten. Dat doen we door te focussen op collectieve
buitenruimten. We werken daarin samen met andere
partijen. Zo kunnen we slimme combinaties maken.
Een voorbeeld is de Prinsessenbuurt waar we naar
aanleiding van een renovatieproject samen met de
gemeente een grofvuilactie organiseerden. Dergelijke
initiatieven zoeken we in de komende periode nog
actiever op.
De woonbeleving van bewoners wordt ook beïnvloed
door de sociale contacten in de directe woonomgeving. Hiervoor zijn bewoners primair eerst zelf aan
zet. Wij faciliteren dat huurders goede buren zijn voor
elkaar en ondersteunen initiatieven die bewoners
zelf nemen om sociale contacten te verbeteren. Als
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het gaat om overlastsituaties maken wij onderscheid
tussen huurders die ‘niet kunnen’ en huurders die
‘niet willen’. Hiervoor werken wij met verschillende
partijen samen om zo tot een gezamenlijke analyse te
komen. We maken bewoners bewust door inzet van
voorlichting, voorbeeldwerking, verbinding en verleiding. In de komende periode onderzoeken we hoe we
dit kunnen doen. Bijvoorbeeld door samenwerking
met studenten in de stad.
We vergroten onze kennis en bewustzijn van onze
wijken om zo gerichter te werken aan het realiseren
van gemixte wijken. Dit doen we door beschikbare
informatie uit onze eigen systemen beter te benutten
en data van anderen zoals die van gemeenten actief
te gebruiken. Daarnaast verkennen we met een brede
vertegenwoordiging van collega’s de wijk, om zo zelf
te ervaren hoe de woonomgeving voelt. Zo kunnen
we woningzoekenden beter informeren over de plek
waar ze gaan wonen. We verstrekken gegevens over
de woning en vertellen ook iets over de woonomgeving. We bepalen de draagkracht van een wijk en
welke doelgroep daar het beste tot zijn recht komt.
Hierop gaan we gericht woningen toewijzen.

“Iedere wijk heeft een eigen
identiteit en kenmerken.”
Iedere wijk heeft een eigen identiteit en kenmerken.
Vraagstukken zijn dan ook steeds verschillend en
veranderen met de tijd. Om te beoordelen welke
inzet van ons in de komende jaren nodig is, bepalen
we voor al onze wijken de opgave. Op basis daarvan
maken we bewuste keuzes aan welke wijken we extra
aandacht willen geven. De mate van sociale complexiteit in een wijk en de hoeveelheid bezit van de
Sleutels in een wijk zijn daar belangrijke criteria voor.
In wijken waar we ons gericht inzetten zoeken we
relevante partners om samen te werken. We sturen
op gemeenschappelijke doelen en leggen het gezamenlijk commitment vast in een wijkvisie.
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Innovatie in
Relatie

Optimalisatie van
telefonische en digitale
dienstverlening
Er worden andere eisen aan onze dienstverlening gesteld. Dit komt
onder andere door digitalisering, individualisering en het mondiger
worden van bewoners. Om hier op in te spelen optimaliseren wij onze
telefonische en digitale dienstverlening.
Onze huurders bedienen we via alle mogelijke kanalen; telefonisch, digitaal maar ook persoonlijk. In het
benoemen van verbeterpunten halen we feedback op
door resultaten uit de Aedes benchmark en klanttevredenheidsonderzoeken te gebruiken. We zorgen
dat onze data op orde en compleet is, waardoor wij
informatie beter kunnen ontsluiten en vragen sneller
kunnen beantwoorden. Zo zetten we de komende
jaren in op verdere verbetering van de kwaliteit van
onze dienstverlening.

Dienstverlening
Onze ambitie:

wij versterken de persoonlijke
relatie om verbondenheid te
vergroten.

Huurders wonen vaak lang in een woning van ons.
Juist daarom is een goede verstandhouding waarin de
klant centraal staat belangrijk. Dat betekent dat we
relatiemanagement hoog op de agenda zetten, zodat
huurders zich verbonden gaan voelen met de Sleutels
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en bereid zijn om samen met ons vraagstukken op
te pakken. Hier zit wat ons betreft de echte innovatie
in de relatie. Wij zien contact niet als een eenmalige
actie, maar als één van de vele momenten waarop we
elkaar treffen in een langdurige relatie. In het versterken van de persoonlijke relatie zien wij de volgende
belangrijke bouwstenen:
Wij nemen tijd voor de vraag achter de vraag
In gesprekken met onze huurders luisteren wij met
aandacht en vragen we door om te achterhalen wat
er werkelijk speelt. Wij zoeken het directe contact en
voeren een persoonlijk gesprek. De situatie van de
klant is daarbij het vertrekpunt en niet onze eigen
organisatie. We tonen ons empathisch en leven ons in
de situatie in. Alleen zo kunnen we achterhalen wat
de oplossingsrichting is en waar actie aan onze kant
nodig is. We zijn duidelijk in wat wel en niet van ons
verwacht mag worden en doen we moeite om dit toe
te lichten.

Wij sturen op maatwerk en durven verschil te maken
Iedere huurder en iedere woonsituatie is anders. Dat
betekent dat wij geen algemeen passend antwoord
op ieder vraagstuk hebben. Wij kijken steeds weer
opnieuw wat nodig is om een vraagstuk op te lossen

desleutels.nl

21

of verder te brengen. We denken in mogelijkheden in
plaats van beperkingen. We gaan uit van de professionaliteit van onze collega’s en hun inschatting van de
situatie. Dat betekent in de praktijk dat verschillende
situaties ook diverse uitkomsten kunnen hebben.
Als wij onderscheid maken in situaties is dat altijd
uitlegbaar.

Wij hechten veel waarde aan het betrekken van onze
huurders. Onze Huurdersvereniging de Eendracht en
de Algemene Ledenvergadering hebben daarin een
bijzondere positie. Daarnaast zorgen we dat we actief
en in brede zin inzichten van huurders ophalen. En
we organiseren concrete betrokkenheid bij sociale en
vastgoedprojecten.

Wij kennen onze klanten
Alleen als we onze huurders kennen, kunnen we onze
bedoeling van een goed thuis realiseren. Het eerste
contact met onze organisatie is van belang om een
goede relatie op te bouwen. Onze verhuurmakelaars
zijn in de eerste periode het vaste aanspreekpunt voor
alle vragen van een nieuwe huurder. Daarna fungeert
onze Klantenservice als accountmanager. Zij zijn de
brugfunctie naar andere collega’s in de organisatie als
dat nodig is. We benutten alle contactmomenten om
relevante informatie op te halen en zorgen dat onze
data op orde is.

Dialoog als leidend principe
Als woningcorporatie hebben wij veel kennis en ervaring in huis. Toch hebben we niet overal het juiste antwoord op. We blijven daarom in gesprek met huurders
en partners om zo nieuwe ideeën en perspectieven
op te halen. We zorgen actief voor dialoog. Daarvoor
benutten we de HBE en ALV als constructieve partners voor advies en gaan we een paar keer per jaar
met een groep huurders over verschillende thema’s
in gesprek. Door elkaar te vertellen over dilemma’s en
overwegingen kunnen we ons beter in elkaars standpunten verplaatsen.

Wij doen een stapje extra wanneer nodig
Contactmomenten passen wij zoveel mogelijk in
binnen onze reguliere processen. Bijvoorbeeld bij het
aangaan of beëindigen van een huurcontract, het uitvoeren van onderhoud of bij ontwikkelingen in de wijk.
Zo sluiten onze vakmannen hun bezoek standaard
af met de vraag “Kan ik u verder nog ergens mee helpen?” In bijzondere omstandigheden of wanneer hier
een specifieke aanleiding voor is, doen wij iets extra’s
in het contact. Bijvoorbeeld door extra aandacht voor
vereenzaming te hebben in crisis tijden als corona.
We zien dat veranderingen in de samenleving sneller
gaan en grote gevolgen kunnen hebben. Daarom hebben wij een scherp oog voor de bijzondere contactmomenten en gaan daar nog meer op inspelen.

Inhoud- en doelgroep specifieke invloed
Onze inspanningen zijn gericht op het realiseren
van een goed thuis. We betrekken huurders bij het
maken van keuzes, bijvoorbeeld bij onze sociale- en
vastgoedprojecten. Zo kunnen we beter inspelen op
woonwensen en keuzemogelijkheden vergroten. Dat
begint bij duidelijk informeren over wat wij doen en
huurders laten meedenken over oplossingen. Daarin
dagen we hen uit om ook te komen met eigen initiatieven. We streven er naar in alle projecten onderdelen
van co-creatie in te bouwen. Dat kan klein zijn, maar
ook heel groot. We zoeken naar een mogelijkheid die
past bij de inhoud van het project en de doelgroep
voor wie we het doen. Zo geven wij hen invloed waar
dat kan en nemen wij besluiten waar dat moet. We
leggen onze besluiten helder uit, want het is onze
verantwoordelijkheid om individuele belangen af
te wegen tegen het collectief. Invloed uitoefenen is
echter niet vrijblijvend. Van huurders verwachten we
eveneens dat zij een verantwoordelijkheid nemen en
verder kijken dan alleen hun eigen voordeur.

Participatie
Onze ambitie:

wij geven huurders specifieke
invloed om samen tot betere
oplossingen te komen.
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We baseren onze projecten op eerdere ervaringen
die praktisch haalbaar bleken. Zo kunnen we vooraf
en preventief inspelen op vraagstukken. Voor huurders maken we meer concreet zichtbaar wat wel
en niet kan.
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Randvoorwaarden

Flexibele organisatie
met blik op de toekomst
Onze organisatie en onze medewerkers zijn het middel om onze bedoeling te kunnen realiseren. Zij vormen daarmee de randvoorwaarden om
een goed thuis te bieden aan onze huurders. Als maatschappelijke organisatie en als goed werkgever gaan wij hier verantwoord mee om.
Kostenbewust en gericht
op maatschappelijk rendement
Als woningcorporatie gaan we verantwoord met investeringen om. Dat betekent dat wij nut en noodzaak
afwegen om verspilling tegen te gaan en iedere uitgave uit kunnen leggen. Onze inzet is dat we financieel
gezond blijven om een goed thuis te kunnen bieden,
nu en in de toekomst. Daarmee borgen we belangen
van huidige huurders en die van volgende generaties.

We benutten ons vermogen beter
en zetten middelen gericht in.

Wij staan er financieel goed voor. De financiële ratio’s
waar wij door externe toezichthouders op getoetst
worden voldoen aan de normen die daarvoor zijn
gesteld. Deze normen vormen het toetsingskader
waarlangs wij keuzes maken bij investeringen die wij
doen. Dankzij onze gezonde financiële positie zijn wij
in staat iets extra’s te doen. Wij willen maatschappelijk meer van betekenis zijn, door onze middelen meer
te benutten en gericht in te zetten. We onderzoeken
op welke manier we dat het beste kunnen doen.
Dat betekent in ieder geval dat we bij besluitvorming
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naast het financiële perspectief ook nadrukkelijk het
maatschappelijke perspectief meewegen en effecten
op sociaal rendement toetsen. We realiseren ons dat
hier ook grenzen aan zitten en dat we zorgvuldig met
onze middelen om moeten gaan. Daarom is risicomanagement een vast onderdeel van besluitvorming.
Zo kunnen we de impact van onze besluiten beter
inschatten en het onderscheid tussen financiële en
maatschappelijke impact uitleggen.

Een lerende en wendbare
organisatie met blik op
de toekomst
Veranderingen in de samenleving hebben ook impact
op de manier waarop wij ons werk inrichten. Zowel in
de fysieke ondersteuning van de interne organisatie
als in de wijze waarop wij externe samenwerking
organiseren. Het is belangrijk dat wij in staat zijn om
hier in mee te bewegen en aansluiting te houden,
zodat wij onze ambities van het versterken van de
persoonlijke relatie met huurders en het geven van
specifieke invloed kunnen realiseren. Onze medewerkers zijn de kracht van de organisatie. Daarom is het
belangrijk dat wij de komende jaren verder investeren
in professionele groei.

desleutels.nl

Onze mensen zijn zelfbewuste
medewerkers met eigenaarschap.

Duurzame inzetbaarheid
Naast het feit dat we met z’n allen steeds langer doorwerken, veranderen ook onze behoeften in werk.
Bovendien hebben externe ontwikkelingen ook
invloed op de aard van het werk zelf. In de corporatie
van de toekomst zijn de balans tussen werk en privé
en ruimte voor persoonlijke groei belangrijke aandachtsgebieden. Daarom passen wij ons HRM-beleid
aan om te investeren in medewerkers en een aantrekkelijke werkgever te zijn voor nieuwe mensen. Talentontwikkeling, opleiden en ontwikkelen, de juiste
mens op de juiste plek en werkplezier zijn daarin
belangrijke bouwstenen. Van onze medewerkers
verwachten we de bereidheid om blijvend in eigen
ontwikkeling te investeren. O.a. door opleiding en
training, maar ook door bij andere organisaties stages
te lopen en actief een netwerk te onderhouden. Zij
hebben de regie om zelf hun loopbaan vorm te geven.
Zo blijven ze inzetbaar voor hun werk, nu en in de
toekomst.
Eigenaarschap
Vanuit verschillende functies werken we met elkaar
aan de gezamenlijke ambities van de Sleutels. Eigenaarschap uit zich in het nemen van verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de eigen functie. Vanuit
het besef dat iedereen onderdeel is van een groter
geheel. Van medewerkers vragen we dat zij open
staan voor andere invalshoeken en ideeën. Daarvoor
is het belangrijk dat mensen hun eigen netwerk
bouwen en dwarsverbanden leggen. In de eigen
organisatie en daarbuiten. Het is niet genoeg om
alleen contacten te hebben. We verwachten van
medewerkers dat ze deze ook inzetten. Dat vraagt bereidheid om mee te denken en afdeling overstijgend
te zoeken naar oplossingen. Zo leren we van elkaar en
komen we verder door nieuwe dingen uit te proberen. Als lerende organisatie evalueren we regelmatig.
Hebben we onze doelstellingen gerealiseerd? Hebben
we dat op een goede manier gedaan?
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Onze organisatie presteert
optimaal in een krachtige omgeving

Een flexibele manier van werken als basis
Vernieuwing en verandering gaan sneller als er urgentie is. Zo hebben we in de afgelopen periode gemerkt
dat digitaal en op afstand werken versneld is ingetreden door de coronacrisis. Wij geloven dat dit blijvend
invloed heeft op onze manier van werken. Daarom
faciliteren we onze medewerkers in deze mogelijkheden. We gaan activiteitengericht werken structureel
verankeren, zodat op kantoor, thuis of bijvoorbeeld in
de wijk gewerkt kan worden.
Kantoor als ontmoetingsplek
Activiteitengericht werken heeft ook invloed op
de manier waarop wij ons kantoor inrichten en de
hoeveelheid werkplekken die nodig zijn. Daarom gaan
we daar opnieuw naar kijken. Het uitgangspunt is
echter dat samenwerken begint met elkaar ontmoeten. We onderzoeken in de komende periode op welke
manieren we de ontmoetingsfunctie beter kunnen
organiseren in een goed bereikbaar en toegankelijk
kantoor. Een kantoor waarin medewerkers, partners
en huurders elkaar kunnen treffen. We beperken ons
in de verkenning niet alleen tot ons huidige kantoor,
maar staan ook open voor werken op locaties van
samenwerkingspartners.
Adequate voorzieningen
Digitalisering wordt steeds meer de norm en processen worden verder geautomatiseerd. Om ons werk
goed te kunnen doen is de kwaliteit van informatievoorziening een belangrijke succesfactor. Zowel
voor de dienstverlening naar onze klanten als voor
de interne afstemming en externe verantwoording.
De komende periode werken we gericht aan het
verder verbeteren van bestaande en ontwikkelen van
nieuwe digitale toepassingen. Bijvoorbeeld door een
standaard digitale archivering en het beter benutten
van data en ICT-oplossingen.
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Onze Sleutelprincipes

Ambities en doelstellingen
Om onze ambities en doelstellingen te realiseren hebben wij
7 sleutelprincipes geformuleerd. Op verschillende plekken in dit
ondernemingsplan komen ze impliciet of expliciet terug. Van ons
mag worden verwacht dat wij (samen)werken met deze principes
als afwegingskader in ons achterhoofd.

Er is altijd een
oplossing.

We helpen onze huurders door te denken in mogelijkheden in plaats van
beperkingen. We durven buiten de lijntjes te kleuren, maar zijn ook eerlijk
in wat we wel en niet kunnen.

Samenwerken
is de sleutel.

We vertrouwen elkaar en komen beloftes na. Door samenwerken weet je
meer, zie je meer en kun je meer. En het is ook nog eens veel leuker.

Als je blijft leren
kom je verder.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën en suggesties. We leren van elkaar
en komen verder door nieuwe dingen uit te proberen. Daar worden we met
z’n allen beter van.

Elke uitgave is
uit te leggen.

We gebruiken ons gezond verstand als het om geld gaat, naar binnen en
naar buiten toe. Het geld is van huurders, voor huurders.

Iedereen verdient
een thuis.

Wij pakken alle kansen om zoveel mogelijk woningen beschikbaar te
hebben voor woningzoekenden. We vergroten en verdelen ons aanbod op
een slimme manier.

Duurzame
keuzes leveren
het meeste op.

We zoeken altijd naar een balans tussen mens, geld en milieu,
zodat we ook in de toekomst een goed thuis kunnen bieden aan onze
huurders, onze medewerkers en de volgende generatie.

Aandacht maakt
een fijne buurt.

Als er een probleem is helpen wij mee aan de oplossing, ook als dat anders
gaat dan normaal. Want een fijne buurt draagt bij aan een goed thuis en een
kleine verandering kan vaak een grote verbetering zijn.
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De vertaling
naar de
praktijk

Opstellen van een
meerjaren implementatieplan
In dit ondernemingsplan is beschreven voor welke volkshuisvestelijke
uitdagingen wij staan en welke ambities we daarin hebben. Voor het
vertalen van de ambities naar de praktijk stellen we een meerjaren
implementatieplan op. Hierin maken we keuzes en nemen we concrete
doelstellingen op. Met dit implementatieplan bepalen we onze
concrete inzet in de komende vier jaar.

Onze keuzes krijgen in de praktijk vorm in het beleid
dat we op diverse onderwerpen opstellen. Dat is
daarmee kaderstellend voor onze (afdelings)plannen.
Deze stellen we jaarlijks op en vertalen we naar een
begroting. In ons jaarplan beschrijven we met welke
activiteiten en projecten we bijdragen aan onze
doelen.

Halverwege de looptijd van dit ondernemingsplan
voeren we een uitgebreidere evaluatie uit om te
bepalen of we de hierin bepaalde richtingen moeten
bijsturen. Daarbij kijken we naar mogelijke veranderingen in de omgeving en de mate waarin dit invloed
heeft op onze ambities. Indien nodig stellen we ons
meerjaren implementatieplan bij.

Tussentijds monitoren we of we onze doelen realiseren. Door regelmatig te evalueren sturen we tijdig bij
als dat nodig is. We zijn transparant in de doelen die
we bereiken. Daarom leggen we verantwoording af
over de resultaten in ons jaarverslag.

“We zijn transparant in de
doelen die we bereiken.”
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“Een goed thuis
bieden. Dat is waar
wij in geloven en
waar wij ons iedere
dag voor inzetten.”

Met dank aan...
Dit ondernemingsplan is tot stand gekomen dankzij
de waardevolle bijdragen van:

•
•
•
•

Huurdersbelangenvereniging de Eendracht
Ledenvergadering Vereniging de Sleutels
Alle collega’s van de Sleutels
Deelnemers in de dialoogsessies en kritische tegenlezers vanuit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Binnenvest
Buzz
Gemeente Leiden
Gemeente Voorschoten
Holland Rijnland
KWH
Libertas Leiden
Marathon
Politie
SHWJ
Universiteit Leiden
Versluisgroep
Villex
Visie-R
Van Schagen Architecten
Platform 31
Woonforte
Zorgsaam Wonen

Meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op
(071) 516 26 36
info@desleutels.nl
desleutels.nl
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