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De wereld om ons heen verandert snel. Sparen bij de bank loont niet langer, com-
municatie en dienstverlening verlopen steeds vaker digitaal en traditionele zorg-
voorzieningen verdwijnen. De overheid bezuinigt, stoot taken af en participatie 
lijkt het toverwoord. Dat alles blijft veranderen is wel zeker, maar het gevoel van 
onzekerheid neemt tegelijkertijd toe. En wat er over vier jaar speelt, niemand die 
het weet. In deze omstandigheden willen wij onze visie bepalen. Een visie op wie 
we willen zijn en wat we gaan doen. Dat leggen we vast in ons ondernemingsplan, 
waarvan u met dit document de beknopte versie in handen heeft.

We willen een stabiele factor zijn voor mensen die op ons 

vertrouwen, maar worden ook dynamischer, flexibeler. Omdat 

we antwoord willen geven op nieuwe vragen en verwachtingen 

en willen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen die  

komen, maar die we nog niet kunnen voorzien. MeerWonen 

blijft in beweging, blijft op weg. Om mee te bewegen met  

de veranderingen in de maatschappij en onszelf daarbij  

te blijven ontwikkelen en vernieuwen.

Desondanks blijven we trouw aan onszelf en betrouwbaar  

voor onze omgeving. Voor de mensen die behoefte hebben  

aan goede en betaalbare huisvesting en aan zorgvuldige 

dienstverlening. Mensen die prettig willen wonen in een  

aantrekkelijke woonomgeving en met ons willen overleggen 

over alles wat daarvoor nodig is. Daar zijn we als woning

corporatie voor opgericht, daar ligt ons hart en onze focus.

Enthousiast en voortvarend richten we ons op deze kerntaak, 

nuchter en scherp sturend om dat steeds beter te doen. Ons 

doel blijft daarmee in feite ongewijzigd, het is de werkwijze die 

wordt aangepast. En waar we het liefst in willen uitblinken is 

dat we niet alleen ons verstand, maar ook ons hart gebruiken. 

Zo bezien is dit een ambitieus ondernemingsplan. Niet vanwege 

de fraaie vergezichten of buitengewone beleidsvoornemens. 

Wel omdat we onze kerntaak steeds beter gaan uitvoeren en 

maatschappelijke betekenis toevoegen. ‘Een corporatie in  

beweging, met hart voor de zaak’ is een kwalificatie die  

we over vier jaar nog graag over ons horen!
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‘We bouwen 
alleen nog sociale  

huurwoningen, geen  
vrijesector meer’
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Voldoende woningen
Woningzoekenden in de regio Holland Rijnland wachten 

gemiddeld 5,9 jaar op een sociale huurwoning. Dat is te lang. 

Door de recessie van afgelopen jaren is er weinig nieuwbouw 

gerealiseerd en komen er dus maar weinig nieuwe woningen bij.

Terwijl dat extra aanbod juist nodig is om de doorstroming van 

bestaande woningen te bevorderen. Ook om alternatieven 

te creëren voor scheefwoners, die met een relatief hoog  

inkomen goedkope huurwoningen bezet houden.

Daarbij komt nog de stroom vluchtelingen uit oorlogsgebieden 

die een veilig bestaan in ons land probeert op te bouwen.  

Met een verblijfsvergunning hebben zij evengoed recht op  

een sociale huurwoning. Hoe de instroom zich de komende 

jaren verder ontwikkelt is moeilijk in te schatten, maar voor 

de korte termijn gaat circa 25% van de vrijkomende sociale 

huurwoningen naar statushouders.

Wat gaan wij doen aan betere beschikbaarheid?
MeerWonen gaat zich inspannen om het aanbod sociale  

huurwoningen voor alle woningzoekenden te vergroten.  

Om dit te bereiken gaan we:

• onze nieuwbouwplannen volledig richten op sociale  

huur woningen. Met lage huren, veelal onder € 586, zijn  

deze woningen passend voor de laagste inkomensgroep.  

Er komen geen vrijesectorhuurwoningen bij;

• er alles aan doen om meer dan het regionaal vastgestelde 

overeen gekomen aandeel van 15% aan sociale huur

woningen binnen bouwprojecten te realiseren;

• extra actie ondernemen om de doorstroming binnen ons 

bezit te bevorderen. In overleg met de gemeente gaan we 

daarom de mogelijkheden om lokaal maatwerk te bieden, 

richten op potentiële doorstromers;

• extra nieuwbouw realiseren bovenop de bestaande plannen. 

Door de toename van het aantal statushouders daalt  

de gemiddelde slaagkans voor alle woningzoekenden.  

Om dat te compenseren willen we extra bouwen;

• geen sociale huurwoningen meer verkopen, tenzij dit  

door nieuwbouw of aankoop wordt gecompenseerd;

• woningen die ons worden aangeboden met een koopgarant 

of verkoop onder voorwaardenlabel zoveel mogelijk onder

brengen in het sociale huursegment. Ook huurwoningen  

in de vrije sector, die contractueel geen vrijesectorwoning 

zijn gaan bij mutatie terug naar de sociale huur.

Bij alle nieuwbouwplannen houden we er rekening mee  

dat mensen steeds ouder worden en huishoudens vaker  

uit 1 of 2 personen bestaan. Dat vraagt om meer kleinere  

woningen en appartementen, aandacht voor domotica  

en voorzieningen in de buurt.





‘Betere slaagkansen  
door een breder aanbod  
betaalbare woningen’
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Goed betaalbaar
Huren is de afgelopen jaren een stuk duurder geworden.  

De totale woonlasten stijgen en steeds meer mensen komen 

financieel in de knel. Een half miljoen huishoudens heeft 

moeite om elke maand de huur en meest basale kosten van 

levensonder houd op te brengen. 20% van de Nederlandse  

huishoudens kampt zelfs met problematische schulden,  

zo blijkt uit recente onderzoeken.

Per 1 januari 2016 is daarom wetgeving van kracht die  

van corporaties verlangt dat ze meer woningen onder de  

huurtoeslaggrenzen aanbieden. Met regels voor ‘passend  

toewijzen’ moeten corporaties er nadrukkelijker voor zorgen 

dat de goedkope huurwoningen worden toegewezen aan  

woningzoekenden met een laag inkomen.

Om wonen beter betaalbaar te maken, hebben de Woonbond 

en de brancheorganisatie van corporaties Aedes een sociaal 

huurakkoord gesloten. Ze willen bereiken dat huren jaarlijks 

minder stijgen en dat de prijskwaliteit van woningen verbetert.

Wat gaan we doen aan woonlastenverlaging?
• Overeenkomstig het huurakkoord van Aedes en de  

Woonbond beperken we de jaarlijkse huurverhoging  

gemiddeld tot 1 % boven inflatie. We gaan bovendien  

onderzoeken of we nog een stap verder kunnen gaan  

door alleen de inflatie door te berekenen in de huurprijs;

• We zorgen ervoor dat minimaal 70% van al onze huur

woningen qua huurprijs onder de aftoppingsgrenzen voor 

huurtoeslag van € 586 en € 628 (prijspeil 2016) blijft en  

zetten in op meer. Volgens onderzoek blijft bij deze 70%  

de slaagkans voor woningzoekenden met een inkomen  

onder de huurtoeslaggrenzen op peil;

• De duurdere sociale huurwoningen (€ 628  € 710 per maand) 

bieden we aan aan huishoudens met een jaarinkomen tot  

€ 39.874 (prijspeil 2016). Met deze, voor maximaal 10% van  

de verhuringen toegestane, tijdelijke maatregel proberen  

we de kans op een woning te vergroten voor de groep  

lagere midden inkomens;

• We zetten in op het verlagen van de overige woonlasten. 

Energiecontracten en servicekosten worden onder de  

loep genomen om extra besparingen te realiseren;

• Bij huurachterstanden treden we zo snel mogelijk in contact 

met betrokkenen om problematische schulden te voorkomen. 

We werken samen met schuldhulpverleners en verwijzen waar 

nodig tijdig naar hen. Met de gemeente maken we afspraken 

over voldoende capaciteit bij de hulpverleningsinstanties.





‘We investeren  
in een beter milieu  

en lagere woonlasten  
voor huurders’
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Meer duurzaam
Duurzaamheid blijft een belangrijk thema. Corporaties  

staan voor de taak het woningbezit energiezuiniger te  

maken. Landelijk zijn daarover afspraken gemaakt in het  

Nationaal Energieakkoord en het convenant Energiebesparing  

Huursector. MeerWonen zal flink moeten investeren om haar 

woningen toekomstbestendig te maken. Gelukkig levert  

dat ook veel op, namelijk verbetering van het milieu en  

verlaging van de woonlasten voor huurders.

Wat is onze duurzame inzet?
• Duurzaamheid begint met een goede basiskwaliteit  

van onze woningen. Dat gaat over technische kwaliteit  

en woonkwaliteit met het oog op de toekomst. In 2017  

stellen we de basiskwaliteit vast en richten we onze  

controlesystemen en onderhoud erop in;

•  We willen in 2020 gemiddeld energielabel B behalen op  

onze woningen. Daarmee voldoen we aan de doelstelling  

uit het energieakkoord om de CO2uitstoot met 20% terug  

te brengen in de komende 10 jaar. Alle maatregelen en  

ingrepen die daarvoor nodig zijn nemen we op in ons  

strategisch voorraadbeleid;

• De komende vier jaar investeren we jaarlijks tenminste€ 

€ 200.000 in energiebesparende maatregelen;

• Per maatregel bepalen we of een huurdersbijdrage reëel is. 

Uitgangspunt is dat de woonlasten voor huurders per saldo 

moeten dalen;

• In 2017 onderzoeken we of toepassing van zonnepanelen 

mogelijk is.





‘Huurders willen 
sneller contact en meer  
zelf kunnen regelen’
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Meer service
Tevreden klanten, daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. 

Dat we kunnen terugkijken op positieve waarderingen in de 

afgelopen jaren, betekent niet dat we alles bij het oude kunnen 

laten. De samenleving verandert, digitaliseert en daarmee ook 

de mogelijkheden en wensen ten aanzien van dienstverlening. 

Huurders willen meer zelf kunnen regelen en sneller contact 

kunnen opnemen met onze medewerkers. Daarnaast delen ze 

hun ervaringen op social media, wat extra eisen stelt aan de 

bewaking van onze klantprocessen. Dit alles vraagt om extra 

inspanningen om onze dienstverlening uptodate te houden 

en onze klanten tevreden.

MeerWonen wil goed en snel bereikbaar zijn via alle belang

rijke kanalen: persoonlijk, schriftelijk, telefonisch en online. 

Voor persoonlijk contact kunnen huurders terecht op onze 

kantoren in Roelofarendsveen en Oegstgeest. Telefonisch en 

online zijn we voldoende bereikbaar; voor spoedeisende zaken 

ook na kantoortijd. Maar het kan altijd beter en daar werken 

we aan. Een dikke voldoende voor onze dienstverlening,  

naar het oordeel van onze huurders, is waar we naar streven.  

Ook willen we op het gebied van dienstverlening in 2018 tot 

de 30% best presterende corporaties behoren. 

Hoe gaan we die ambitie waarmaken?
• In 2017 voeren we het ‘1ingangsprincipe’ in; elke klantvraag, 

telefonisch, online of aan de balie gesteld, wordt direct in 

behandeling genomen. We schakelen zo nodig zelf collega’s 

in en handelen vragen vlot af;

• We halen aanvullende expertise in huis voor het verder  

professionaliseren en digitaliseren van onze dienst

verlening. Denk bijvoorbeeld aan een klantenportal  

waar huurders zelf afspraken kunnen maken. In 2017  

besluiten we over de invoering;

• We gaan de tevredenheid met onze dienstverlening  

struc tureel meten. De afhandeling van de telefonische  

klant contacten krijgt daarbij extra aandacht. Het onderzoek  

is in 2016 gestart. Met de verbeterpunten die het onderzoek 

oplevert, zullen we onze werkwijzen aanpassen. Daarnaast 

gebruiken we dit leerproces om onze visie op kwaliteit van 

dienstverlening te bepalen;

• Onze medewerkers zijn deskundig en ervaren. Varen op 

routine kan een valkuil zijn. Daarom investeren we € 50.000 

per jaar in scholing en ontwikkeling van onze medewerkers; 

• Jaarlijks bezoeken we een collegacorporatie met als  

doel te leren van andere werkwijzen.





‘Onze medewerkers  
kennen de buurt en  

vangen signalen  
snel op’
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Meer samen
Sociaal huisvesten is meer dan materie, het is mensen werk. 

Door alle veranderingen die op ons afkomen dreigt de mense

lijke maat en de sociale samenhang naar de achtergrond  

te verschuiven. In de digitaliserings, deregulerings en niet 

te vergeten bezuinigingsdrift worden termen als zelfred

zaamheid en participatie mooi gebracht, maar verarming  

van wijken en vereenzaming van mensen liggen op de loer.  

Het maakt het werk van corporaties belangrijker dan ooit.

Wij willen ons sterk maken voor het behoud van ‘ons erfgoed’ 

en zorgen dat het fijn en veilig wonen blíjft in onze wijken. 

Door de samenwerking met huurdersorganisatie HMW,  

gemeenten en maatschappelijke partners te versterken, 

kunnen we meer bereiken; meer kwaliteit in wonen en in 

voorzieningen en zorg dichtbij huis, ieder vanuit zijn eigen 

verantwoordelijkheid.

Wat gaan we daarvoor de komende jaren doen?
• MeerWonen houdt vast aan eigen medewerkers voor  

onderhoud, wijkbeheer en beheer van seniorencomplexen.  

Zij kennen de wijken, buurten en bewoners en dat wordt  

gewaardeerd. Op deze manier zijn we aanwezig in onze 

wijken en vangen signalen over wat er speelt snel op;

•  We stimuleren onze medewerkers om meer kennis op te 

doen over ons werkgebied en maatschappelijk actieve 

organisaties. Ook van huurders willen we beter weten wat 

hun rondom wonen bezighoudt. Daarvoor gaan we meer 

persoonlijk contact zoeken. Het is de bedoeling dat elke 

medewerker jaarlijks een gesprek heeft met een huurder;

•  We willen de leefbaarheid in onze wijken verder verbeteren. 

Daarvoor doen we periodiek leefbaarheidsonderzoek, gaan 

we in 2017 wijkbeheerplannen opstellen en onderzoeken 

of we met gemeenten en maatschappelijke partners een 

platform kunnen opzetten om alle leefbaarheidsplannen te 

bundelen. Jaarlijks reserveren we tevens minimaal € 100.000 

voor projecten op het gebied van leefbaarheid;

• Meer samen doen. Met de invoering van de nieuwe woning

wet in 2015 hebben huurdersorganisaties en gemeenten 

meer invloed gekregen op het beleid van corporaties.  

Het betrekken van onze huurdersorganisatie HMW bij alle 

belangrijke beleidsonderwerpen is een goede gewoonte.  

Om de grotere rol die ze bij het maken van prestatie

afspraken met de gemeenten heeft gekregen goed te  

kunnen vervullen, gaan we hen op alle mogelijke manieren 

ondersteuning bieden;

•  We willen een laagdrempelige organisatie zijn en streven naar 

een goede relatie met onze belanghouders, van bewoners 

commissie tot zorgorganisaties. Zowel individueel als via 

periodieke bijeenkomsten gaan we met hen in gesprek om 

lokale thema’s te delen en bij te dragen aan oplossingen. 

Denk bijvoorbeeld aan zorgvoorzieningen aan huis en in  

de buurt en goede integratie van statushouders binnen  

de wijken. In 2017 onderzoeken we de meerwaarde die  

een digitaal panel in adviserende zin kan bieden. 



Zoals aangegeven willen we ook onze huurders en andere  

belanghebbenden meer betrekken bij de plannen. Daarom 

gaan we actie ondernemen om elkaar vaker te ontmoeten. 

Gewoon een kopje koffie komen drinken bijvoorbeeld. Om te 

praten over zaken die zij belangrijk vinden, of die mogelijk 

extra aandacht verdienen.

We bereiken daarmee natuurlijk lang niet iedereen. Daarom 

beste lezer, richten we ons ook tot u. Bent u huurder of  

anderszins betrokken bij MeerWonen en heeft u ideeën  

over verbetering van uw buurt, onze dienstverlening  

of andere woonthema’s? En wilt u dat we ook bij u op de  

koffie komen? Neem dan gerust contact met ons op via  

redactie@stichtingmeerwonen.nl. Of bel (071) 331 50 00 

en vraag naar het directiesecretariaat. Wij bieden graag  

een luisterend oor en… iets lekkers bij de koffie!

Kort samengevat zijn de in deze uitgave beschreven acties wat MeerWonen  
wil realiseren de komende vier jaar. In goede samenwerking met onze  
huurdersorganisatie HMW, gemeentelijke en maatschappelijke partners.
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Dit is een uitgave van MeerWonen. Aan 

de inhoud kunnen geen rechten worden 

ontleend. Oktober 2016.

Het uitgebreide ondernemingsplan is na  

te lezen op www.stichtingmeerwonen.nl.

Colofon




