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1. Inleiding

Met dit nieuwe ondernemingsplan wordt een periode afgesloten. We hoeven niet meer te denken in 
verbeterplannen, zowel financieel als organisatorisch, maar mogen en kunnen nu eigen keuzes 
maken. Eigen keuzes over belangrijke onderwerpen en de prioritering daarvan. 

‘Vryleve een groene corporatie’ een titel die goed past bij de nieuwe periode die we ingaan en ons 
werd aangereikt tijdens één van de vele gesprekken die we hebben gevoerd om te komen tot dit 
ondernemingsplan. Mooi omdat groen natuurlijk direct wordt verbonden met duurzaamheid. En dit 
staat hoog in ons vaandel. Maar groen staat ook voor ‘veilig, in orde’ beelden waar wij voor willen 
staan ten behoeve van onze huurders en belanghebbenden. ‘Groen’ staat ook voor ‘vernieuwing’ 
wat goed past bij wat we willen uitstralen en de creativiteit in ons denken.   En als laatste staat groen 
natuurlijk ook voor een groene omgeving!

Deze keuzevrijheid biedt de mogelijkheid om het belangrijkste verbeterpunt uit het visitatierapport 
van 2018 in uitvoering te brengen, namelijk ‘het meer aan de voorkant van beleidsvorming 
samenwerken met belanghebbenden’. Zo zijn we het traject om dit nieuwe ondernemingsplan op te 
stellen gestart met een huurdersbijeenkomst, waarin de huurders konden aangeven welke 
onderwerpen zij van belang achten voor opname in ons ondernemingsplan. De top 3 hiervan waren:

 nemen van maatregelen vanwege klimaatsveranderingen
 woningaanpassingen voor senioren
 regelmatig beleggen van voorlichtingsavonden in de dorpen

Eigen keuze mogen en kunnen maken kent natuurlijk zijn beperkingen, zeker als corporatie waarin 
we met vele regels te maken hebben. Regels die we omarmen als het gaat om helderheid in waar we 
als corporatie voor staan, regels die we soms wat lastig vinden als het gaat om de wijze waarop we 
ons moeten verantwoorden en regels waarvan we ons afvragen of die wel ten goede komen van 
onze huurders. Binnen dit hele palet aan regels is het gelukt om met elkaar doelstellingen te 
benoemen, zoals de drie van de huurders, voor de komende vijf jaar.  

Met dit ondernemingsplan presenteert Woonstichting Vryleve wat vanuit haar visie en missie de 
belangrijkste doelstelling zijn voor de komende jaren én op welke wijze deze gerealiseerd worden!  

Dirk Hoogland,

directeur-bestuurder
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2. Missie

De komst van de nieuwe Woningwet, waarin onder andere is aangegeven dat de corporatie geen 
koopwoningen meer bouwt, maakte aanpassing van onze missie noodzakelijk. Daarin stond nog 
opgenomen dat wij wilden zorgen voor voldoende, doelmatige en betaalbare woningen ook in de 
koopsector. 

Naast deze aanpassing hebben wij als corporatie niet voor niets de titel ‘Vryleve een groene 
corporatie’ aan dit ondernemingsplan mee gegeven. Dit betekent onder andere dat het ons streven 
is om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen zoals een energieneutraal bezit, waarbij ons 
bezit geen gebruik meer maakt van de huidige gasvoorziening.

Door deze aanpassingen te verwerken wordt onze aangepaste missie:

Vryleve zorgt voor voldoende, passende, betaalbare en op langere termijn duurzame woningen voor 
de mensen die in één van de zes dorpen op het Gelders Eiland willen wonen.  
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3. Visie

Voldoende?

Het (kunnen) wonen in Zevenaar en op het Gelders Eiland staat onder druk. Er is behoefte aan 
nieuwbouw. Deze conclusie is steeds te horen in regionale bijeenkomsten, staat vermeld in artikelen 
van regionale kranten en wordt helaas ook bevestigd door de cijfers uit de praktijk. Het aantal actief 
woningzoekenden is de afgelopen jaren fors toegenomen,

maar ook het aantal 
reacties per actief 
woningzoekende is 
aanmerkelijk gestegen. In 
één jaar tijd is van 3,1 naar 
4,1. Een stijging van 33 %!

Het realiseren van 
nieuwbouw is niet 
eenvoudig. De 
bestemmingsplannen zijn 
al lang geleden vastgesteld, 
passen niet meer bij de 
huidige behoefte en het 
aanpassen van deze 
plannen kost zeer veel tijd.

 

Passend?

Ongeveer 25 % van onze bewoners is 70 jaar of ouder. Hiervan woont nog ruim 45 % in een 
“eengezinswoning”. Een woning die eigenlijk niet meer geschikt is vanwege de grootte van de 
woning en vaak ook door de daarbij aanwezige tuin. Mede vanwege de beperktheid in de te 
realiseren nieuwbouwwoningen moeten we onze 
bestaande woningen ‘vraagbestendig’ maken. Daarin 
eenvoudige aanpassingen realiseren en/of simpele 
hulpmiddelen inzetten om de woning geschikt te 
maken/houden voor de bewoners. 

Onze woningen worden steeds minder bewoond door 
meer dan twee personen. In 2018 betrof dit nog geen 
20 % van onze nieuwe huurders, terwijl meer dan 66 % van ons bezit bestaat uit de traditionele 
‘eengezinswoning”. Het zou mooi zijn als we een deel van onze traditionele woningen kunnen 
transformeren naar kleinere woningen
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Betaalbaar?

Als corporatie hebben wij invloed op de huurprijzen en de servicekosten. De afgelopen jaren hebben 
we een beleid gevoerd wat zorgde voor een gemiddelde huurstijging onder het inflatiepercentage en 
hebben we ons ingezet om de servicekosten rekening houdende met de wensen van de huurders 
binnen de perken te houden. Hierdoor hebben we onze woningen voor een grote groep betaalbaar 
kunnen houden. 

De mate waarop de overheid ingrijpt in onze financiële huishouding is de afgelopen jaren enorm 
toegenomen. De verhuurdersheffing beperkt ons enorm in onze mogelijkheden. Deze heffing en de 
consequenties van de tussen de overheid en AEDES gemaakt afspraken over de 
duurzaamheidsopgave 2050 leiden tot een situatie waarin wij als corporatie steeds vaker keuzes 
moeten maken of we iets wel of niet kunnen doen voor onze huurders.   

Duurzaam?

De meeste mensen combineren het begrip ‘duurzaam’ direct aan energiebesparing. Begrijpelijk, 
maar wel te beperkt. Het doet ons dan ook goed dat onze huurders aangaven dat in hun 
prioriteitenlijstje voor dit ondernemingsplan  ‘het nemen van maatregelen vanwege 
klimaatsveranderingen’ op nummer één hebben gezet. Duurzaamheid is ook voor hen, meer dan 
energiebesparing!

Wij vinden het nodig dat we nog meer dan in het verleden het aspect ‘duurzaam’ betrekken in onze 
afwegingen, voorstellen en keuzes.  
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4. Wat gaan we doen?

Vanuit onze missie en de visie daarop moet er de komende jaren het nodige gebeuren. Daarnaast 
hebben we onze huurders in de gelegenheid gesteld om aan te geven wat zij belangrijk vinden. 
Welke onderwerpen moeten volgens hen door ons de komende jaren opgepakt worden? 

Naar aanleiding van deze vraag is de Huurders Belangen Vereniging (HBV) tot een elftal onderwerpen 
gekomen:

1. Schone woonomgeving
2. Veilige buurt
3. Tevredenheidsbezoeken bij huurders
4. Woningaanpassingen voor senioren (met voorlichtingsbijeenkomsten)
5. Opzetten van buurt, straat of wijkactiviteiten
6. Tuinonderhoudscontracten of afspraken met de hovenier van Vryleve (in de huur opnemen)
7. Nemen van maatregelen vanwege klimaatsveranderingen (beperking wateroverlast, koeling 

woningen/woongebouwen)
8. Realisatie van aangepaste huurhuizen voor meerdere personen in contract
9. Straat/buurtbeheerder als eerste aanspraakpunt en mogelijk handhaver
10. Actief sociaal mediabeleid
11. Regelmatig beleggen van voorlichtingsavonden in dorpen 

Tijdens een discussieavond is er een prioritering aangebracht en zijn de drie belangrijkste 
onderwerpen verder uitgewerkt. De drie belangrijkste onderwerpen zijn volgens de deelnemende 
huurders:

1. Nemen van maatregelen vanwege klimaatsveranderingen (beperking wateroverlast, koeling 
woningen/woongebouwen): score 19 %

2. Woningaanpassingen voor senioren (met voorlichtingsbijeenkomsten): score 18 %

3. Regelmatig beleggen van voorlichtingsavonden in dorpen: score 16 % 

Deze drie onderwerpen zullen in het vervolg van dit ondernemingsplan zeker terugkomen. Dit 
betekent zeker niet dat we aan de andere onderwerpen de komende jaren geen aandacht besteden. 
Integendeel. Daar waar we de mogelijkheid zien zullen we deze integreren in andere activiteiten of 
werkzaamheden.

4.1  Zorgen voor voldoende woningen

 benoemen aantal te bouwen woningen
Met de gemeente Zevenaar zijn we nog in gesprek over de mogelijke bouwlocaties en 
het aantal te bouwen woningen daarop. Wij gaan er van uit dat dit overleg in 2020 
resulteert in duidelijkheid.

 aantal te verkopen woningen
Gezien de geconstateerde toenemende krapte in huurwoningen zijn wij zeer 
terughoudend in het verkopen van huurwoningen. Wel zullen wij verkoop in overweging 
nemen als de zittende huurder daartoe een verzoek indient of als er een woning vrij 
komt die niet geschikt is voor de doelgroepen die wij bedienen.
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 realiseren van nieuwbouwprojecten
In 2020 ronden wij ons nu lopende nieuwbouwproject in Herwen af en worden e 16 
huurwoningen aan ons bezit toegevoegd.

Op basis van de afgesproken bouwlocaties en aantallen zullen we in 2020 een planning 
maken van de verder te realiseren nieuwbouw. Hierbij is het onze doelstelling dat we 
met één project in 2020 een start kunnen maken.

 realiseren projecten op maat
Het komt voor dat we benaderd worden door partijen met het verzoek om mee te 
werken aan de realisatie van een bepaald vastgoedproject. Hierbij betreft het bijna altijd 
een kleinschalig zorgproject. In principe zijn we tot medewerking bereid, waarbij een 
project wel aan enkele voorwaarden moet voldoen:

 de locatie moet in ons werkgebied liggen
 indien het buiten het Gelders Eiland ligt, moet de daar werkzame corporatie 

akkoord zijn
 het project moet zo ingericht zijn dat toekomstige verhuur mogelijk is

In 2019 zij we benaderd voor een zorgproject in Duiven. Duiven ligt in ons werkgebied en 
de daar werkzame corporatie Vivare heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen 
onze medewerking aan dit initiatief. Het project bevindt zich nog in de onderzoeksfase. 
Het is de doelstelling begin 2020 duidelijkheid te hebben in het al dan niet doorgaan van 
dit project en bij doorgaan in 2020 te starten.

4.2  Zorgen voor passende woningen

 Vraagbestendig maken
Het bestaande bezit is het uitgangspunt van een woningvoorraad die geschikt moet zijn 
of worden gemaakt voor mensen om met beperkingen die in hun leven be- of ontstaan 
op een aanvaardbare manier te kunnen wonen. Het zal daarbij deels een afweging 
blijven tussen maatwerk en meer generieke voorzieningen.  Het gaat ook om de 
afweging van de bestemming van schaarse beschikbare middelen in concurrentie met 
ook veel andere vragen rondom wonen en huren. De huurder staat centraal: of het nu 
gaat om woondiensten of de woning.  Daarbij gaat het niet enkel om fysieke maatregelen 
en andere woondiensten vanuit Vryleve.

Door het denken in te richten vanuit vraagbestendigheid is het mogelijk de 
maatschappelijke vraagstukken veel beter te positioneren en te vertalen. Dit is juist van 
groot belang voor onze (huidige en toekomstige) huurders  dat wij ons denken hierover 
vorm geven en de conclusies vertalen naar wat we doen.

In 2020 zullen wij een plan opstellen om deze vernieuwde aanpak vorm te geven en te 
implementeren. Dit zullen wij doen in nauwe samenwerking met onder andere de HBV 
en geïnteresseerde zorgpartijen.
Hiermee wordt ook recht gedaan aan het onderwerp wat als tweede in de prioritering 
van de huurders staat, namelijk ‘woningaanpassingen voor senioren’. Op de 
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huurdersbijeenkomst is dit onderwerp nader uitgediept. De resultaten daarvan nemen 
we zeker mee bij de verdere uitwerking van dit onderwerp.
  

 Transitie van huidig woningbezit
Ons woningbezit voldoet niet meer aan de huidige vraag. Een probleem die niet uniek is, 
maar voor het merendeel van de corporaties geldt. We hebben veel teveel 
‘eengezinswoningen’ als we dit vergelijken met zowel de huidige bewoning als met de 
resultaten van de actuele toewijzingen. Niet voor niets hebben we vastgesteld in ons 
Strategisch Voorraad Beleid (SVB) dat als we nieuwbouw realiseren, dit kleinere, 
grondgebonden en goedkope woningen moeten zijn.

Gezien de gesprekken die we de afgelopen jaren met de gemeente Zevenaar gevoerd 
hebben lijkt het er op dat de mogelijkheden van nieuwbouw zeer beperkt zullen zijn. Dit 
betekent dat als we met ons bezit beter willen voldoen aan de actuele vraag, we de 
oplossing moeten vinden in ons bestaand bezit.

Is het mogelijke om een blok bestaande ‘eengezinswoningen’ om te vormen tot kleinere 
woningen/appartementen, die ook betaalbaar zijn voor onze huurders. In 2021 zullen we 
met het onderzoek hiernaar starten. 

4.3 Zorgen voor betaalbare woningen

De betaalbaarheid van onze woningen is en blijft een zorg. Door het feit dat we gemiddeld 
een jonger bezit hebben ligt de huurprijs al wat hoger dan in de omliggende gemeente maar 
we hebben ook te maken met het feit dat de inkomensontwikkeling van de inwoners op het 
Gelders Eiland gemiddeld genomen achter blijft ten opzichte van het landelijke gemiddelde.
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in de periode 2004 – 2014 de groei van het gemiddeld 
besteedbaar inkomen van de bewoners op het Gelders Eiland ruim 4,5 % lager lag dan het 
landelijk gemiddelde.

 Huurbeleid
Ons huidige huurbeleid dateert van 2016. Belangrijkste doelstellingen van dit huurbeleid 
zijn:
 huurverhogingen beperkt houden
 streven naar een gelijke prijs-kwaliteitsverhouding van onze woningen

In december 2018 is er tussen de Woonbond en Aedes een nieuw Sociaal Huurakkoord 
gesloten. In dit akkoord is niet alleen aandacht voor een maximalisatie van de gemiddelde 
huurverhoging, maar wordt er ook aandacht besteed aan huurders die te maken krijgen 
met een inkomensterugval.

In 2020 gaan we, in goed overleg met de HBV, ons huurbeleid actualiseren. 

 Woningaanpassingen
Als sinds jaren beiden wij onze huurders de mogelijkheid tot aanpassingen in hun 
woning. Hierbij kan het gaan om iets kleins als een wasmachinekraan tot iets groots als 
een nieuwe keuken of herinrichting van de badkamer. Deze aanpassingen kunnen 
uitgevoerd worden door de huurders zelf (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) of door ons 
op verzoek van de huurder (vraag-gestuurd).
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Met name met betrekking tot het vraag-gestuurde deel ontstaan steeds meer interne 
discussies. Vandaar dat we dit onderdeel in 2020 gaan evalueren en actualiseren.

4.4 Zorgen voor duurzame woningen en woonomgeving

‘Vryleve een groene corporatie’ is niet voor niets de titel van dit ondernemingsplan. 
Duurzaamheid hebben we al jaren hoog in het vaandel staan. De ontwikkeling van het 
Habhuis is hier een goed en zichtbaar voorbeeld van. Dat we door ons beleid en activiteiten 
het vanzelfsprekend vinden dat we bij aanschaffingen oog hebben voor de duurzaamheid 
van het materiaal en streven naar vermindering in gebruik valt niet op. Net als het feit dat 
ons gemiddeld woningbezit al voor de afgesproken datum op ‘gemiddeld label B’ zit. 

 Nemen van maatregelen vanwege klimaatsveranderingen
Onze huurders vinden dat dit onderwerp prioriteit nummer één moet zijn. Begrijpelijk 
ook. Met elkaar hebben we gemerkt dat de klimaatsverandering problemen met zich 
meebrengt. Door de steeds vaker voorkomende enorme regenbuien lopen bijvoorbeeld 
parkeerkelders vol en zijn achterpaden niet meer begaanbaar.
Door de hogere zomerse temperaturen wordt het in algemene ruimtes van 
woongebouwen  onaangenaam warm, maar is de temperatuur in de woningen ook niet 
meer goed beheersbaar.
In 2020 gaan we met de HBV overleggen op welke wijze we tot een goede aanpak 
kunnen komen, welke prioriteiten we gaan stellen en op welke wijze dit bekostigd gaat 
worden.

 Routeplanner
In 2018 is onze routeplanner vastgesteld. In deze routeplanner is aangegeven op welke 
wijze we, met de wetenschap van dat moment, gaan zorgen dat ons bezit in 2015 geen 
gebruik meer maakt van het huidige gas en energieneutraal is. Omdat de ontwikkelingen 
op dit gebied bepaald niet stilstaan is afgesproken dat deze routeplanner jaarlijks 
geactualiseerd zal worden.

 Achterpaden
Voor onze HBV is de kwaliteit van onze achterpaden een belangrijk aspect van de directe 
woonomgeving. Het achterpad moet niet alleen goed onderhouden zijn, de 
toegankelijkheid moet ook geborgd worden. In 2019 hebben we met de HBV afspraken 
gemaakt over de wijze waarop we gezamenlijk gaan zorgen dat de kwaliteit van onze 
achterpaden op het gewenste niveau komen en blijven.
Na een aantal jaren zullen we evalueren of de gekozen aanpak zijn vrachten afwerpt.

 Groenonderhoud
Vryleve is in het bezit van behoorlijk wat groen in de directe omgeving van haar bezit. Dit 
groen moet natuurlijk goed worden onderhouden en tegen acceptabele kosten. We 
streven ernaar om dit onderhoud voor een langdurige termijn uit te besteden aan één 
ondernemer op basis van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). 
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Naast dit groen hebben we natuurlijk ook veel groen bij met name de grondgebonden 
woningen wat onderhouden moet worden door onze huurders. Dit groen speelt ook een 
belangrijke rol als we het hebben over bijvoorbeeld beperking wateroverlast, maar is 
door het gebrek aan onderhoud geregeld ook onderwerp van ruzies tussen bewoners. De 
wijze waarop door onze huurders hun groen wordt bijgehouden heeft voor ons ook een 
signaalfunctie. 
Binnen de looptijd van dit ondernemingsplan gaan we onderzoeken op welke wijze we 
de noodzaak tot een andere inrichting van tuinen en het belang van goed onderhoud 
onder de aandacht kunnen brengen. Daar hebben we geen vijf jaar voor nodig. Dit 
betekent dat we ook een start gemaakt willen hebben met een feitelijke aanpak tot 
verbetering  van de kwaliteit van het groen.

“Help mijn tuin heeft tegels!” 

https://www.operatiesteenbreek.nl/help-mijn-tuin-heeft-tegels/
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5. Hoe gaan we dit doen?

De koers die we volgen wordt gewaardeerd en heeft gezorgd dat het bezit technisch op orde is, de 
huren op een acceptabel niveau zitten en de organisatie goed functioneert. Half 2018 is het 
visitatierapport verschenen. Hieruit blijkt dat niet alleen de visitatiecommissie met waardering 
spreekt over de wijze waarop we in de betreffende jaren ons werk hebben gedaan, maar dat dit ook 
zo wordt beleefd door onze huurders en belanghebbenden. Het is dus goed om deze wijze voort te 
zetten. 

Natuurlijk had de visitatiecommissie nog wel een aanbeveling en dat is “het meer aan de voorkant 
van beleidsvorming samenwerken met belanghebbenden”. Deze aanbeveling hebben we ter harte 
genomen en zal ook onderdeel uitmaken bij de realisatie van de in dit ondernemingsplan genoemde 
activiteiten. 

5.1 Vanuit het gezichtspunt van de huurder

De basis van ons functioneren is: “dat wat we doen dit doen in het belang van onze huurders”. 
Hierbij kunnen individuele wensen van huurders weleens strijdig zijn met het collectief belang, 
waarbij het collectief belang voor blijft gaan. Daarom is het goede contact met de HBV belangrijk. 
Zij zijn voor ons een goed klankbord en kunnen ons bij discussiebijeenkomsten helpen met hun 
zienswijze en hun voorkeuren.    

5.2 Met goedlopende primaire processen

De belangrijkste klantcontacten hebben wij tijdens het mutatieproces (met vertrekkende en 
komende huurder) en tijdens de bewoning met de zittende huurders als het gaat om reparaties 
op verzoek van de huurder, uitvoering van planmatig onderhoud en verzoeken tot aanpassingen 
van die woning. De uitkomsten van de doorlopende klanttevredenheidsonderzoeken geven aan 
dat deze processen goed verlopen, maar ook dat we alert moeten blijven. Niet alles gaat goed. 
Daarom willen wij in de komende vijf jaar:

 Doorgaan met onze klanttevredenheidsonderzoeken
Al sinds 2014 houden we doorlopend klanttevredenheidsonderzoeken. Onderzoeken 
waarbij de vraagstelling geregeld wijzigt, afhankelijk van eerdere resultaten en de 
activiteiten die plaatsvinden. Hierdoor houden we een beeld over de tevredenheid van 
onze klant, waar verbeterpunten zitten en op welke vlakken we onze kwaliteit kunnen 
handhaven. 
De resultaten van de onderzoeken worden intern besproken,  maar zijn ook onderwerp 
van gesprek met de HBV.

 Tijdig participeren in verdergaande digitaliseringsmogelijkheden
De leverancier van ons geautomatiseerd bedrijfssysteem weet dat hij het systeem niet 
ongewijzigd kan houden. Dit moet mee met de verdergaande mogelijkheden van soft- en 
hardware, maar ook met de wensen die wij en onze collegae corporaties inbrengen. In 
deze trajecten hoeven wij niet voorop te lopen, maar we moeten weten wat nieuwe 
mogelijkheden zijn en daarop tijdig inspringen.
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Een voorbeeld hiervan is de ‘mutatie-app’ welke eind 2019 geïmplementeerd zal worden 
in het mutatieproces. Hiermee kan het proces niet alleen effectiever plaatsvinden, maar 
wordt ook de uitwisseling van gegevens/informatie met onze huurders makkelijker. Een 
dergelijke app was al enkele jaren beschikbaar, maar wij hebben gewacht tot dat 
aangetoond was dat de app echt goed werkte en de kinderziektes eruit waren.

 Beschikbare data inzetten voor betere klantbenadering
Wij beschikken over heel veel data. Data waar we in het kader van de AVG zorgvuldig 
mee om moeten gaan, maar die we ook ten dienste van onze huurders beter kunnen 
benutten. De steeds betere software die we hiervoor beschikbaar hebben, is hier een 
belangrijk hulpmiddel voor. Binnen de organisatie gaan we capaciteit vrijmaken om deze 
data te analyseren. Deze analyses zullen ons helpen bij het formuleren van nieuw beleid, 
maar ook bij het maken van operationele keuzes.

5.3 Met een goede communicatie

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat blijkt telkens weer. Als onze klanten met klachten 
komen met betrekking tot het functioneren van de organisatie, dan is deze klacht bijna altijd te 
herleiden tot het niet goed communiceren bij aanvang. Met elkaar alert zijn  is dus van groot 
belang. We hebben gemerkt dat het uitgangspunt van een open dialoog, dus een duidelijk twee 
richtingen verkeer zonder vooringenomen mening een goede basis is om wederzijdse 
verwachtingen en meningen te delen en elkaar te informeren.

Door de huurders is het onderwerp ’communicatie’ ook op de agenda gezet. Als derde 
onderwerp in hun prioriteitenlijstje staat ‘het regelmatig beleggen van voorlichtingsavonden in 
de dorpen”. Het doel van deze avonden is wat hen betreft:

 het geven van informatie en/of
 een uitnodiging tot meedenken

Indien het ons lukt om in de komende vijf jaar de organisatie van deze bijeenkomsten op te 
starten en als de bijeenkomsten frequent worden georganiseerd zijn de huurders wat dit 
onderwerp tevreden hebben zij aangegeven.

Hiermee rekening houdende willen we de komende jaren de goede communicatie 
handhaven/verbeteren:

 Door het inzetten van de juiste middelen

Persoonlijk direct contact blijft heel belangrijk. We merken dat dit voor onze klanten heel 
belangrijk is. Voor ons ook reden om onze huidige openingstijden te handhaven. Het 
elkaar zien heeft een duidelijke meerwaarde als het gaat om persoonlijke of individuele 
onderwerpen.
De door de huurders gewenst voorlichtingsbijeenkomsten horen hier zeker ook bij, net 
als bewonersbijeenkomsten die worden georganiseerd in verband met bijvoorbeeld uit 
te voeren planmatig onderhoud of aanpassingen in de servicekosten.

Schriftelijke communicatie heeft steeds meer vormen (brief, mail, app, berichtje) 
gekregen. Richting de huurder vindt de meeste schriftelijke communicatie nog per brief 
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plaats. In de komende jaren zal dit waarschijnlijk verdrongen gaan worden door de mail 
of andere vormen.

Digitale communicatie vindt plaats via de ‘sociale media’ en via onze site. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is dat huurders via ‘mijn Vryleve’ hun reparatieverzoek kunnen 
melden en inroosteren. De verwachting is dat de toepassingsmogelijkheden van ‘Mijn 
Vryleve’ verder uitgebreid zullen worden en dat het gebruik in de loop van de jaren 
verder zal toenemen. Met betrekking tot de ‘chat’ zijn wij nog terughoudend als het gaat 
om de invoering van dit middel. De ontwikkeling en de acceptatie daarvan zullen wij wel 
volgen. 

 Door informeren en actief informatie binnen te halen
Informeren doen we via ons eigen magazine “Welkom Thuis”, onze site, de digitale 
nieuwsbrief, informatiebijeenkomsten en tijdens overleggen. Het onderdeel ‘informeren’ 
gaan we uitbreiden met de voorlichtingsavonden in de dorpen, zoals de huurders ons dat 
verzocht hebben. Daarnaast beseffen we dat tot nu toe we bij het verstrekken van 
informatie nog te weinig aandacht hebben gehad voor de ‘gewone dingen’ die we doen. 
Deze verdienen zeker ook een plekje bij dit onderdeel.

Het actief informatie binnen halen gaat ons steeds beter af. Dit heeft onder andere te 
maken met de intensivering van verschillende samenwerkingsverbanden en het besef 
dat ‘vele wielen al reeds uitgevonden zijn’.

5.4 Met een gezonde financiële positie

In het voorgaande ondernemingsplan hadden we nog te maken met de uitvoering van een 
verbeterplan, gericht op het terugbrengen van onze schuldenlast naar een aanvaardbaar 
gemiddelde. Dit verbeterplan is afgerond, maar dat laat onverlet dat het verder terugbrengen 
van de schuldenlast nog steeds zinvol is.

 Financieel Beleid
De uitgangspunten en doelstellingen om blijvend te zorgen voor een gezonde financiële 
positie staat beschreven in ons Financieel Beleid. Dit Financieel Beleid (FB) is begin 2019 
gespreksonderwerp geweest. Hierbij is afgesproken dat dit FB geactualiseerd zal worden 
en begin 2020 in de besluitvormingsprocedure gebracht zal worden.
Deze actualisatie zal geen grootse wijzigingen met zich meebrengen. Het voldoen aan de 
normen van de AW en het WSW zal een belangrijk uitgangspunt blijven.

Dit geldt ook voor ons uitgangspunt dat we bij alle activiteiten die plaats vinden, of het 
nu het vervangen is van een keuken, het uitvoeren van planmatig onderhoud of de 
aanschaf van een nieuwe automatiseringsmodule, ons de vraag stellen of de verhouding 
kosten-baten in goed evenwicht is. Of deze uitgave wel ten goed komt aan onze klant. 
We gaan er in principe ook van uit dat elke wezenlijke investering/activiteit minimaal 
kostendekkend is.
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 Positieve kasstroom
Wij vinden dat een positieve kasstroom uit de operationele activiteiten noodzakelijk is 
om ook op termijn een gezonde financiële positie te handhaven. Door de actieve sturing 
hierop wordt jaarlijks een (meer jaren) begroting gepresenteerd, waar een positieve 
kasstroomprognose van onze operationele activiteiten onderdeel uitmaakt.
Ons streven is dat we mede dankzij deze positieve kasstroom extra kunnen aflossen op 
onze leningenportefeuille. Het kan zijn dat we deze doelstelling moeten bijstellen door 
de uitgaven die onze transitieopgave met zich meebrengt.
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6. Met wie gaan we dit realiseren?

In dit ondernemingsplan staan voor de komende vijf jaar duidelijke doelstellingen, plannen en 
activiteiten benoemd. De realisatie daarvan zal alleen lukken in samenwerking met anderen. Het is 
ondoenlijk om iedereen, waarvan we verwachten dat ze betrokken zullen worden, te benoemen, 
maar de belangrijkste samenwerkingspartners mogen niet onvermeld blijven. 

 Onze klanten (huidige en toekomstige huurders)
De HBV heeft de afgelopen jaren een goede ontwikkeling door gemaakt en is steeds 
beter in staat om als volwaardig gesprekspartner mee te praten en denken over nieuwe 
ideeën, evaluatie van beleid en de inrichting/bewaking van processen.
Het is niet voor niets dat ze al veelvuldig genoemd zijn in dit ondernemingsplan. Met 
hen, maar ook met individuele huurders en/of groepen huurders, afhankelijk van het 
onderwerp, willen we in goed overleg de beoogde activiteiten gaan realiseren.

 De gemeente Zevenaar
Woonvisie, warmtevisie, prestatieafspraken, huisvestingsverordening, welzijn, ……… Het 
aantal onderwerpen waarbij duidelijke raakvlakken zijn tussen de gemeente en de 
corporatie zijn enorm. Een optimaal woonklimaat is alleen te verwezenlijken door een 
goede samenwerking. Een samenwerking op zowel ambtelijk- als bestuurlijk niveau, 
waarbij nadrukkelijk oog is voor elkaars verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Deze samenwerking vraagt nog extra aandacht als gevolge van de afronding van het 
fusieproces binnen de gemeente. We hebben/krijgen te maken met nieuwe ambtenaren 
en moeten dus meer tijd stoppen in het opbouwen van een goede relatie en het over en 
weer helder krijgen van taken/bevoegdheden. 
 

 De collegae corporaties
In de gemeente Zevenaar zijn naast ons ook de corporatie Baston en Plavei actief. Met 
zijn drieën hebben we te maken met dezelfde gespreksonderwerpen met de gemeente. 
Maken we ook gezamenlijke prestatieafspraken.
De afgelopen jaren is de onderlinge samenwerking steeds beter geworden zowel tussen 
de bestuurders en de medewerkers. Kennis die we delen op onderwerpen als 
duurzaamheid, automatisering en toewijzing werkt inspirerend en helpt elkaar.

 De zorginstellingen
Binnen ons bezit zijn er diverse zorginstellingen actief. Met hen hebben we verschillende 
relaties. Sommigen zijn huurder van ons, met anderen hebben we een overeenkomst dat 
zij de zorg verlenen aan de huurders in een specifiek gebouw en daarnaast zijn er 
instellingen die rechtstreeks zorg verlenen aan huurders van ons.
Voor het welzijn van onze huurders is het belangrijk dat de zorg verleend wordt, maar 
ook dat de woning optimale zorg mogelijk maakt. Het met elkaar overleggen op welke 
punten verbeteringen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën is en blijft 
belangrijk. Ook zijn de zorginstellingen voor ons een belangrijke partij bij het realiseren 
van ‘vraagbestendige woningen’.
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 De bedrijven
Steeds beter beseffen wij dat wij de wijsheid niet in pacht hebben, dat de 
gespecialiseerde bedrijven over hun onderwerp veel meer kennis hebben en ook veel 
beter in staat zijn om de ontwikkelingen op hun vakgebied te volgen. Dit betekent dat er 
andere vormen van samenwerking ontstaan. Deze ontwikkeling zal zich ook de komende 
jaren doorzetten.
Dit betekent dat wij bewuste keuzes moeten maken bij de partijen waarmee we in zee 
gaan om onze doelstellingen te realiseren, waarbij we ook aandacht hebben voor het 
vervolg (onderhoud, updates, …….) in de jaren na realisatie.
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7. Wat betekent dit voor de organisatie?

Er zijn medewerkers vertrokken en nieuwe medewerkers gekomen. De organisatie is 
doorontwikkeld. Het visitatierapport geeft aan dat de organisatie goed functioneert en dat de 
belanghebbenden daar ook tevreden over zijn. Wat goed is hoeft niet beter!

Dit betekent dat wij als organisatie:

 Betrouwbaar en integer blijven
Een goede samenwerking vraagt over en weer vertrouwen. Vertrouwen in Vryleve moet 
gevoed worden door ons handelen. Wat wij beloven moeten we nakomen en ‘afspraak is 
afspraak” zijn prachtige woorden waar wij uitvoering aan geven. Niet alleen naar buiten 
toe, maar ook binnen onze organisatie. Het is niet altijd makkelijk om collegae aan te 
spreken op verkeerd handelen, maar dit bevordert wel het onderling vertrouwen en de 
kwaliteit van werken.

 Nieuwgierig naar vernieuwing zijn
Innovaties, nieuwe software, nieuwe regelgeving, netwerken en 
samenwerkingsverbanden. De omgeving waarin wij functioneren staat niet snel. 
Veranderingen en vernieuwingen volgen elkaar steeds sneller op. We moeten 
nieuwsgierig blijven naar veranderingen, ook buiten onze sector. Een fijne constatering is 
dat we ook steeds meer opgezocht worden, we staan bekend als meedenkers en 
geïnteresseerden.
  

 Kostenbewust handelen
Het besef dat wij handelen met het geld van onze huurders is volop aanwezig. Het 
denken vanuit een juiste prijs-kwaliteitsverhouding hoeft niet meer bijgebracht te 
worden. We moeten er eerder alert op zijn dat dit denken niet de overhand krijgt. 
Besparingen van nu kunnen leiden tot extra kosten later.
In de komende jaren streven we naar het vervangen van traditionele materialen en/of 
toepassingen door nieuwe alternatieven waardoor kosten beheersbaar blijven en de 
kwaliteit van ons bezit minimaal gelijk blijft.
 

 De Governance handhaven en waar mogelijk versterken
De afgelopen jaren is er in de sector extra aandacht geweest voor het op orde hebben 
van de governance. Dit heeft o.a. geleid tot het actualiseren van statuten, reglementen 
en beleid. 
Het presteren ten aanzien van de governance is ook een onderwerp van visitatie. In deze 
visitatie wordt gekeken naar de kwaliteit van besturing, intern toezicht en externe 
legitimering en externe verantwoording. In zijn totaliteit werd dit door de 
visitatiecommissie beoordeeld met een 7,1.

Nog beter dan in het verleden beseffen we dat we moeten waken voor veroudering, 
alert moeten blijven op wijzigingen. Dit betekent dat alle relevante onderwerpen 
periodiek op de agenda staan om vast te stellen o actualisatie gewenst is. Op deze wijze 
kunnen we de kwaliteit van de governance handhaven en mogelijk nog verder 
versterken.
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 Aandacht voor de medewerkers
Goede prestaties leveren lukt als organisatie alleen als de medewerkers het naar hun zin 
hebben. Een goede werkomgeving en aandacht voor het welzijn zijn hierbij belangrijke 
factoren
In de afgelopen jaren hebben we geregeld kleine aanpassingen verricht aan het gebouw. 
Aanpassingen die meestal werden ingegeven door organisatorische wijzigingen en/of 
specifieke verzoeken van medewerkers. We zijn tot de conclusie  gekomen dat er de 
komende jaren structureel veel moet gebeuren in en aan het gebouw zoals een betere 
klimaatbeheersing, zorgen voor een betere verlichting op de werkplek en vervanging van 
het meubilair. We gaan eerst, met externe ondersteuning, zorgen voor een totaal plan en 
vervolgens bepalen hoe we dit in fasen kunnen realiseren. In dit plan zal ook gekeken 
worden op welke wijze de inrichting het ‘bewegen’ van de medewerkers kan stimuleren.  

Naast het feit dat medewerkers soms kiezen om hun carrière elders voor te zetten, heb 
je als organisatie ook te maken met een natuurlijk verloop. Op een gegeven moment 
gaan medewerkers met pensioen al dan niet op hun AOW-leeftijd. In de komende jaren 
gaat dit ook binnen onze organisatie gebeuren op een redelijk grote schaal. Het betreft 
ongeveer 33 % van de medewerkers. Dit percentage is reden om dit onderwerp voor 
2020 op de agenda te plaatsen. Dan hebben we genoeg tijd om met elkaar de mogelijke 
consequenties en kansen te bespreken.   
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8. Wat hebben we bereikt in de periode 2020 - 2024?

Het laatste hoofdstuk van dit ondernemingsplan. Een ondernemingsplan wat ambitieus is en Vryleve 
de eerste stappen laat zetten in een nog klantgerichter werken, de uitvoering van de routeplanner en 
het steeds beter gebruik laten maken van beschikbare data.

Eind 2024 willen we o.a. het volgende bereikt hebben:

- Weten hoe we het ‘vraagbestendig wonen’ gaan invullen.
- Weten of en zo ja op welke wijze we on huidig bezit gedeeltelijk kunnen transformeren naar 

kleinere eenheden.
- Is ons huurbeleid geactualiseerd.
- Hebben we enkele nieuwbouwprojecten gerealiseerd.
- Hebben we al flinke stappen gezet in onze duurzaamheidsopgave
- Hebben we onze informatieverstrekking en dialoog met onze directe omgeving verder 

verbeterd.
- kunnen we werken vanuit een bij de tijds kantoor en werkomgeving.

Prachtige doelstellingen waar we hard aan gaan werken om deze, samen met direct 
belanghebbenden, te realiseren.

Dirk Hoogland

14 november 2019

  


