
www.swz.nl

welkom
thuis

Toekomstvisie

januari 2018

Dit is een uitgave van woningcorporatie SWZ. In onze visie op 2018+ kijken 
we met een open blik naar de toekomst. Op hoofdlijnen kennen we onze 
ambities en klantbelofte: ‘welkom thuis´. Samen met huurders, stakeholders 
en collega´s werken we aan de uitwerking en invulling.
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Iedere dag een stap 
dichterbij onze doelen
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1. Welkom 
thuis

SWZ Toekomstvisie2

Deze toekomstvisie is het fundament van ons denken en 

doen. Vanuit deze gedachte geven we invulling aan onze rol 

als volkshuisvester en maatschappelijke partner. Het bepaalt 

onze koers. We lichten in deze visie toe wat onze missie, 

visie en kernwaarden zijn en welke focus we kiezen voor de 

komende jaren.

2018+
Waarom 2018+? We geven bewust geen einddatum aan 

onze toekomstvisie. Want de omgeving waarin we werken, 

verandert continu. Dat vraagt om meer kortcyclische aan-

passing en bijsturing. Samen met onze huurders en belangrijke 

samenwerkingspartners geven we daar invulling aan. 

Deze visie is dan ook niet alleen van SWZ, maar ook van 

onze samenwerkingspartners. We hebben deze visie ge-

vormd na gesprekken met onze huurders, de gemeente en 

zorg- en welzijnspartijen over onze toegevoegde waarde. 

Over organisatiegrenzen heen
Zij hebben ons waardevolle input gegeven met daarin een 

duidelijke gemene deler: focus je op ‘wonen’ in de breedste 

zin van het woord. Zorg dat de basis - de woning - op orde is 

en voeg waarde toe aan het wonen door aandacht te hebben 

voor de individuele huurder en zijn of haar woonomgeving. 

Werk samen met maatschappelijke partijen in de stad, wees 

een ‘linking pin’ voor partijen in het sociale domein en kijk 

en werk over organisatiegrenzen heen. 

Die gedachte betekent voor ons geen compleet nieuwe 

koers. We gaan daarom verder op de ingeslagen weg. Want 

wát we doen is goed, en dat blijven we doen. De verandering 

zit met name in de manier waarop – hoe – we dat doen. 

Inspirerende missie
Onze toekomstvisie is bewust geen activiteitenplan met een 

groot afwijkingsrisico. Het is een visie die ruimte biedt om te 

doen wat nodig is op de momenten die ertoe doen. Is dit dan 

een vrijbrief? En zijn we daarmee ontslagen van het leveren 

van prestaties? Zeker niet. Jaarlijks leggen we onze doelstel-

lingen en prestaties vast en sturen we op resultaat.

We hopen dat je deze toekomstvisie ziet als een inspirerende 

missie. Als een stip op de horizon. En als een afwegingskader 

voor elke keuze die we maken. De vraag die we onszelf 

daarbij keer op keer stellen is dan ook: welke stap kunnen 

we vandaag zetten om weer een stukje dichterbij onze 

doelen te komen? 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 geven we een inkijkje in onze omgeving. 

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen? In hoofdstuk 3 lees 

je waar we voor staan en delen we onze missie, visie en 

kernwaarden. De uitwerking van onze visie - onze ambitie 

vertaald naar 5 thema’s - lees je in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 

5 beschrijven we tot slot hoe we onze middelen inzetten om 

onze ambitie te realiseren.

Het verschil maken voor onze huurders, vanuit onze 

bedoeling. Niet alleen voorzien in een woning, maar ook 

bijdragen aan fijn wonen. Thuis en in de buurt. Bij SWZ 

werken we daar elke dag aan. Met aandacht. En samen 

met anderen. Welkom thuis. 

Hoofdstuk 1 Inleiding

Over 5 jaar ben ik trots op...

‘SWZ heeft een mooie bij-de-tijd 

woningvoorraad. Snelle service bij 

problemen.’
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2. Belangrijke
ontwikkelingen

Duurzaamheid

Duurzaamheid is de norm. Een 

uitgangspunt in plaats van een 

resultaat. Van iedereen wordt 

gevraagd zorgvuldig en behoed-

zaam met het milieu en het 

klimaat om te gaan. Op landelijk 

en lokaal niveau worden afspraken 

gemaakt over het verduurzamen 

van de woningvoorraad.

Een belangrijke ontwikkeling 

hierin is de overgang van fossiele 

brandstoffen naar duurzame energie-

bronnen. Dit gaat gepaard met het 

meer decentraal opwekken van 

elektriciteit en met meer zelfvoor-

zienend zijn. Duurzaamheid gaat 

bovendien verder dan energie en 

milieu. Het gaat ook over duurzame 

ruimtelijke ontwikkeling, duurzaam 

beheer en sociale cohesie.

Politiek - Landelijk

Woningcorporaties zijn steeds meer 

gebonden aan wetten en regels. We 

verwachten niet dat dit op korte 

termijn verandert. Ten aanzien van 

onze financiële positie verwach-

ten we eerder verplichte uitgaven 

of hogere heffingen dan meer 

inkomsten. De centrale overheid 

trekt zich steeds verder terug. De 

verantwoordelijkheid komt te liggen 

bij gemeenten, corporaties, burgers 

en de markt.

Zwolle

De gemeente Zwolle heeft haar 

woonambitie vastgelegd in de 

Woonvisie (2017). Zwolle wil een 

stad zijn waar iedereen zich thuis 

voelt en zichzelf naar vermogen kan 

redden. De visie zet in op 4 pijlers: 

• Sterke groeistad

• Vernieuwende woonstad

• Solidaire leefstad

• Duurzame deltastad

We werken intensief samen met de 

gemeente, collega-corporaties en 

zorg- en welzijnspartijen (o.a. binnen 

WWZ038) om de stedelijke opgave 

zo goed mogelijk in te vullen.

Demografisch
 

Zwolle is en blijft naar verwachting 

een groeistad. De woningmarkt-

analyse (juli 2017) laat een ver-

wachte bevolkingsgroei zien van 

10.000 huishoudens tussen 2017 en 

2040. Het aantal mensen dat in onze 

stad een sociale huurwoning nodig 

heeft, neemt daarmee ook toe. Voor 

het overgrote deel zijn dat één- en 

tweepersoonshuishoudens met een 

inkomen onder de huurtoeslaggrens. 

Door de vergrijzing zijn dit steeds 

meer senioren.

Om aan deze groeiende vraag 

te kunnen voldoen, zijn er meer 

woningen nodig. De komende 10 

jaar (tot 2027) is er behoefte aan 

netto 900 extra sociale huurwonin-

gen. We lopen het huidige tekort 

daarmee niet in, de druk op de 

sociale woningmarkt blijft gelijk.

Sociaal cultureel

De tweedeling in de maatschappij – 

kijkend naar perspectief, kansen en 

inkomen - wordt groter. Het aantal 

kwetsbare mensen groeit: er zijn 

meer mensen met (financiële) 

zorgen en mensen die ondersteuning 

nodig hebben bij het zelfstandig wo-

nen. Het samenleven in de buurt komt 

daardoor soms onder druk te staan. 

De samenleving verhardt, er is minder 

acceptatie voor afwijkend gedrag en 

vereenzaming ligt op de loer.

De extramuralisering en bijbeho-

rende transitie in de zorg brengen 

bovendien andere huisvestings-

vragen met zich mee. Maar er is nog 

niet voor elke situatie een oplossing. 

Mensen dreigen daardoor tussen 

wal en schip te vallen. We zien ook 

dat mensen behoefte hebben aan 

nieuwe vormen van samenleven. 

Vormen waarbij noaberschap 

centraal staat en mensen echt iets 

voor elkaar willen betekenen.

De digitalisering van de samen-

leving neemt een enorme vlucht. 

Werkzaamheden zijn steeds vaker 

geautomatiseerd en gerobotiseerd. 

We gebruiken steeds meer ‘slimme’ 

apparaten (internet der dingen). Hoe 

we met elkaar in contact komen en 

zijn, is daardoor veranderd.

Economie

De Nederlandse economie en de 

koopkracht zitten na een aantal 

crisisjaren weer in de lift. Zwolle is 

een economisch sterke en groeiende 

stad. Ook de huizenmarkt trekt aan. 

Toch profiteert niet iedereen 

hiervan. Het aantal mensen in 

Zwolle met een inkomen op  of 

onder het sociaal minimum neemt 

naar verwachting in absolute zin 

zelfs iets toe.

Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen

54

Over 5 jaar ben ik trots op...

‘De ruimte die SWZ in de bestaande stad 

heeft ingevuld met een evenwichtig 

huurprogramma (mooie woningen voor 

diverse doelgroepen).’

SWZ Toekomstvisie

De wereld verandert en SWZ verandert mee. Het aantal 

huishoudens groeit, de tweedeling in de maatschappij 

wordt groter en de transitie in de zorg brengt andere 

huisvestingsvragen met zich mee. Stuk voor stuk 

maatschappelijke ontwikkelingen die voor ons van 

groot belang zijn.
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5 thema’s
We hebben onze visie en ambitie 

vertaald naar 5 thema’s. Deze 

vertegenwoordigen de opgave van 

de komende jaren. Ze staan niet op 

zichzelf. Soms overlappen ze elkaar 

zelfs. Dat is fijn, want onze inzet 

dient dan meerdere doelen.

Onze thema’s zijn: 

1. Betaalbaarheid

2. Met aandacht voor 

 iedereen

3. Samen met huurders

4. Duurzaamheid

5. Ons bezit 

Elk thema sluiten we af met wat 

we willen bereiken en wanneer we 

tevreden zijn. Dit zijn onze - deels 

kwalitatieve en deels kwantitatie-

ve - strategische doelstellingen. 

Hier gaan we samen voor. En op de 

resultaten die we behalen, mag je 

ons aanspreken. 

Onze basis is goed. De afgelopen jaren hebben we 

– ondanks het economisch tij en de verhuurderheffing – 

volop geïnvesteerd in ons bezit. Met de betaalbaarheid van 

onze woningen als hoogste prioriteit, is ons woningaanbod 

afgestemd op de vraag.

Hoofdstuk 3 Waar staan we voor

We hebben ook grote stappen gezet in de verduurzaming van ons bezit. Een deel 

van de woningen is vervangen door nieuwbouw. Onze huurders waarderen onze 

dienstverlening bovendien voldoende tot goed. Daarnaast zijn onze bedrijfslasten 

laag. Die combinatie vormt een mooi vertrekpunt voor de komende jaren. 

Hier bouwen we dan ook graag op door. 

Missie  - wie we zijn
SWZ biedt goede en betaalbare woningen in aangename Zwolse buurten en wijken. 

Doelgroep  - voor wie we er zijn
We focussen ons op huishoudens met een inkomen tot € 36.165 (prijspeil 2017), 

waarbij we extra aandacht hebben voor mensen met recht op huurtoeslag. De lage 

middeninkomens (tot € 40.349, prijspeil 2017) huisvesten we op bescheiden schaal 

met het oog op doorstroming en variatie in de buurt. 

Visie  - waar we voor gaan 
We geloven in een maatschappij waarin iedereen – letterlijk en figuurlijk – de ruimte 

heeft om mee te kunnen doen. Hoe we daaraan bijdragen? Door ons te richten op 

meer dan alleen de woning. Door oog te hebben voor de individuele huurder en zijn 

behoeften en wensen. Door de woningen kwalitatief goed op orde te hebben en 

toekomstbestendig te maken én houden. Door te investeren in de directe 

woonomgeving en bij te dragen aan aangename wijken. En door maatwerk te 

bieden in bijzondere situaties.

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. We bereiken meer door intensief samen te 

werken met maatschappelijke partners in Zwolle. En als we met elkaar in staat zijn 

om over organisatiegrenzen heen te kijken, dan lukt dat misschien zelfs wel tegen 

lagere kosten.

3. Waar staan
we voor
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Hoofdstuk 4 Onze ambities

4.1 Betaalbaarheid
Voor de definitie van ‘betaalbaar wonen’ hanteren we de 

normen die de overheid heeft vastgesteld voor het passend 

toewijzen. De betaalbaarheid van ‘leven’ staat voor een 

steeds groter deel van onze huurders onder druk. Voor velen 

zijn de woonlasten de afgelopen jaren gestegen, maar de 

inkomens niet of nauwelijks. 

Huurders hechten belang aan betaalbare huurwoningen. Dat 

blijkt uit het huurdersonderzoek dat is uitgevoerd in de zomer 

van 2017. Meer dan 50% van de huurders vindt ‘zo laag mogelijke 

huurprijzen’ het belangrijkste onderwerp waar we ons mee bezig 

moeten houden. Reden genoeg om ons onverminderd maximaal 

in te zetten voor het betaalbaar houden van woningen.

De verantwoordelijkheid voor betaalbare woningen ligt 

echter niet bij SWZ alleen. De huurder is zelf verantwoordelijk 

voor het huren van een woning die past bij zijn financiële 

situatie. Het passend toewijzen helpt hierin. De overheid 

draagt bij met huurtoeslag en inkomensondersteuning. 

En wij zorgen voor voldoende betaalbare woningen.

De betaalbaarheid van wonen gaat over meer dan alleen de 

netto huurprijs. Het gaat ook over bijkomende kosten, zoals 

servicekosten en energiekosten. We praten dan ook liever 

over woonlasten in plaats van over huurprijzen.

Uitgangspunten 

Gelijke slaagkansen 
Het aantal beschikbare woningen per huurcategorie sluit 

aan bij het aantal woningzoekenden per inkomenscatego-

rie. We kijken hierbij zo goed mogelijk naar spreiding over 

de wijken en in woningtypen. We accepteren dat niet alle 

woningen voor iedereen bereikbaar zijn. De voorwaarde is 

dan wel dat we een alternatief bieden. Voor woningen waar 

geen alternatief voor is (zoals bij zorg- en WMO-woningen) 

hanteren we een tweehurenbeleid.

Woonlasten versus kwaliteit 
Er is een relatie tussen de kwaliteit van de woning en de 

hoogte van de woonlasten. Het is rechtvaardig dat een wo-

ning van betere kwaliteit een hogere huurprijs heeft. 

Gematigd huurbeleid
We vragen aan onze huurders een gematigde huurverhoging. 

Lage bijkomende kosten
We streven niet alleen naar een passende huurprijs, maar 

ook naar zo laag mogelijke energie- en servicekosten. We 

kopen onze diensten daarom scherp in. Ook kijken we samen 

met huurders of ze bepaalde onderhoudswerkzaamheden 

zelf kunnen uitvoeren. Zo kunnen we de servicekosten 

verlagen. Om de energiekosten te verlagen, investeren we 

in energiebesparende maatregelen, goede voorlichting om 

huurders energiebewust te maken en beheren we zelf de 

collectieve verwarmingsinstallaties.

Voorkomen is beter dan genezen
We handelen preventief. Door zo vroeg mogelijk betaal-

problemen te signaleren en betaalachterstanden te stabiliseren, 

voorkomen we financiële problemen. SWZ heeft al jaren 

een succesvol incassobeleid. We hebben tijdig en intensief 

contact met huurders bij wie een huurschuld dreigt. Meestal 

kunnen we hierdoor erger voorkomen. Hier blijven we dan 

ook onverminderd energie in steken. 

Maatwerk
Niet alle huurders of woningzoekenden kunnen binnen 

de geldende regels en onze uitgangspunten een passende 

woning vinden. Er zijn mensen die tussen wal en schip vallen. 

Denk aan mensen die een zorginstelling verlaten en een zeer 

beperkt inkomen hebben zonder vooruitzicht op verbetering. 

Of aan jonge alleenstaande statushouders die zelfstandig 

gaan wonen. In deze gevallen zoeken we naar maatwerk-

oplossingen.

Samen met anderen
Ruimte bieden om mee te doen in de maatschappij 

kunnen we niet alleen. Door intensieve samenwerkingen 

en gedeelde uitgangspunten met maatschappelijke (of 

maatschappelijk betrokken) organisaties in Zwolle, heeft dit 

wel kans van slagen. Samen met hen zoeken we naar (nieuwe) 

duurzame oplossingen en zetten we onze schouders eronder. 

De Zwolse gezamenlijke betaalbaarheidsagenda en het 

Woonlastenfonds zijn hier mooie voorbeelden van. 

Hierin blijven we onverminderd ons aandeel leveren. 

Wanneer zijn we tevreden?

• Als we de woningzoekenden binnen onze doelgroep 

 (verdeeld naar inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd) 

 een passende woning kunnen bieden; een passende woning is 

 een woning met woonlasten (huurprijs en energie- en 

 servicekosten) die past bij iemands draagkracht

• Bij gelijke slaagkansen voor woningzoekenden; het aantal 

 beschikbare huurwoningen per huurcategorie sluit aan bij het 

 aantal woningzoekenden per inkomenscategorie

• Als het lukt de woonlasten voor zittende huurders te verlagen

• Als we een dalend gemiddeld energieverbruik voor ons 

 totale bezit realiseren 

4. Onze
ambities

Ambitie

Iedereen heeft de ruimte om mee te doen in de maatschappij. 

Onze huurders wonen in een voor hen betaalbare woning, 

zodat ze geld overhouden om van te leven.
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4.2 Met aandacht voor iedereen 
Er komen steeds meer kwetsbare mensen in de wijken 

wonen. Dit komt door een steeds grotere uitstroom uit 

beschermde woonvormen en het langer thuis blijven wonen, 

ook door senioren. De verandering van een verzorgingsstaat 

naar een participatiesamenleving is ingezet. En dat vraagt 

meer en meer om zelfredzame mensen.

Het merendeel van onze huidige en toekomstige huurders 

kan de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen woonsi-

tuatie. Maar een deel kan dat niet. Soms zijn mensen al druk 

genoeg met maatschappelijk overleven. Voor deze groep 

kunnen en willen we er nadrukkelijk ook zijn.

Samen willen we werken aan wijken waar het aangenaam 

wonen is. Waarbij we naast zorg voor het individu ook zorg 

hebben voor het collectief, zodat de leefruimte van de één 

niet ten koste gaat van de ander. 

Uitgangspunten 

Gelijkwaardigheid
We willen onze huurders kennen. Daarnaast vinden we het 

belangrijk dat ze ons kennen. En elkaar. Want als mensen el-

kaar kennen, ontstaat er begrip, spreken ze elkaar makkelij-

ker aan en helpen ze elkaar eerder. Het is de basis om samen 

te kunnen werken aan wijken waar het aangenaam wonen is. 

Een samenwerking kan pas succesvol zijn als er sprake is van 

een gelijkwaardige relatie. Wij beslissen daarom niet ‘voor’, 

maar ‘met’ huurders. 

Investeren in de woonomgeving
We investeren niet alleen in de woning, maar ook in de direc-

te woonomgeving. Een woonomgeving die fysiek op orde is 

en er goed uitziet, draagt immers bij aan de leefbaarheid van 

de buurt. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van onze 

partners in de wijk. We trekken hierin dan ook gezamenlijk 

op. Ook onze huurders vinden dit belangrijk. Maar liefst 1 op 

de 4 huurders wil graag iets verbeteren in zijn of haar directe 

woonomgeving.

Doorstroom
We zien dat opvangvoorzieningen in Zwolle soms dichtslib-

ben. Mensen die het écht nodig hebben, kunnen er daardoor 

niet terecht. De doorstroom uit deze voorzieningen moet ver-

beteren en instroom moet worden voorkomen. We investeren 

daarom in voldoende passende eigen plekken waar onze 

maatschappelijke partners de juiste zorg en begeleiding 

kunnen bieden. Zo komen mensen verder in het leven. 

Samenwerking
We hebben ogen en oren in de wijk. Hierdoor merken we 

veel op, en zijn we een belangrijke schakel tussen bewoners 

onderling en tussen bewoners en maatschappelijke organi-

saties. We benutten dit optimaal. We kijken over onze eigen 

– ook financiële – organisatiebelangen heen en vragen onze 

partners dat ook te doen. In ons (gezamenlijk) doen is de 

situatie van mensen altijd leidend. Zo kunnen goede maat-

werkoplossingen ontstaan. Oplossingen die de maatschappij 

minder kosten en meer opleveren.

Wanneer zijn we tevreden?

• Als de beoordeling van onze huurders over de 

 woonomgeving een stijgende lijn laat zien ten opzichte 

 van het voorgaande jaar

• Als we erin slagen, op basis van de vraag die er is, 

 passende woonvormen voor niet - of minder - 

 zelfredzame mensen te realiseren

• Wanneer we succesvoorbeelden hebben waarbij we erin 

 geslaagd zijn de maatschappelijke kosten-batensom te 

 verbeteren dankzij effectieve samenwerking met 

 onze partners

Over 5 jaar ben ik trots op...

‘Snelle, concrete, integrale 

oplossingen voor bijzondere situaties.’

Ambitie

Een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en ertoe 

doet. Waarin iedereen de kans krijgt zich thuis te voelen, 

als basis om erbij te horen en verder te komen in het leven. 

De woning is het middel dat we bieden om wonen - je thuis 

voelen - mogelijk te maken.

Hoofdstuk 4 Onze ambities
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Ambitie

Onze huurders voelen zich eigenaar van hun woning en 

woonomgeving en zijn daar écht thuis. Ze worden - en 

voelen zich - gehoord en hebben invloed op wát we doen 

en hóe we dat doen. We trekken hierin samen op.

4.3 Samen met huurders 
Onze huidige en toekomstige huurders zijn ons bestaansrecht. 

En dus het vertrekpunt van alles wat we doen. Dit vraagt van 

ons dat we weten wat hun wensen en behoeften zijn. We gaan 

daarom buiten de natuurlijke contactmomenten regelmatig 

met huurders en hun vertegenwoordigers in gesprek.

Vanuit oprechte betrokkenheid ontstaan mooie initiatie-

ven en samenwerkingen. We investeren dan ook in tijd en 

middelen om huurders te stimuleren met ons mee te denken 

en initiatieven te ontplooien. We beseffen daarnaast ook dat 

niet iedereen zich eigenaar wil voelen en/of betrokken wil 

zijn. Dat respecteren we. 

Niet alleen in wat we doen sluiten we aan bij de wensen 

en behoeften van onze huurders. Ook in hoe we dat doen. 

Goede dienstverlening is een onlosmakelijk onderdeel van 

onze primaire taak. Het motto ‘behandel de ander zoals hij 

behandeld wil worden’ is hierbij van toepassing. Met andere 

woorden, sluit aan bij de behoeften van de ander.

Onze dienstverlening sluit aan op de verwachtingen én de mate 

van zelfredzaamheid van de huurder. In de meeste gevallen zal 

dit gestandaardiseerd, digitaal en efficiënt zijn. Soms zijn per-

soonlijk contact en maatwerk nodig. Door onze dienstverlening 

verder te digitaliseren en standaardiseren, creëren we tijd om 

maatwerk te kunnen leveren aan wie dat nodig heeft.

Uitgangspunten

Ja, mits…
We zeggen ‘Ja, mits…’ in plaats van ‘Nee, tenzij…’. Iedere 

huurder waarderen we positief. Op basis van het vertrouwen 

in huurders werken we samen. Hun talenten en wensen zijn 

het uitgangspunt bij alles wat we doen. 

Betekent dit dat we op alle verzoeken ‘ja’ zeggen? Nee, dat 

niet. Er zijn nou eenmaal waarden, normen en regels waar wij 

ons aan moeten houden. Maar het betekent wel dat we ons 

inspannen om samen met de huurder actief op zoek te gaan 

naar oplossingen. We zoeken daarin ruimte binnen de regels. 

Een ‘nee’ is ook een antwoord, waarbij het dan wel onze taak 

is om duidelijk uit te leggen waarom het een ‘nee’ is.

Oprechte invloed
Wij zijn ervan overtuigd dat we, door huurders oprechte 

invloed te geven in wat we doen en hoe we dat doen, onze 

maatschappelijke opgave beter kunnen uitvoeren. Oplos-

singen waarbij huurders al aan de voorkant betrokken zijn, 

zijn effectiever en duurzamer. We hebben het over oprechte 

invloed, omdat dit staat voor de intentie om huurders er 

echt bij te betrekken. De vorm en mate van invloed kan per 

situatie verschillend zijn. Daar waar ‘meebeslissen’ past bij 

de ene situatie, kan in een ander geval ‘meedoen’ meer van 

toepassing zijn.

We zoeken naar nieuwe manieren waarmee we de stem 

van de huurder laten horen. We zien namelijk dat de geijkte 

manieren, zoals klankbordgroepen, niet altijd meer het 

gewenste resultaat opleveren. We bereiken daarmee slechts 

een klein deel van onze huurders.

Maatwerk is een slimme investering
Soms creëert ons standaardantwoord of onze standaard-

werkwijze geen toegevoegde waarde voor de huurder of 

onze maatschappij. Dit is bijvoorbeeld het geval bij huurders 

die door hun unieke situatie of omstandigheden tussen wal 

en schip dreigen te vallen. In die gevallen leveren we maat-

werk, al dan niet samen met maatschappelijke partners. 

Onze medewerkers krijgen de ruimte en de verantwoorde-

lijkheid om in te spelen op individuele behoeften en wensen. 

Maatwerk leveren is niet makkelijk. Want hoe voorkom je dat 

maatwerk willekeur wordt? We zoeken naar de juiste hand-

vatten. Belangrijk hierbij is dat de oplossing voor het individu 

anderen niet schaadt en dat de maatschappelijke kosten 

van de oplossing worden verlaagd. Zo is maatwerk altijd een 

slimme investering.

Zoals eerder beschreven, kijken we ook hierbij over onze 

eigen – ook financiële – organisatiebelangen heen en vragen 

we onze partners dat ook te doen. 

Wanneer zijn we tevreden?

• Als de beoordeling van onze huurders over onze 

 dienstverlening een stijgende lijn laat zien richting 

 de gewenste waardering van een 8

• Wanneer we succesvoorbeelden hebben waarbij we 

 erin geslaagd zijn verschillende participatievormen te 

 ontwikkelen en deze toe te passen, omdat we onze 

 huurders oprechte invloed geven in wat we doen en 

 hoe we dat doen

Hoofdstuk 4 Onze ambities
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Ambitie

Een toekomstbestendige stad door duurzaam gebruik te 

maken van de ruimte en energiezuinig te bouwen met ver-

antwoorde materialen. Zo werken we aan de betaalbaar-

heid van onze woningen, bouwen we aan een aangename, 

leefbare stad en nemen we binnen onze mogelijkheden 

verantwoordelijkheid voor een schone planeet. 

4.4 Duurzaamheid
Op mondiaal, landelijk en lokaal niveau staat duurzaamheid 

hoog op de agenda. Er zijn klimaat- en energieakkoorden 

gesloten voor onze sector. Ook de gemeente Zwolle heeft 

een grote ambitie ten aanzien van dit thema. 

We kijken met een brede blik naar onze duurzaamheidsin-

vesteringen. We zien niet alleen de financiële kant en het 

effect op de woonlasten van de investering, maar ook het 

effect op het milieu. 

Duurzaamheid gaat voor ons over het duurzaam gebruiken 

van de ruimte. Over de toepassing van minder milieubelas-

tende materialen en circulair bouwen. Over comfort, gezond-

heid en het welzijn van onze huurders. Over energiebespa-

ring en energiezuinige woningen. En over klimaatadaptatie 

en samenwerking met andere partijen.

Uitgangspunten

CO2-neutraal
In de woonagenda van Aedes (2017-2021) staat dat het 

corporatiebezit in 2050 CO2-neutraal is. Hieraan hebben we 

ons gecommitteerd. Sterker nog: we streven naar een CO2-

neutraal bezit in 2040. Hiermee geven we aan dat we het 

menen. En dat we ons bij elke keuze bewust zijn van het 

effect van deze keuze op een duurzame toekomst.

Een stap in de richting naar CO2-neutraliteit, is ervoor zorgen 

dat onze woningen in 2020 gemiddeld beter presteren dan 

energie-index 1,4 (label B). We zijn inmiddels al hard op 

weg. Volgens de laatste prognose kunnen we dit zelfs al in 

2019 behalen. We streven ernaar dat onze woningen in 2023 

gemiddeld beter presteren dan energie-index 1,2 (label A).

Welke stappen we hiervoor nog meer zetten, is opgenomen 

in de Routekaart naar CO2-neutraliteit van 2018. Ook het 

begrip CO2-neutraal wordt daarin verder gedefinieerd.

Strategieën  
Bij de verduurzaming van ons bezit hanteren we meerdere 

strategieën. We kiezen dié strategie die op dat moment 

het beste past bij de opgave. We houden daarbij ons doel – 

CO2-neutraliteit – altijd voor ogen. 

We gebruiken de natuurlijke momenten om passende maat-

regelen te nemen. Hierbij kijken we altijd of deze maatrege-

len daadwerkelijk een extra stap in de gewenste duurzame 

richting opleveren (bijvoorbeeld bij de renovatie naar een 

A-label i.p.v. een C- label). Ook mogen investeringen van nu 

geen belemmeringen opleveren voor de volgende duur-

zaamheidstappen.

We passen hierin de 3 stappen van de Trias Energetica toe: 

beperk het energieverbruik van de woning, pas duurzame 

energie toe en beperk het gebruik van fossiele brandstoffen. 

We werken aan een gasloze toekomst door onze nieuw-

bouwwoningen gasloos te bouwen. Ook faciliteren we in de 

transitie naar het gebruiken van niet-fossiele brandstoffen. 

We bieden onze huurders zonnepanelen om de energieop-

wekking te vergroenen. Bovendien houden we de 4 basisre-

gels van The Natural Step in ons achterhoofd om op deze 

wijze invulling te geven aan duurzaamheid.

Bewustwording
We investeren in communicatie met en bewustwording 

van onze huurders en medewerkers op het gebied van 

duurzaamheid. 

Wanneer zijn we tevreden?

• Als onze woningen in 2040 CO2-neutraal zijn

• Als onze woningen in 2020 gemiddeld beter presteren 

 dan energie-index 1,4 en op woningniveau beter dan 

 energie-index 1,8; de woningen die zijn aangewezen voor 

 sloop uitgezonderd

• Als onze woningen in 2023 gemiddeld beter presteren dan 

 energie-index 1,2; de woningen die zijn aangewezen voor 

 sloop uitgezonderd

Over 5 jaar ben ik trots op...

‘De vele energieneutrale woningen 

die zijn gerealiseerd.’

Hoofdstuk 4 Onze ambities
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Ambitie

Onze woningportefeuille sluit aan bij de vraag en wensen 

van onze doelgroep.

4.5 Ons bezit 
Zwolle groeit en onze doelgroep ook. Om de druk op de wo-

ningmarkt niet verder op te laten lopen, zijn er de komende 

jaren veel nieuwe sociale huurwoningen nodig. Er is niet al-

leen vraag naar méér woningen, ook naar ándere woningen. 

We zien bijvoorbeeld meer en meer kleinere huishoudens en 

senioren die langer thuis blijven wonen. Door voldoende en 

passende woningen toe te voegen en woningen te transfor-

meren, willen we een belangrijk aandeel leveren in deze 

opgave.

We werken daarnaast aan een kwalitatief goed woningbezit. 

Woningen die voldoen aan de standaarden van nu en die 

huurders goed waarderen.

Uitgangspunten

Groeien
Om voldoende woningen te kunnen bieden aan onze groei-

ende doelgroep, is het noodzakelijk dat we in 2027 ca. 7.700 

woningen (DAEB) hebben. Dit betekent dat we de komende 

jaren ca. 400 woningen netto moeten toevoegen. 

De uitkomsten van de woningmarktanalyse (2017) bevesti-

gen deze opgave. In Zwolle is de komende 10 jaar behoefte 

aan ruim 900 extra sociale woningen. We hebben inmid-

dels een aantal concrete locaties in zicht waar we nieuwe 

woningen kunnen bouwen. Maar we zoeken ook naar nieuwe 

locaties om deze ambitie te realiseren.

Transformeren
We investeren in het vernieuwen van ons woningbezit. 

We verkopen zo veel mogelijk ons niet-DAEB bezit en onze 

woningen die minder goed passen bij de vraag van onze 

huurders. Met de opbrengst daarvan kunnen we nieuwe 

woningen toevoegen.

We accepteren niet dat het verkopen van onze woningen 

onze groeiambitie dwarsboomt. Als we geen kansen voor 

nieuwbouw zien, passen we de verkoopdoelstelling aan. 

Mogelijkheden voor vernieuwing die we nu onderzoeken, 

zijn het transformeren van bestaande, minder passende 

woningen of het aankopen van bestaande woningen.

Kwaliteit 
Om ons woningbezit kwalitatief op orde te krijgen én te hou-

den, investeren we in het verbeteren van de kwaliteit. Dit zijn 

investeringen in duurzaamheid, veiligheid en wooncomfort. 

Denk hierbij aan het verwijderen van asbest en open ver-

brandingstoestellen, het verbeteren van het binnenklimaat 

en het toepassen van geluidsisolatie.

We hebben een kwaliteitsstandaard die geldt voor elke woning. 

Op basis hiervan wordt de woning onderhouden; bij reparatie-

verzoeken, na mutatie en bij planmatig onderhoud. Om meer 

aan te sluiten bij de wensen van onze huurders, werken we aan 

de implementatie van vraaggestuurd binnenonderhoud. 

Differentiatie
We streven naar aangename, gevarieerde en evenwichtige 

wijken en buurten. We proberen dit te realiseren door sprei-

ding van typen woningen met bijbehorende huurprijs (pro-

duct-marktcombinaties). Per wijk bekijken we de sterktes en 

zwaktes en zoomen we in op buurten, straten of complexen 

om onze fysieke en sociale ingrepen te bepalen. 

We zien dat een aantal buurten en complexen onze aan-

dacht vraagt als het gaat om meer differentiatie en min-

der segregatie. Hier hebben we oog voor en zetten we de 

komende jaren op in. Wij alleen kunnen dit slechts deels be-

invloeden. Daarom zoeken we de samenwerking op met de 

gemeente en andere vastgoedeigenaren en ontwikkelaars.

Wanneer zijn we tevreden?

• Als de beoordeling van onze huurders over de woning 

 een stijgende lijn laat zien ten opzichte van het 

 voorgaande jaar

• Als we in 2027 ca. 7.700 woningen (DAEB) in ons 

 bezit hebben

• Als we in 2023 zeker 2.350 woningen een 

 kwaliteitsimpuls hebben gegeven

Over 5 jaar ben ik trots op...

‘Voldoende betaalbare energie-

zuinige huurwoningen in veilige, 

groene wijken.’

Hoofdstuk 4 Onze ambities
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Hoofdstuk 5 Onze middelen

Ambitie

Naast onze woningen hebben we nog 2 middelen om onze 

ambities te verwezenlijken: geld en onze eigen organisatie. 

We willen elke dag weer sámen, energiek én met aandacht 

voor onze huurders en elkaar aan de slag. Alleen op deze 

manier kunnen wij onze ambities waarmaken.

Geld
Onze financiële positie bepaalt welke toegevoegde waarde 

we kunnen leveren aan onze huurders en de stad. We zijn 

een financieel gezonde organisatie en willen dat graag 

blijven.

Uitgangspunten

• We voldoen aan de financiële parameters van het WSW, 

 waarbij we optimaal gebruikmaken van de financiële 

 ruimte

• We zijn efficiënt en kostenbewust; we doen dit door scherp 

 in te kopen, slim te ontwikkelen en aan te besteden, 

 samen te werken en sober en doelmatig te zijn

• We managen onze risico’s en zorgen voor voldoende 

 beheersmaatregelen om bij te sturen

We zijn tevreden als we erin slagen onze lage bedrijfslasten 

laag te houden. Waar we ons geld aan besteden, concretise-

ren we ieder jaar in de meerjarenbegroting.

Organisatie 
We willen een slagvaardige organisatie zijn die dicht bij haar 

huurders staat. Een organisatie waar we denken en handelen 

vanuit de behoeften van onze huurders en woningzoeken-

den. Waar mensen zich thuis bij voelen, gehoord worden 

en begrip hebben voor de keuzes die wij maken. Waar we 

samen met onze huurders en maatschappelijke partners 

werken aan onze missie. 

Ook willen we een organisatie zijn die aanspreekbaar is op 

haar missie. Die slim en klantgericht werkt. Die flexibel en 

wendbaar is en proactief inspeelt op wat er gaande is in 

de maatschappij. En waar medewerkers graag voor willen 

werken en trots op zijn.

Dit vraagt wel wat van onze medewerkers. We stellen andere 

eisen aan ons werk dan een paar jaar geleden. De huurder 

komt nog meer centraal te staan. Onze energie steken we 

dan ook primair in de relatie met onze huurders en partners 

in de wijk, en in het goed beheren en onderhouden van onze 

woningen en de directe woonomgeving. 

We hebben plezier in het verlenen van een goede dienstver-

lening en staan klaar voor onze huurders. Daarbij zijn we 

flexibel en creatief. We durven buiten de gebaande paden te 

gaan en over organisatiegrenzen heen te denken. Door het 

leveren van maatwerk willen we de klanttevredenheid en 

het maatschappelijk rendement verder vergroten.

Achter de schermen hebben wij onze werkprocessen strak en 

lean (dus efficiënt) georganiseerd, zodat er geen onnodige 

energie wordt besteed aan afstemming en uitzoekwerk. We 

doen ons werk in 1 keer goed en op tijd. We weten wat we 

presteren en sturen op resultaat dankzij de juiste en actuele 

managementinformatie. We maken zoveel mogelijk gebruik 

van digitale middelen.

We hebben daarom breed inzetbare medewerkers. Mede-

werkers die voortdurend leren en bereid zijn zich steeds 

te blijven verbeteren. Hun tevredenheid, bevlogenheid en 

betrokkenheid koesteren we. We investeren daarom in de 

versterking van persoonlijk leiderschap en het benutten en 

ontwikkelen van talent. Medewerkers worden gestimuleerd 

hun talenten in te zetten en te ontwikkelen, zodat zij duur-

zaam inzetbaar blijven.

In onze manier van werken, herken je onze kernwaarden: 

met aandacht, slim, helder, samen én energiek. We werken 

resultaatgericht en de verantwoordelijkheid en het eige-

naarschap liggen laag in de organisatie. Onze manier van 

leidinggeven is faciliterend en gebaseerd op vertrouwen en 

ruimte en gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van 

medewerkers, zodat zij kunnen excelleren. Met als inzet: 

onze huurders - in lijn met onze ambitie - maximaal van 

dienst te kunnen zijn.

Vanuit ons programma Van Goed naar Beter hebben we flin-

ke stappen gezet. We blijven deze ingeslagen weg dan ook 

volgen. We zetten in op het professionaliseren van continu 

verbeteren, het standaardiseren van onze processen en het 

verder digitaliseren van onze dienstverlening.

Over 5 jaar ben ik trots op...

‘Wijkbewoners en professionals 

hebben meer ruimte om zelf 

besluiten te nemen.’

5. Onze
middelen
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Tot
slot

Onze huurders en samenwerkingspartners bepalen of wij succesvol 

zijn. Of we de juiste dingen doen. En of we daadwerkelijk toegevoeg-

de waarde leveren.

We blijven dan ook graag met jullie in gesprek. Met elkaar bepalen 

we onze maatschappelijke opgave en hoe de uitvoering daarvan 

eruitziet. Samen zetten we de schouders eronder.

Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de 

totstandkoming van onze Toekomstvisie 2018+.

‘Elke bewoner heeft zijn eigen portaal waar hij zijn (t)huis 
heeft samengesteld: Woondienst op maat.’

Over 5 jaar ben ik trots op...

Tot slot

Trots op de organisatie

De genoemde quotes zijn geselecteerd uit de antwoorden, 

die onze stakeholders gaven op de vraag:

‘Als we over vijf jaar terugblikken op onze prestaties, 

waar ben je dan trots op?’

...En daar zijn wij dan weer trots op!
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