ONDERNEMINGSPLAN 2016-2020

INLEIDING

Met elkaar voor elkaar
In 2018 wordt Ons Doel 100 jaar. We gaan die respectabele leeftijd in financiële
gezondheid bereiken met een organisatie die krachtig genoeg is om de opgave,
zoals beschreven in dit ondernemingsplan, aan te kunnen. Daarbij zoeken we
nadrukkelijker dan voorheen de samenwerking met onze partners.
Ons Doel is een kleine corporatie op de Leidse woningmarkt. Onze schaal dwingt ons om scherpe keuzes te
maken (we kunnen niet alles doen), om samen te werken (we kunnen het niet allemaal zelf doen) en om
efficiënt en slim te werken (we moeten het met beperkte middelen doen).
Ons Doel wil betekenisvol zijn op Leidse woningmarkt. In coproductie en samenwerking met huurders, huurdersorganisaties, maatschappelijke organisaties, de gemeente, grote en kleine bedrijven willen we nieuwe
kansen creëren. We doen dat door te bouwen aan een netwerkorganisatie waarin de verschillende partners
elkaar versterken. Vanuit de gedachte dat we het als kleine club niet allemaal zelf kunnen, maar vooral omdat
we geloven dat je met een slim netwerk meer kunt bereiken.
In dit ondernemingsplan hebben we vijf ambities geformuleerd. Gedurfde ambities, realistische ambities,
ambities die passen bij de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Ambities ook die we met onze
schaal en in nauwe samenwerking met onze partners waar kunnen maken. Met elkaar voor elkaar.
Onze missie is daarbij leidend: huishoudens met een bescheiden inkomen huisvesten in duurzame en
betaalbare woningen in prettig leefbare complexen en buurten.
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ZO IS ONS SPEELVELD

Maatschappelijke trends
Een goed ondernemingsplan kijkt niet alleen naar de lokale woningmarkt, maar haakt
ook aan op relevante maatschappelijke ontwikkelingen. De opkomst van de participatiesamenleving en de terugtrekkende overheid zijn twee bewegingen die van grote
invloed zijn op onze doelgroep en op ons werk.
De verandering van de verzorgingsstaat in de richting van een participatiesamenleving is nog maar net ingezet. Alle instituties van de verzorgingsstaat zijn op zoek naar vormen om verantwoordelijkheden over te dragen.
In het verlengde hiervan worden mensen met een bepaalde kwetsbaarheid geacht (langer) zelfstandig te
wonen. Intramurale zorg is alleen nog voor mensen met behoefte aan veel verzorging. Deze omslag heeft
grote consequenties voor die huurders en hun buren. Samen met hen en andere partijen hebben wij een rol te
spelen om deze omslag goed vorm te geven.
Tegelijkertijd beperkt de nieuwe woningwet ons takenpakket en ons werkgebied, maar biedt ook houvast om
de focus te houden. En het daagt uit om op een creatieve manier, door samen te werken in een netwerk, oplossingen te bedenken voor taken die we niet langer zelf kunnen of mogen uitvoeren.

Overspannen woningmarkt
De Leidse woningmarkt is en blijft overspannen. Komt er een huurwoning vrij, dan
reageren daar zo’n 150 woningzoekenden op, waarvan de meeste al zes jaar staan
ingeschreven. De sociale huurvoorraad moet worden uitgebreid, terwijl de locaties in
de stad niet voor het oprapen liggen. Bovenop die opgave is er de urgentie om vluchtelingen en mensen uit de maatschappelijke opvang van huisvesting te voorzien.
De laatste jaren zijn ook onze huren fors gestegen. Daarmee is de betaalbaarheid onder druk komen te staan.
Daarnaast is er de urgentie om op korte termijn vluchtelingen te huisvesten, soms in tijdelijke woonunits. De
druk loopt nog verder op doordat er nog veel vluchtelingen in AZC’s wachten op een eigen woning. Ook het
principe van zelfstandig thuis wonen voor bijzondere doelgroepen en ouderen heeft een flink effect. Er zal dus
gebouwd moeten worden.
Ons Doel wil in overleg met de gemeente meer duidelijkheid krijgen over de omvang van de vraag in de
komende jaren. Bovendien zijn we bereid een deel van het huisvestingsprobleem op te lossen door het
plaatsen van tijdelijke woonunits op door de gemeente aangewezen plaatsen.
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DIT GAAN WE DOEN

Volkshuisvestelijke opgave
AMBITIE 1
Ons Doel breidt haar woningvoorraad uit met
tweehonderd sociale huurwoningen.

Ons Doel is er voor de primaire doelgroep (tot huurtoeslaggrenzen), de secundaire
doelgroep (met inkomens tot € 35.000) en de lage middeninkomens (tot € 39.000).
Onze woningvoorraad leent zich kwalitatief en qua huurprijs uitstekend om deze
doelgroepen te huisvesten.
De stad is aantrekkelijk en alle woningen van Ons Doel zijn zeer gewild. Er zijn geen tekenen dat bepaalde
woningen uit de markt dreigen te vallen. Zolang het aantal huishoudens met een laag inkomen op het
niveau blijft van nu, blijft er vraag naar betaalbare woningen. Er zijn geen tekenen dat de inkomens sterk zullen
verbeteren.

Woninggroote per prijsklasse
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Verdeling energielabels
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Als we naar de omvang van de vraag kijken, is er ruimte voor groei in het sociale huursegment. Uitbreidings
locaties zijn in Leiden echter niet of nauwelijks meer voorhanden. Ruimte zou gevonden kunnen worden door
herbestemming van binnenstedelijke bedrijfsterreinen of perifere kantoorlocaties.
Prestatieafspraken
In de Prestatieafspraken 2015-2020 is afgesproken dat er in Leiden 560 sociale huurwoningen moeten worden gerealiseerd. Ons Doel staat theoretisch gezien voor 15% van dat aantal aan de lat, ofwel 84 woningen.
Ons Doel wil uiteraard haar aandeel in de Leidse opgave pakken en heeft zelfs de ambitie om tussen nu en
2020 tweehonderd sociale huurwoningen aan de voorraad toe te voegen.
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Voor wie we bouwen (reguliere huishoudens, zorg, maatschappelijke opvang, vluchtelingen) zal sterk bepaald
worden door de locaties die beschikbaar komen, en afhankelijk zijn van de initiatieven die ons weten te
vinden.
Alleen sociaal
Ons Doel bouwt geen koopwoningen of vrije sectorhuurwoningen meer. Daar waar een mix gewenst is, zullen
we op zoek gaan naar een partner voor dat segment. Evenmin bouwen we commerciële bedrijfsruimtes. Die
ruimtes die we nog in bezit hebben, verkopen we.
Zelfbouw
De laatste jaren komen steeds meer zelfbouwinitiatieven van de grond. Dat past in de participatiesamen
leving, waarin ‘zelf doen’ de norm is. Ons Doel zal dat soort initiatieven desgevraagd van harte ondersteunen
met kennis en als mede-investeerder.
Verkoop beperkt
We verkopen vooralsnog niet meer dan vijf woningen per jaar in daartoe aangewezen complexen. In principe
gaat het om woningen die geen volkshuisvestelijke waarde hebben, woningen die bijvoorbeeld zo groot zijn
dat de huurprijs te hoog wordt.
Leefbaarheid
Samen met huurders gaan we ook aan de slag met de leefbaarheid in en rond onze complexen. Eigen initiatief
van huurders ondersteunen we. Schoon, heel, veilig en inclusief (‘We kijken naar elkaar om en zorgen dat iedereen tot zijn recht kan komen’) is het uitgangspunt. Dat doen we door waar nodig wijkbeheerders in te zetten of
buurtschouwen te organiseren. Daarnaast gaan we ook inzetten op inclusiviteit, ervoor zorgen dat ook kwetsbare huurders erbij horen. Dat begint met elkaar tegenkomen.

Bijzondere doelgroepen
AMBITIE 2
Ons Doel creëert honderd (tijdelijke) woningen voor bijzondere doelgroepen.

Ons Doel wil zich inspannen om huisvesting te bieden aan bijzondere doelgroepen
als statushouders, dak- en thuislozen, jongeren die begeleiding nodig hebben en
mensen met een psychiatrische achtergrond. Dat is nodig nu de uitstroom uit de
asielzoekerscentra (AZC’s) en de maatschappelijke opvang stagneert. We werken
mee aan onconventionele oplossingen als tijdelijke woonunits.
Zelfstandig thuis wonen is tegenwoordig het motto. Intramurale opvang is op zijn retour. Daarmee neemt
het aantal kwetsbare huurders toe. Ons Doel is een logische partner om deze transitie mogelijk te maken. We
hebben een taak in het leveren van geschikte woningen, in het leveren van geschikte complexen en in een
omgeving waarin mensen voor elkaar willen zorgen. Maar zelfstandig wonen voor deze doelgroep vraagt ook
om goede begeleiding of in ieder geval een vangnet. Samen met de zorgpartners en huurders in ons netwerk
zoeken we naar vernieuwende oplossingen voor dit vraagstuk.
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Betaalbaarheid
AMBITIE 3

€

Ons Doel houdt haar woningen betaalbaar voor al haar doelgroepen.

De inkomens van onze huurders zijn de laatste jaren veel minder snel gestegen dan
onze huren. Ons Doel gaat zich ervoor inzetten de verstoorde balans tussen inkomen
en huisvestingskosten te herstellen.
Inmiddels is steeds meer bekend over de negatieve effecten van armoede voor de mensen die het betreft,
maar ook de maatschappij in het algemeen. Daarom kiest Ons Doel voor de volgende maatregelen:
• Al onze huurwoningen (met uitzondering van 50 vrije sectorwoningen) zijn beschikbaar voor huishoudens
die recht hebben op huurtoeslag. De enige restrictie is dat grote woningen alleen aan meerpersoonshuishoudens toegewezen worden.
• De jaarlijkse huurverhoging zal in principe niet meer bedragen dan het inflatiepercentage.
• We maximeren de huur bij een nieuwe verhuring op 80% van wat we er volgens de woningwaardering voor
mogen vragen.
• We werken aan verlaging van de energiekosten voor onze huurders.
• We besteden extra zorg aan diegenen die in betalingsproblemen komen en aan het voorkomen daarvan.

Energieprestatie
AMBITIE 4

B

De woningen van Ons Doel hebben in 2020 gemiddeld energielabel B
(ofwel: een energie-index tussen 1,2 en 1,4).

De ruim 2.500 woningen van Ons Doel staan er door de bank genomen goed bij.
Toch valt er nog wel iets te verbeteren. Zo willen we de energieprestatie van onze
woningen van gemiddeld label-C naar gemiddeld label-B brengen.
Het onderhoudsbeleid van Ons Doel is gestoeld op het principe van langdurige instandhouding. Grote
ingrepen proberen we te voorkomen. Van achterstallig onderhoud van onze woningen is geen sprake en grote
renovatieprojecten staan dan ook vrijwel niet op stapel. Slechts een beperkt aantal complexen krijgt wel een
wat grotere ingreep om die complexen weer minimaal 25 jaar mee te laten gaan.
Daarnaast willen we de landelijke doelstelling halen van het Convenant Energiebesparing Corporatiesector.
Dat betekent dat onze woningen in 2020 gemiddeld label-B bereiken daar waar we nu nog gemiddeld op
label-C zitten.
Daarnaast moeten we ons voorbereiden op de tijd dat woningen niet meer met gas verwarmd kunnen worden. Op kleine schaal zullen we daarom gaan experimenteren met nieuwe mogelijkheden van verwarming,
elektriciteitsopwekking of isolatie.
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Huurdersbetrokkenheid
AMBITIE 5
Ons Doel ziet huurders (en hun organisaties) als partners.

Ons Doel ziet huurders niet langer alleen maar als klant, maar ook als partner,
om samen maatschappelijke doelen mee te realiseren. Jaarlijks komt er een coproductie-agenda met Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD) rond bepaalde thema’s,
zoals duurzaamheid. Ook gaat Ons Doel met HOOD op zoek naar nieuwe participtievormen.
Huurdersorganisaties hebben met de Woningwet van 2015 een sterkere positie gekregen. Maar de participatiepraktijk is weerbarstig. Sinds jaar en dag blijkt het moeilijk te zijn om daar een goed lopende, aanstekelijke,
vorm bij te bedenken. Dat is niet alleen bij Ons Doel het geval, maar ook bij andere corporaties.
Ons Doel wil daarom met HOOD het roer omgooien, om met elkaar gedeelde ambities waar te gaan maken.
Het uitgangspunt daarbij is coproductie. Dat betekent dat in principe de huurdersorganisatie en de werkorganisatie van Ons Doel samen optrekken om nieuw beleid te ontwikkelen. Beide kunnen nieuwe onderwerpen
initiëren. Uiteraard behouden de partners hun eigen verantwoordelijkheid.
Bovendien mogen huurders bij Ons Doel zelf of samen met ons hun woningen beheren. Dit kan gaan om kleinere en grotere taken. De manier waarop we dat vorm willen geven is nog in ontwikkeling. Eigen initiatief van
huurders waarderen we door hen te ondersteunen bij de realisatie ervan. Initiatief loont, bij Ons Doel.
Tevredenheid
Betrokken huurders zijn meer tevreden. Deze stelling en de tevredenheid van huurders over ons werk laten we
regelmatig onderzoeken door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH).
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ZO GAAN WE HET DOEN

Naar een netwerkorganisatie
Als kleinere woningcorporatie moet Ons Doel de bedrijfsvoering eenvoudig inrichten. Dat maakt het mogelijk om onze bedoeling centraal te stellen en ons niet te laten afleiden door ingewikkelde systemen. Daarbij wil Ons Doel zich ontwikkelen tot
netwerkorganisatie.
In de komende periode wil Ons Doel bekende begrippen als cocreatie, coproductie en ketenintegratie tot
leven brengen. Een mooi voorbeeld van hoe dat in de praktijk kan uitpakken, is de manier waarop we al ons
niet-planmatig onderhoud hebben opgedragen aan één aannemer. Deze partij denkt met ons mee en heeft
baat bij het slim en goedkoper uitvoeren van werkzaamheden. De kennis die zij opdoen bij vergelijkbare opdrachtgevers nemen zij mee.
Daarnaast willen we een verbinding tot stand brengen tussen onze organisatie, huurders en andere partijen.
Op die manier kunnen we anderen verbinden aan onze doelen, en bereiken we die eenvoudiger, goedkoper en
sneller.

Financiën
De (financiële) ratio’s waren de afgelopen jaren al goed. De komende jaren blijven
ze ook goed. Zelfs met invulling van de ambities is de financiële toekomst nog steeds
bemoedigend, en ruimschoots bestendig.
Wij hebben altijd gezegd dat wij het vermogen maximaal zullen inzetten om maatschappelijk te presteren
voor onze doelgroepen. Dat was zo, en dat blijft ook zo. Uiteraard binnen de (financiële) grenzen die scherp
geformuleerd zijn en met een organisatie die qua omvang past bij de opgave.
Ons Doel heeft vlees op de botten om te investeren in nieuwbouw, om bestaande woningen energiezuiniger
te maken, de huidige woningvoorraad kwalitatief op peil te houden en een gematigd huurbeleid te voeren. Dat
is dan ook essentieel. De geformuleerde volkshuisvestelijke ambities kunnen wij financieel aan!
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