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Wij zijn woningcorporatie Ons Doel.
In dit ondernemingsplan beschrijven
wij onze ambities voor de komende jaren.
Maar ook hoe Ons Doel het liefst te werk
gaat: doelgericht, creatief, zelfbewust,
maatschappelijk ondernemend, samenwerkend en altijd in verbinding met de
wereld om ons heen.
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met elkaar
voor elkaar

Dit zijn onze ambities
€
Inclusief wonen

Ons Doel ondersteunt de
ontwikkeling van inclusieve wijken en complexen.
Met woningen en woongebouwen die geschikt zijn
voor mensen met verschillende achtergronden,
van alle leeftijden, met of
zonder beperking. Leefbaarheid in deze inclusieve
wijken en woongebouwen
is een onderwerp dat extra
aandacht krijgt. Huurders,
die dat nodig hebben,
kunnen rekenen op extra
steun. Ook als het samen
leven van huurders in
woongebouwen niet vanzelf gaat, bieden we hulp.

Betaalbaarheid

Beschikbaarheid

Duurzaamheid

Participatie

De woningen van Ons
Doel zijn betaalbaar.
Dat was zo en dat blijft
zo. Ook na ingrijpende
renovaties van woningen
of complexen.

Leiden heeft meer sociale
huurwoningen nodig, want
mensen die zo’n woning
zoeken moeten gemiddeld
7 tot 8 jaar wachten. Ons
Doel gaat woningen toevoegen op nieuwe bouwlocaties. Bij sloop- en nieuwbouwprojecten bouwt Ons
Doel meer woningen terug
dan er stonden.

Ons Doel houdt tempo
in het verduurzamen van
woningen. Streven is een
CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. In lijn met
de ambitie van de Rijksoverheid haalt Ons Doel
woningen van het aardgas
af, als dat redelijk te doen
is. Uitgangspunt is dat de
woonlasten niet omhoog
gaan.

Bewoners van woningen
van Ons Doel weten het
beste wat er nodig is
in hun woonomgeving.
Daarom trekt Ons Doel
samen met huurders op
om wederzijdse ambities
te realiseren. In co-creatie
werkt Ons Doel continu
aan leefbaarheid en aan
het ontwikkelen van
nieuw beleid.

Met elkaar,
voor elkaar
Ons Doel werkt graag
samen met anderen aan
gedeelde doelen en ambities. Dat doen we met
elkaar en voor elkaar. Als
we dat doen, krijgen we het
immers met elkaar voor
elkaar. Vertrouwen, openheid, co-creatie en elkaar
beter maken: dat zijn
uitgangspunten die daarbij
horen.
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met elkaar
voor elkaar

Inclusief wonen
Dit doen we al

!

Geen filmpje? Klik op:
naast de adresbalk en
kies ‘Pop-ups toestaan’

Soms zijn de achtergronden van huurders in woongebouwen zo
verschillend, dat een goed gesprek niet meer mogelijk is. Dan is
er iets extra’s nodig om samen tot die fijne leefomgeving te komen. Dan kan Ons Doel bijvoorbeeld opbouwwerkers in stelling
brengen. We weten ook dat ontmoeting kan helpen bij het voorkomen van onderlinge problemen. Daar waar dat kan creëren
we daarom plekken waar huurders elkaar kunnen ontmoeten,
zoals in collectieve ruimten. Bij het Nico van der Horst-park
hebben we positieve ervaring opgedaan met een collectieve
ruimte: ‘Het Tuinhuis’.
Inclusief samenleven slaagt als ‘sterkere schouders’ meedoen.
Daarom hebben we een nieuwe woonvorm ontwikkeld, Loyaal
Wonen. Dit is een combinatie van vrije sector- en sociale
huurwoningen èn woningen voor mensen met een
zorgbehoefte.

Dáárom Inclusief wonen

Zo doen wij dat
Inclusief wonen volgens
Stichting Peen & Ui

We hebben allemaal recht op een fijne, prettige woonomgeving.
Dat vraagt allereerst om voldoende woningen die geschikt zijn
voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of gezondheidssituatie. Maar de realiteit is dat we er daarmee nog niet zijn.
Want dat zorgt er niet automatisch voor dat huurders samen
een fijne leefomgeving creëren. Zo staat de leefbaarheid in
sommige wijken en complexen regelmatig onder druk.
Het streven naar een inclusieve samenleving komt zichtbaar
en voelbaar samen in veel sociale huurcomplexen en vraagt
om extra aandacht. Aan Ons Doel de opdracht om nog meer de
samenwerking te zoeken met huurders en andere partijen, zoals
uit de zorgsector. Om het samenleven te ondersteunen, zodat
complexen echt inclusief worden. Immers: een inclusieve
samenleving maken we met elkaar voor elkaar.

Dit gaan we doen
1 Wijkbeheerders en opbouwwerkers zetten in op prettig
samenwonen in onze wooncomplexen;
1 In Programma’s van Eisen voor nieuwbouw, bestaande bouw
en gebiedsontwikkeling nemen we extra eisen betreffende
inclusiviteit op;
1 In plannen voor gebiedsontwikkeling baseren we onze
uitgangspunten op principes van inclusiviteit;
1 We zetten in op collectieve ruimtes als dat van
toegevoegde waarde is, zowel in nieuwbouw
als bestaande bouw;
1 We voeren minstens één Loyaal Wonen-project uit;
1 We werken meer (en slimmer) samen met zorgpartijen
en andere maatschappelijke partners;
1 We matchen cliënten met woningen, rekening houdend met
de ‘vrager-drager’ balans;
1 We verhuren 10 woningen per jaar aan mensen die voorgedragen worden door een zorginstelling (de zgn.
Contingentregeling);
1 We ontwikkelen een aanbod ter ondersteuning van huurders,
bijvoorbeeld bij verhuizen of het inrichten van de woning.

Dit is
onze visie
en missie
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Betaalbaarheid

€

Dit doen we al
Om de woningen van Ons Doel voor huurders betaalbaar te
houden, volgen we het Sociaal Huurakkoord en maximeren we
de huurprijs op tachtig procent van wat redelijk is. Ook wijzen
we onze woningen ‘passend’ toe. Daarnaast zetten we - waar
dat past - in op andere mogelijkheden om woningen betaalbaar
te houden, zoals goede isolatie en de aanleg van zonnepanelen,
waardoor de energiekosten flink dalen.

Dáárom Betaalbaarheid

!

Geen filmpje? Klik op:
naast de adresbalk en
kies ‘Pop-ups toestaan’

Zo doen wij dat
Betaalbaarheid
volgens HOOD

De huur is voor veel huurders nu al moeilijk op te brengen.
De rek is eruit. In het Sociaal Huurakkoord, dat Ons Doel volgt,
liggen afspraken vast die ervoor zorgen dat de woningen voor
huurders betaalbaar blijven. Niet voor niets, want schulden
veroorzaken groot persoonlijk leed en leiden tot allerlei
onwenselijke maatschappelijke kosten.

Dit is
onze visie
en missie

Dit gaan we doen
Ons Doel houdt de huren van woningen betaalbaar, met als
basis de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord. Dit zijn onze
ambities:
1 In 2021 heeft elke huurder in principe een huurprijs
passend bij het inkomen;
1 In samenwerking met de gemeente ondersteunt Ons Doel
huurders pro-actief bij het voorkomen van huurschulden en
werkt mee aan ‘vroegsignalering’;
1 Huurders met huurachterstanden krijgen hulp van Ons Doel
om daar weer uit te komen;
1 Goede isolatie, de aanleg van rendabele zonnepanelen en
lage administratiekosten houden de woonlasten
voor huurders beperkt;
1 Bij renovaties waar Ons Doel energiebesparende maatregelen toepast, stijgt de huur minder dan de te verwachten
besparing op de energierekening. De woonlasten
(lees: bruto-huur inclusief energiekosten) blijven
minstens gelijk.
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Beschikbaarheid
Dit doen we al
Ons Doel heeft jarenlang hard gewerkt om sociale huurwoningen
toe te voegen aan de woningvoorraad. Deze woningen moesten
kwalitatief aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals
‘inclusief wonen’. Veel van de gerealiseerde projecten zijn dan ook
bedoeld voor meerdere doelgroepen. Zo bevat het Nico van der
Horstpark 100 woningen voor zowel statushouders als regulier
woningzoekenden. Aan de Fruinlaan heeft Ons Doel 14 woningen
gerealiseerd voor huurders afkomstig uit de maatschappelijke
opvang en voor regulier woningzoekenden. In de Driftkikker zijn
14 appartementen ontwikkeld voor jongeren, al dan niet met
begeleiding.

!

Geen filmpje? Klik op:
naast de adresbalk en
kies ‘Pop-ups toestaan’

Dáárom Beschikbaarheid
In de Prestatieafspraken tussen corporaties en de gemeente
Leiden is vastgelegd dat Leiden in de komende jaren nog 2.000
sociale huurwoningen extra nodig heeft. Het tekort aan sociale
huurwoningen is nog lang niet ingelopen. Ook uit het onderzoek
‘Opgave & middelen in de corporatiesector’ van verschillende
ministeries en Aedes blijkt dat er regionaal een grote opgave ligt.
Dat vraagt van Ons Doel actie om daar waar mogelijk sociale
huurwoningen aan de voorraad toe te voegen. Daarnaast is het
bevorderen van doorstroming een optie. Dat kan door kleine
huishoudens in (te) grote woningen te begeleiden naar beter
passende oplossingen.

Zo doen wij dat
Beschikbaarheid
volgens wethouder
Fleur Spijker

Dit is
onze visie
en missie

met elkaar
voor elkaar

Dit gaan we doen
Ons Doel gaat komende jaren 300 sociale huurwoningen bouwen.
Dit zijn onze ambities:
1 We starten met de bouw van 211 woningen verdeeld over
4 projecten: Brahmslaan: 25, Sumatrahof: 82, Uiterstegracht:
4 en Franck Bizetpad: 100;
1 Inzet is om de ontwikkelportefeuille met 90 woningen
uit te breiden;
1 We zetten vooral in op het bouwen van kleine woningen voor
een- en tweepersoonshuishoudens;
1 Aangezien de bouwkosten fors gestegen zijn, onderzoekt
Ons Doel mogelijkheden om deze meer te beheersen;
1 We zoeken actief naar verdichtingsmogelijkheden binnen ons
eigen bezit en in de stad. Bijvoorbeeld door verkennende
studies aan te jagen zoals in Zuid-West. Ook blijven we zoeken
naar andere woonvormen, zoals tijdelijke bebouwing of het
transformeren van leegstaande kantoren;
1 We starten jaarlijks, conform de Prestatieafspraken,
samen met andere corporaties een project om doorstroming
te bevorderen.
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met elkaar
voor elkaar

Duurzaamheid
Dit doen we al
Ons Doel is al bijna 20 jaar bezig met verduurzaming van zijn
woningen. We doen dat op ‘natuurlijke’ momenten. Zo kan een
schilderbeurt aanleiding zijn om meteen ook isolerende
maatregelen te treffen. Hetzelfde geldt voor renovatiewerkzaamheden of andere vormen van planmatig onderhoud.
Ook doen we op kleinschalig niveau weloverwogen duurzaamheidsexperimenten. Zo hebben we een woning uit de jaren ’20
all-electric gemaakt.

!

Geen filmpje? Klik op:
naast de adresbalk en
kies ‘Pop-ups toestaan’

Zo doen wij dat
Duurzaamheid volgens
Sander Willems

Dáárom Duurzaamheid
Corporaties hebben zich ten doel gesteld dat hun
huurwoningen in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit vraagt om
aanpassingen aan de energievoorziening. De grote uitdaging
is ‘van gas los’. Maar duurzaamheid gaat niet alleen over energieverbruik. Het gaat ook over het gebruik van materialen en
over minder consumeren. Dat kan bijvoorbeeld via kleinere
woningen, waarvoor we minder materialen nodig hebben. Ook
klimaatadaptatie en circulariteit vragen steeds meer aandacht
en dwingen corporaties beleid te ontwikkelen en maatregelen
te nemen.

Dit is
onze visie
en missie

Dit gaan we doen
Ons Doel werkt aan een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050.
Dit zijn onze duurzaamheidsambities:
1 In 2025 bereiken we een energie-index van 0,99
(Methodiek 2020);
1 We verbeteren de energieprestaties van woningen op
‘natuurlijke’ momenten, zoals bij renovatie of planmatig
onderhoud. Datzelfde doen we als het gaat om
klimaatadaptatie;
1 We ronden een onderzoek af naar een lokaal warmtenet in
Leiden Zuid-West en leggen met partners een klein
warmtenet aan;
1 Samen met andere corporaties overleggen we over de
stadsbrede energietransitie;
1 We plaatsen zonnepanelen op 1.000 woningen in bestaand
bezit en nieuwbouw;
1 Bij woningmutaties verwijderen we de kookgasaanlsuiting.
Met Huurdersorganaisatie HOOD werken we uit hoe we
zittende huurders kunnen tegemoetkomen als zij van
kookgas af willen;
1 In 2021 starten we met de renovatie van 500 woningen tot
energielabel A;
1 Van de op te leveren nieuwbouwwoningen worden er
minimaal 25 in hout uitgevoerd;
1 We houden de ontwikkeling van nieuwe CO2-meetsystemen in
de gaten en werken toe naar de implementatie van een nieuwe
CO2 monitor-methodiek;
1 Tot en met 2025 zullen we ca 5 miljoen euro investeren
in isolerende maatregelen.
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met elkaar
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Participatie
Dit doen we al

!

Geen filmpje? Klik op:
naast de adresbalk en
kies ‘Pop-ups toestaan’

Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD) en Ons Doel hebben
afgelopen jaren samengewerkt aan de uitvoering van het vorige
ondernemingsplan. Deze samenwerking is gebaseerd op een
gedeelde visie en gaat uit van co-creatie. Ook de uitvoering
van het nieuwe ondernemingsplan doen we in nauwe samenwerking met onze huurdersorganisatie. Huurders worden via
bewonerscommissies en klankbordgroepen betrokken bij de
voorbereiding van grote renovaties die op stapel staan. Indien
gewenst worden zij ondersteund door externe deskundigen.
De basis voor deze werkwijze is het Sociaal Statuut Leiden dat
in Leiden gebruikt wordt. Ook bespreekt Ons Doel thematisch
onderwerpen met huurders en zijn een aantal huurders betrokken bij beheerwerkzaamheden.

Dáárom Participatie, co-creatie
en zelfbeheer

Steeds meer mensen voelen zich weinig gesteund door maatschappelijke instituties. De kloof met professionals dreigt
steeds groter te worden. Aan instituties de opdracht om aan
herstel van het vertrouwen te werken. Herstel van vertrouwen
is nodig om met elkaar in overleg te blijven, en dat gaat verder
dan wat wettelijk wordt voorgeschreven. Professionals krijgen
zo een spiegel voorgehouden die richting kan geven aan hun
handelen: doen we nog de juiste dingen?

Zo doen wij dat
Participatie
volgens Marnix Zwart

Dit is
onze visie
en missie

Dit gaan we doen
Ons Doel zet actief in op meer participatie, co-creatie en zelfbeheer van huurders. Dit zijn onze ambities:
1 We blijven actief in gesprek met onze huurders. Dat begint
allereerst met persoonlijk contact en een kennismaking bij
de verhuring;
1 Om te voorkomen dat we over de hoofden van onze
huurders werken, blijven we consequent vragen en onderzoeken wat zij precies nodig hebben. Waar nodig om in een
fijne leefomgeving tot bloei te kunnen komen. Waar nodig
ondernemen we actie in co-creatie;
1 Huurders krijgen de kans om zelf vorm te geven aan het
wonen en samenwonen met hun buren. Zelfbeheer is daarbij
een mogelijkheid. Bij zelfbeheer besluiten bewoners samen
om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer
van hun woningen/complex. Zij spreken met Ons Doel af wat
zij zelf gaan doen.;
1 Samen met Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD) herijken
we de samenwerkingsovereenkomst;
1 Samen met Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD)
ontwikkelen we een voorstel ter borging
van participatie bij renovatietrajecten;
1 Samen met Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD) en
bewonerscommissies werken we aan een Algemeen Sociaal
Plan om bij renovatietrajecten de rechten, plichten van
huurders en de verhuurder te regelen.
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Met elkaar voor elkaar
Dit doen we al
Met allerlei partijen in de stad werkt Ons Doel in slimme coalities samen om gedeelde maatschappelijke doelen te bereiken.
Die doelen liggen vast in de Prestatieafspraken. Maar soms
gaan die doelen ook verder dan dat en doen we meer dan we
(wettelijk) verplicht zijn. Vaak werken we nauw en meerjarig
samen met allerlei partijen om tot goede resultaten
te komen. Zo werkt Ons Doel met resultaatgerichte samenwerkingspartners aan onderhoud en renovatie. Op het
onderwerp inclusiviteit is er samenwerking met Citybeats,
Zijdekwartier Architecten, De Haardstee, Libertas en Buurtradio
ter ontwikkeling van het nieuwe woonconcept ‘Loyaal Wonen’.

!

Geen filmpje? Klik op:
naast de adresbalk en
kies ‘Pop-ups toestaan’

Gezien de maatschappelijke uitdagingen waar Ons Doel voor
staat is het hard nodig om de samenwerking met onze netwerkpartners nog verder te intensiveren. Denk aan onze relaties
met de gemeente, zorgpartijen en ook met andere corporaties
en onze huurders. Met gedeelde doelen op het netvlies zijn we
namelijk in staat om echt verschil te maken. Door met elkaar
voor elkaar de volgende stappen te zetten vergroten we het
maatschappelijke effect van ons gezamenlijke handelen en
gaat het tempo van noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen
omhoog.

met elkaar
voor elkaar

Dit gaan we doen
Ons Doel gaat ook komende jaren met elkaar voor elkaar aan
maatschappelijke uitdagingen werken. Dit zijn onze ambities:
1 We gaan de samenwerking met onze netwerkpartners en
andere maatschappelijke parters nog verder intensiveren;
1 We gaan nog meer contacten onderhouden met
de gemeente;
1 Waar nodig trekken we op met andere woningcorporaties;
1 Ons Doel omarmt gezamenlijke projecten met zorgpartijen.

Dáárom Met elkaar voor elkaar

Zo doen wij dat
Met elkaar voor elkaar
volgens Barbera Bikker

De wereld wordt steeds complexer. Uitdagingen waar Ons Doel
mee te maken krijgt, zoals de klimaatverandering of de huisvesting van bijzondere doelgroepen, worden steeds ingewikkelder
en vragen om oplossingen die wij niet alleen kunnen bedenken.
Er zijn coalities nodig van partijen die samen deze complexiteit
het hoofd kunnen bieden. Van Ons Doel vraagt dat een flexibele
opstelling en de bereidheid te investeren in een uitgebreid netwerk. Wetende dat we het niet alleen kunnen doen, maar wel
met elkaar voor elkaar.

Dit is
onze visie
en missie
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met elkaar
voor elkaar

Daarom Ons Doel
Missie

Ons Doel streeft naar meer betaalbare, duurzame woningen voor een
diverse groep huurders met een bescheiden beurs, in woongebouwen waarin het prettig is om samen te wonen. Huurders kunnen
op ons rekenen waar dat nodig is om fijn wonen mogelijk te
maken.

Dit is Ons Doel

Visie

Hier staan we voor

!

Geen filmpje? Klik op:
naast de adresbalk en
kies ‘Pop-ups toestaan’

We zijn op weg naar een inclusieve samenleving
waaraan iedereen mag deelnemen. Samen met
vele anderen werken we aan de verbetering
van de leefsituatie van onze doelgroepen.
Die samenleving maken we samen. Ons
Doel beseft dat de huidige maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgaven complex zijn en
samenwerking vereisen.
Maar ook creativiteit en
durf om tot perspectiefrijke antwoorden
op deze vraagstukken te
komen. Met huurders, met
Huurdersorganisatie (HOOD)
Ons Doel, de gemeente én met
partnerorganisaties. Ons Doel stelt
zich daarom actief, open en transparant op. Als een netwerkorganisatie. Met
het doel elkaar verder te helpen, van elkaar
te leren en zo de gezamenlijke slagkracht te
vergroten. In de verwachting dat huurders met
een bescheiden beurs en huurders uit bijzondere
doelgroepen daarvan zullen profiteren.

Onze kerncijfers

Download de pdf
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Inclusief wonen

Inclusiviteit
volgens Peen en Ui
Wie zijn die partners met
wie Ons Doel werkt aan
inclusiviteit? Het woord is
aan Jennefer en Danny van
Stichting Peen en Ui.

Samenleven
in Nico
Het Nico van der Horstpark is een nieuw buurtje
aan de grens van Leiden.
De helft van de woningen
is bestemd voor statushouders. Een team van
Stichting Peen en Ui heeft
op verzoek van Ons Doel
een participatie-project
opgezet. Beluister hier een
terugblik op dat proces.

Loyaal Wonen
Hoe kunnen we bijdragen
aan een meer duurzame
samenleving die iedereen
insluit? Waarin scheidslijnen tussen arm en rijk,
tussen zorgeloos en zorgelijk, vervagen? De wil is er.
Het kapitaal is er. De beleidswens is er. De praktijk
vraagt erom. Dit is ‘Loyaal
Wonen’ in een notendop.

Naar een
beschermd huis
Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten brengt de
commissie ‘Toekomst beschermd wonen’ met het
rapport ‘Van beschermd
wonen naar een be-

schermd huis’ een advies
uit over de toekomst van
het beschermd wonen. Het
betreft de ontwikkeling
van een visie, uitgangspunten voor een financieel
verdeelmodel en gemeentelijke samenwerking.
Bekijk hier dat rapport.

met elkaar
voor elkaar

urgentie ontstaan om te
werken aan veerkrachtige
wijken waarbij iedereen
beseft dat samenwerking
essentieel is.
Bekijk hier de update van
dat onderzoek.

Vragers vs Dragers

Hoe werkt Ons Doel aan
een balans tussen ‘vragers’
en ‘dragers’ in wijken?
Ester Lacourt, Regisseur
Sociaal Beheer geeft
tekst en uitleg.

De Driftkikker
Veerkrachtonderzoek
Het zogenaamde Veerkracht-onderzoek van
Aedes heeft de problemen
in een deel van de Nederlandse wijken verkend en
op de agenda gezet. Velen
zien, mede door het onderzoek, een breed gedeelde

In De Driftkikker kunnen jongeren in stappen
naar hun zelfstandigheid
toewerken. Een bijzonder
project van Ons Doel in samenwerking met gemeente Leiden, Zijdekwartier
Architecten, De Binnenvest, Cardea en Prodeba.

Herijken van focus

Mensen die vroeger in
instellingen woonden,
verhuizen grotendeels naar
wijken met sociale huur-

woningen. Andere nieuwkomers in die wijken, hebben een laag inkomen of
zijn anderszins kwetsbaar.
Vaak ligt ook bij hen een
zorg- of begeleidingsvraag
op de loer. Een woningcorporatie heeft eigenlijk geen
‘bijzondere doelgroepen’
meer, aldus directeur
Christoffel Klap van
Ons Doel.
Lees hier het artikel.
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Betaalbaarheid

Betaalbaarheid
volgens HOOD
Wie zijn die partners met
wie Ons Doel werkt aan
betaalbaarheid? En hoe
geven zij daar vorm aan?
Het woord is aan Michel
Ebbens, Patty Verkuylen en
Lucia Thielman van Huurdersorganisatie Ons Doel
(HOOD): “Elk jaar geven wij
Ons Doel een advies over
de huurverhoging.”

Sociaal
Huurakkoord
In het Sociaal Huurakkoord
2018 hebben De Woonbond en Aedes afspraken
gemaakt voor de komende
drie jaar, onder andere over

de betaalbaarheid. Ons
Doel onderneemt activiteiten rondom betaalbaarheid conform de afspraken
die daarin gemaakt zijn.

Bekijk hier het Sociaal
Huurakkoord

Algemene uitgangspunten zijn:
• De betaalbaarheid voor
huurders dient te verbeteren; de trend dat de
huren harder stijgen dan
de inflatie en de
inkomensontwikkeling
van het grootste deel
van de doelgroep is
ongewenst.
• Deze verbetering dient
in balans te zijn met de
andere investeringsopgaven die verhuurders
hebben.
De Woonbond en Aedes
hebben met dit Sociaal
Huurakkoord het voortouw
genomen en bepleiten dat
ook andere verhuurders en
de overheden zich hierbij
aansluiten en deze onderschrijven.

Zo gaan we om
met huurachterstanden
Bij huurachterstanden
benadert Ons Doel huurders per brief, mail, app en
telefonisch. Doel is altijd
om via persoonlijk contact het verhaal achter
de huurachterstand te
horen. Vervolgens is het de
intentie om samen met de
huurder een oplossing te
bedenken hoe de achterstand afgelost kan worden.
Tevens heeft Ons Doel met

met elkaar
voor elkaar

de gemeente Leiden een
convenant afgesloten. Dat
verplicht Ons Doel om aan
de gemeente te melden als
iemand een huurachterstand heeft. Team Eerste
Hulp Bij Geldzorgen (EHBG)
gaat er dan op af om te
kijken of ze hulp kunnen
bieden en die hulp gaat
verder dan alleen financiële hulp.
Insteek is wel altijd de verantwoordelijkheid van de
achterstand bij de huurder
te laten. Hij of zij moet in
actie komen. Is dat het
geval, dan kijken we samen
naar een passende oplossing. En dat hoeft niet altijd de standaardoplossing
te zijn. Klik hier voor meer
informatie

Financieel
rendement
Net als bij andere bedrijven
is er bij Ons Doel sprake

van rendement, waardevermeerdering en keert
Ons Doel dividend uit.
Maar we doen dat wel net
even anders, aldus Jan Pot,
Manager Bedrijfsvoering.
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Beschikbaarheid

Beschikbaarheid
volgens Fleur
Spijker
Wie zijn die partners met
wie Ons Doel werkt aan
beschikbaarheid? En hoe
geven zij daar vorm aan?
Het woord is aan Fleur Spijker, wethouder duurzame
verstedelijking, ruimte en
wonen van de gemeente
Leiden: “De gemiddelde
wachttijd voor een woning
is nu zeven tot acht jaar en
dat is echt veel te lang.”

Ons Doel nieuwe sociale
huurwoningen. In 2020
hebben de gemeente Leiden, ontwikkelaar Sustay
en Ons Doel de overeenkomsten ondertekend voor
de bouw en koop van 25
sociale huurappartementen. Het gaat om woningen
van circa 50 m2.

Nico van der
Horstpark

25 sociale huurappartementen
Op de locatie van de
voormalige gymzaal aan
de Brahmslaan realiseert

Samen met de Sleutels
en de gemeente Leiden
heeft Ons Doel 100 woningen op de nieuwe
woonlocatie Nico van der
Horstpark gerealiseerd.
De 100 woningen bestaan
deels uit 1-kamerwoningen (geschikt voor één of

twee personen) en deels
uit 3-kamerwoningen
(geschikt voor gezinnen
met twee kinderen). Verder
heeft de nieuwe woonlocatie veel gemeenschappelijk groen en een groot
tuinhuis. Een deel van de
woningen wordt bewoond
door vluchtelingen.

Prestatieafspraken
2020-2025
In de Prestatieafspraken
staan allerlei afspraken
die de gemeente Leiden,
de woningcorporaties
Ons Doel, De Sleutels,
Portaal en DUWO en de
huurdersorganisaties
(Huurderbelangenvereni-

ging de Eendracht (HBE),
Huurdersorganisatie Ons
Doel (HOOD), Huurdersbelangenvereniging Leiden
(HBV) en Huurdersbelangenvereniging BRES) met
elkaar hebben gemaakt. De
afspraken lopen door tot
en met 2025.
Leiden moet een aantrekkelijke stad zijn om in te
wonen. Om deze ambitie
krachtig te kunnen doorzetten moet er blijvend
worden ingezet op: het
bouwen naar behoefte, een
meer inclusieve stad en
een meer duurzame stad,
zo staat in het document.
Bekijk hier de Prestatieafspraken 2020-2025.

met elkaar
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Duurzaamheid
volgens
Sander Willems
Wie zijn die partners met
wie Ons Doel werkt aan
duurzaamheid? En hoe
geven zij daar vorm aan?
Het woord is aan Sander
Willems, directeur van Willems Vastgoedonderhoud.

Finch woonstudio’s
Aan de Sumatrastraat
staan zestien Finch woonstudio’s van Woningstichting Ons Doel.
De gestapelde eenpersoonswoningen zijn massief houten woningen met
allemaal een eigen keuken,
badkamer en verwarming.

Finch is een modulair en
duurzaam bouwsysteem.
De woningen kunnen ook
op een andere locatie opnieuw gebruikt worden.

wordt er dus geen CO2-uitgestoten. In 2050 moeten
alle woningen van ‘aardgas
los’ zijn en daarom is Ons
Doel van plan om meer van
zulk soort duurzame
woningen te creëren!

met elkaar
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seur Vastgoed, legt uit hoe
Ons Doel dat aanpakt:
“Uitgangspunt is dat de
woonlasten van huurders
niet omhoog gaan.”

All electric

Groene daken

Ons Doel heeft één van de
eerste all electric woningen in Leiden gerealiseerd.
De woning is uitgerust met
een lucht/water-warmtepomp. Daardoor wordt er
geen aardgas gebruikt. Ook
is de woning goed geïsoleerd en uitgerust met zonnepanelen. Dit alles zorgt
ervoor dat de woning een
hoog energielabel heeft.
De woning gebruikt alleen
stroom en als dit ook nog
eens groene stroom is

Groene daken zijn belangrijk in het kader van
klimaatadaptatie. Ons Doel
heeft afgelopen jaren op
verschillende plekken grasdaken gerealiseerd, zoals
hier aan de Aaltje Noordewierlaan.

CO2-neutraal
in 2050
Ons Doel streeft ernaar dat
de eigen woningvoorraad
in 2050 CO2-neutraal is.
Clarence Goodett, Regis-

Ons onderhoud
Verduurzaming van
woningen is bij Ons Doel
standaard opgenomen
in het onderhoudsprogramma. ‘Ons Onderhoud’,
een samenwerking met
de aannemers Smits
Vastgoedzorg, Willems
Vastgoedonderhoud en
Twinstone, heeft niet
alleen de opdracht om woningen goed te onderhouden en te verbeteren maar
ook om ze energiezuiniger
te maken. Zoals hier bij
een modelwoning aan de
Rodes.
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Zelfbeheer
volgens Marnix
Wie zijn die partners met
wie Ons Doel werkt aan
participatie, co-creatie en
zelfbeheer? En hoe geven
zij daar vorm aan? Het
woord is aan Marnix, bewoner van de Rodes, in deze
video in gesprek met Ruud
Smit, wijkbeheerder bij
Ons Doel.

overeenkomst. Daarin
staat dat Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD) en
Ons Doel als gelijkwaardige
partners samenwerken en
gebruikmakend van elkaars
kwaliteiten de gedeelde
ambitie van de corporatie
waarmaken. In principe
trekken de huurders- en de
werkorganisatie van Ons
Doel samen op om nieuw
beleid te ontwikkelen.
Bekijk hier de samenwerkingsovereenkomst.

om gedeelde ruimtes
samen te beheren. De
resultaten daarvan zijn
vastgelegd in zogenaamde
‘Field Reports’.

Samenwerking
met HOOD
Huurdersorganisatie Ons
Doel (HOOD) en Ons Doel
hebben in 2017 afgesproken om anders te gaan
samenwerken, vastgelegd
in een Samenwerkings-

Vanuit een tuinhuisje in
het Nico van der Horstpark
heeft Stichting Peen en Ui
een jaar lang een participatie-project georganiseerd,
in opdracht van Ons Doel.
Doel van dit project was
om de bewoners van deze
nieuwe woonlocatie te
helpen om elkaar te leren
kennen, op een prettige
manier met elkaar om te
gaan en om hen te leren

opgepakt en uitgevoerd.
En goed voorbeeld doet
volgen, want er zijn inmiddels meer buurten waar de
bewoners graag een groen
dak willen aanleggen.

Herfstontmoetingen
Grasdaken

Field-reports

met elkaar
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Grasdaken zorgen voor
vergroening en verfraaiing
van de buurt. Het uitzicht
op de schuurdaken wordt
een stuk mooier. Daarnaast
draagt vergroening op
daken bij aan biodiversiteit en de waterberging in
de wijk en zorgt het voor
isolatie van schuurtjes.
In de Merenwijk is dit op
initiatief van buurtbewoners in samenwerking met
Huurdersorganisatie Ons
Doel (HOOD) en Ons Doel

Gezamenlijk
beplanten
Bij gezamenlijk wonen
hoort ook een gezamenlijke buitenruimte. Zoals in
het Nico van der Horstpark.
Nadat de units geplaatst
waren, werd gezamenlijk
met huurders de buitenruimte ingericht: in en
om de units. En met een
prettig terras, een plek om
met elkaar te barbecuen
en te genieten van mooie
beplanting.

In samenwerking met
Stichting Peen & Ui heeft
Ons Doel in diverse buurten herfstontmoetingen
voor bewoners georganiseerd. Even horen hoe het
met de bewoners gaat,
wat hen bezighoudt en of
‘we’ iets voor hen konden
betekenen. Natuurlijk op
gepaste afstand.
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Met elkaar voor
elkaar volgens
Barbera Bikker
Wie zijn die partners met
wie Ons Doel werkt aan de
ambitie ‘Met elkaar voor
elkaar’? En hoe geven zij
daar vorm aan? Het woord
is aan Barbera Bikker,
Hoofdcoördinator Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.

Open en
transparant
‘Het motto van het ondernemingsplan is ‘Met elkaar
voor elkaar’. Dat maakt Ons
Doel waar’. Aldus een quote
uit het jongste rapport van
de Visitatiecommissie. Zo
schrijft deze commissie in

dat rapport: ‘Ze zoekt heel
actief naar mogelijkheden
om een bijdrage te leveren
aan de volkshuisvestelijke
opgaven in Leiden. Dat
doet ze bewust samen met
geselecteerde partners en
ze bundelen de krachten
ten behoeve van de stad.
Ieder doet daarbij waar
hij/zij goed in is en wordt
daarop gewaardeerd’.
De commissie concludeert: ‘In alles hebben we
geproefd dat Ons Doel de
ander tegemoet treedt
zoals ze zelf behandeld wil
worden: open, transparant,
includerend en fatsoenlijk. Ze doet het net even
anders, ze doet wat ze zegt
en dat draagt bij aan het
succes’.

De meeste
mensen deugen
Met elkaar voor elkaar’:
om daar invulling aan te
geven laat Ons Doel zich
graag inspireren. Bijvoorbeeld door het boek van
Rutger Bregman, ‘De meeste mensen deugen’. Daarin
behandelt hij vragen als:
‘Hoe verklaren we onze
grootste misdaden?’ en
‘Zijn we diep vanbinnen
geneigd tot het kwade of
het goede?’

Verstrikt in
netwerken
Vijf corporatiebestuurders
en twee ondersteuners,
waaronder Christoffel Klap

(bestuurder van Ons Doel),
maakten een tour door
Nederland. Zij vroegen
zich af wat samenwerking
tussen organisaties succesvol maakt en wat we
daarvan kunnen leren. Dat
heeft geresulteerd in een
beschrijving van 15 innovatieve en vooral effectieve
voorbeelden van samenwerking tussen organisaties, bijeengebracht in de
publicatie ‘Corporaties
raken verstrikt in organisatienetwerken’. Hun belangrijkste conclusie: Wonen
gaat over veel meer dan
alleen het bieden van een
betaalbaar huis. Dat vraagt
om samenwerking over de
grenzen van organisaties
heen.

met elkaar
voor elkaar

Social sofa

Met elkaar de
Singelloop

Met elkaar voor elkaar: dat
principe kwam prachtig tot
uiting tijdens de Singelloop
van 2019. Ter afronding
van het participatietraject in het Nico van der
Hortspark, deed een breed
samengesteld team mee
aan deze jaarlijkse Leidse
loop. In het team liepen
naast bewoners en Stichting Peen en Ui namelijk
ook medewerkers van Ons
Doel en collega-corporatie
De Sleutels mee.

De Buurtschuur, aan het
einde van de Franchimontlaan, is een oude
opslagruimte van Ons Doel.
Toen een bewoner uit de
buurt het idee opperde
om samen een ‘Social
Sofa’ te mozaïeken, stelde
Ons Doel het gebouwtje
beschikbaar. Inmiddels is
de sofa gerealiseerd en
heeft een plekje in de wijk
gevonden.

Dáárom samenwerken
Dit is waarom Wendy
Scherpenisse van Smits
Vastgoedzorg graag met
Ons Doel samenwerkt.

