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VOORWOORD

Voor u ligt een samenvatting van het nieuwe ondernemings-
plan van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Dit plan 
beschrijft onze missie, ambities en concrete doelen van 
onze organisatie voor de periode 2017-2020.

Wij zijn een corporatie actief in Reeuwijk, Driebruggen en 
Waarder. Dichtbij onze huurders en midden in de 
samenleving van deze kernen leveren wij een bijdrage aan 
plezierig wonen. 

Dit plan is mede gebaseerd op de inzichten die we hebben 
verkregen uit gesprekken met onze huurders en 
samenwerkingspartners.  Daarvoor veel dank. 

Uiteraard zijn de prestatieafspraken die we jaarlijks maken 
op basis van de Woonvisie van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk  met de Huurdersvereniging Reeuwijk en de 
gemeente, onderdeel van de gestelde doelen.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit ondernmings- 
plan “(Ver)Bouwen aan plezierig wonen”.

Namens de medewerkers van Woningbouwvereniging  
Reeuwijk, 



THEMA 1 - PLEZIERIG WONEN

DE DIENSTVERLENING SCOORT BOVENGEMIDDELD TEN OPZICHTE VAN 
DE REST VAN ONZE COLLEGA’S

Onze brancheorganisatie Aedes levert jaarlijks 

diverse benchmarkgegevens van alle 

corporaties. De dienstverlening aan onze 

huurders vinden wij van groot belang. We gaan 

jaarlijks voor een A (bovengemiddeld) score.
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THEMA 1 - PLEZIERIG WONEN

PLEZIERIG WONEN DOOR-ONTWIKKELEN 
OP BASIS VAN WENSEN VAN ONZE HUURDERS

Vanaf 2017 hebben wij inzicht in wat onze huurders belangrijk vinden in de waardering van hun directe 

woonomgeving. Dit vormt de basis voor de aanpak van de verbetering van de woon- en leefomgeving die we, 

met de samenwerkingspartners, doorvoeren in de periode 2018-2020. Ons aandeel daarin is het beïnvloeden 

van de directe woonomgeving, zoals de complexen, de portieken en aangrenzende voorzieningen onder ons 

beheer. In 2020 streven wij naar een cijfer 8 van onze huurders. Voor de kwaliteit van de rest van de 

woonomgeving werken we samen met samenwerkingspartners.
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We willen helder  inzicht in de wensen van onze huurders op gebied van digitale dienstverlening. In 2018 

verrichten we onderzoek naar de wensen van huurders, de baten en de lasten. Op basis van deze inventarisatie 

werken we toe naar versterking van de digitale (online) dienstverlening die wij uiterlijk in 2020 aanbieden.  

De functie van een website ontwikkelt zich continu, net als de eisen die aan de vormgeving en inhoud van een 

website worden gesteld. De website zal regelmatig aangepast worden om de informatievoorziening te verbeteren. 

Voor een deel van onze (oudere) huurders blijft persoonlijk contact van belang. In deze ondernemingsplan-

periode wordt onze nabijheid en zichtbaarheid in overleg met onze huurdersvereniging versterkt.
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THEMA 1 - PLEZIERIG WONEN

MODERNE DIGITALE DIENSTVERLENING OP BASIS VAN DE WENSEN 
VAN DE HUURDERS; NABIJHEID WAAR GEWENST BLIJFT VAN BELANG



THEMA 1 - PLEZIERIG WONEN

AANDACHT VOOR VEREENZAMING 

Om vereenzaming tegen te gaan initiëren we in goed 

overleg met de gemeente en overige zorg- en welzijns- 

partners het Thuisproject in ons werkgebied. 

Het Thuisproject bestaat uit het deelproject Thuisbezoek; 

om mensen die eenzaam zijn weer te activeren deel te 

nemen aan de maatschappij, en het deelproject Thuishuis; 

waarbij 5 a 6 senioren zelfstandig samenwonen met 

enkele gemeenschappelijke voorzieningen zoals een 

woonkamer en keuken. Dit project is een landelijk initiatief 

van de stichting Thuis in Welzijn. 
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THEMA 2 - ZORGEN VOOR EEN PASSENDE WONINGVOORRAAD

VERNIEUWING SLUIT AAN OP PLANOLOGISCHE VISIE

De vernieuwing van het woningbestand in

Reeuwijk past binnen het planologisch toekomst- 

beeld dat door de gemeente, in nauwe 

samenwerking met ons, in 2017 is opgesteld.

5
DOEL



In ons huidig strategisch voorraadbeleid hebben we, met het oog op de toekomstige woonwensen, een 

vernieuwingsplan voor ca. 300 woningen uitgewerkt met een horizon tot en met 2035. In de planperiode 

van dit ondernemingsplan gaat het om ca. 100 woningen. De plannen zullen in nauw overleg met de 

gemeente en uiteraard de huurders uitgevoerd worden. Een goede (her)huisvesting van de betrokken 

bewoners willen wij door persoonlijk contact realiseren.
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THEMA 2 - ZORGEN VOOR EEN PASSENDE WONINGVOORRAAD

UITVOEREN RENOVATIE EN SLOOP-, NIEUWBOUWPLANNEN 
MET PASSENDE (HER)HUISVESTINGSOPLOSSINGEN
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Voor de komende jaren staan de volgende 

nieuwbouwontwikkelingen gepland.

• Project Oude Tol: Realisatie van 6 Nul op de 

Meter woningen in 2017

• Project Groendijck-Oost. In de periode 

2018/2020 12 energie neutrale sociale 

huurwoningen.

• Project Reesveld: Ca. 15 a 20 energie 

neutrale sociale huurwoningen in 2020

Daarnaast voeren wij acquisitiegesprekken met 

ontwikkelaars voor enkele uitbreidingslocaties 

met mogelijkheden voor ca.  50 sociale nieuw-

bouwhuurwoningen. Uiteraard stemmen we, in 

overleg met de gemeente, de plannen af op de 

jongste woningmarkt-ontwikkelingen.
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THEMA 2 - ZORGEN VOOR EEN 
PASSENDE WONINGVOORRAAD

UITVOEREN UITBREIDINGS-
NIEUWBOUW/ACQUISITIE 

OP UITBREIDINGSLOCATIES 
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THEMA 2 - ZORGEN VOOR EEN PASSENDE WONINGVOORRAAD

STERKE INZET OP DUURZAAMHEID EN BETAALBAARHEID 

In de komende 4 jaar verduurzamen wij 250 woningen naar minimaal label B. Dit draagt ook bij aan de 

betaalbaarheid van het wonen. 

Om voldoende woningen bereikbaar te houden voor huishoudens die recht hebben op huurtoeslag, 

heeft 75% van onze woningen een huurprijs die dat mogelijk maakt.



Om de sociale doelgroep zo goed mogelijk te 

kunnen huisvesten, onderzoeken wij hoe wij 

vrijwillige doorstroming kunnen bevorderen. 

Om dit te bereiken, willen we in samenwerking 

met de huurdersvereniging en huurders 

helder maken wat dit kan stimuleren. 
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THEMA 2 - ZORGEN VOOR EEN PASSENDE WONINGVOORRAAD

DOORSTROMING BEVORDEREN 



THEMA 2 - ZORGEN VOOR EEN PASSENDE 
WONINGVOORRAAD

ANTWOORD BIEDEN OP WOONWENSEN 
BIJZONDERE DOELGROEP

Onder onze doelgroep is een groeiende 

groep die door uiteenlopende redenen 

een bijzondere woonwens heeft. Denk 

hierbij aan individuele problematiek, 

crisisopvang of huisvesting van 

vergunninghouders. 

Om hier goed op te kunnen anticiperen, 

onderzoeken we de behoefte en 

formuleren we een visie die als basis 

dient voor ons toekomstig handelen. 
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THEMA 3 - EEN FLEXIBELE EN MODERNE ORGANISATIE

DATA EN INFORMATIEBEVEILIGING OP ORDE

Als onderdeel van het op orde brengen van ons 

informatiemanagement op gebied van de 

privacy- en cyberwet, laten we ons 

ondersteunen om in 2018 te voldoen aan de 

Baseline Informatiebeveiliging Corporaties, 

kortweg de BIC. Om onze data-structuur te 

versterken, laten wij een optimalisatie uitvoeren 

van onze ICT architectuur.  
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We voldoen aan de door onze toezichthouders gestelde eisen qua liquiditeit, solvabiliteit en goed bestuur.

Onze bedrijfslasten kunnen, gezien onze omvang en de steeds hogere eisen, niet de laagste zijn  in de 

branche. Een gemiddeld bedrijfslastenniveau is ons doel (score B in de Aedesbenchmark).

DOEL

THEMA 3 - EEN FLEXIBELE EN MODERNE ORGANISATIE

EEN BLIJVEND FINANCIEEL GEZONDE ORGANISATIE MET 
ACCEPTABELE BEDRIJFSLASTEN
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www.wbvreeuwijk.nl

Kantooradres

Koningin Wilhelminahof 6

2811 SZ  Reeuwijk

Postadres

Postbus 4

2810 AA  Reeuwijk

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

Telefoon (0182) 39 45 93

Openingstijden kantoor

08.00 – 12.30 uur of op afspraak




