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WOORD VOORAF
Plezierig wonen in Reeuwijk, Driebruggen en Waarder. Dat is 

waar de afgelopen jaren ons accent op lag en waar wij ons de 

komende jaren opnieuw onverminderd voor blijven inzetten. 

Plezierig wonen begint volgens ons bij een passende huurprijs 

voor een woning van goede kwaliteit. Plezierig wonen doet u 

in een leefbare buurt, waar bewoners naar elkaar omkijken en 

de gewenste voorzieningen nabij zijn. 

SAMEN OOG VOOR PLEZIERIG WONEN IN LEEFBARE 

WIJKEN

Dit willen we doen door vraagstukken op het gebied van 

wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid de aandacht te geven 

die ze verdienen. Wij pakken onze rol in de samenwerking 

met maatschappelijke partners, zoals de gemeente en zorg- 

en welzijnspartijen, om dit te realiseren. Leefbare wijken 

ontstaan naar ons idee door in te spelen op zowel de kansen 

als kwetsbaarheden van buurten. Een duurzaam netwerk 

opbouwen rondom mensen in een kwetsbare positie is net zo 

belangrijk als het stimuleren van kansrijke initiatieven in de 

buurt. 

Daarnaast spelen wij in op de veranderende woonbehoeften 

van woningzoekenden en huurders. Bijvoorbeeld door 

meer senioren- en starterswoningen toe te voegen. We 

verduurzamen en verbeteren de bestaande woningvoorraad 

en benutten mogelijkheden om onze woningvoorraad uit te 

breiden.

SAMENWERKEN MET EEN COLLEGA-CORPORATIE

Ook verbeteren wij de continuïteit van onze dienstverlening 

en de kwaliteit van onze bedrijfsvoering door per 1 januari 

2021 te gaan samenwerken met collega-corporatie Mozaïek 

Wonen. Mozaïek Wonen is ook werkzaam in de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk en bereid om onze organisatie op een 

duurzame wijze te ondersteunen. 

KOERSPLAN 

Onze ambities en plannen zijn vastgelegd in dit koersplan 

voor de periode 2021-2025. Dit koersplan beschrijft vanuit 

onze missie en visie de koers voor de komende jaren aan de 

hand van vier pijlers. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn 

veranderlijk, en daarom zullen we onze plannen regelmatig 

bijstellen. Blijvend is onze inzet om naar vermogen bij te 

dragen aan plezierig wonen in ons werkgebied.

Wij wensen u veel plezier en inspiratie toe tijdens het lezen 

van ons koersplan.

Woningbouwvereniging Reeuwijk
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Van ons kunt u blijvende inzet verwachten op het gebied van betaalbare en kwalitatief goede 

huisvesting in de kernen Reeuwijk, Driebruggen en Waarder. In de komende periode is er 

extra aandacht voor senioren, starters en groepen die specifieke aandacht vragen voor goede 

huisvesting. Samen met onze maatschappelijke partners gaan we voor leefbare wijken. Vanuit een 

betrokken dienstverlening hebben wij oog voor uw thuis.

WAT ONDERNEEMT 
WONINGBOUWVERENIGING 
REEUWIJK TUSSEN 
2021 EN 2025?

Koersplan 2021-2025 



Als verhuurder in het sociale segment van de woningmarkt staat onze organisatie midden in 

de samenleving. Wij benutten deze unieke positie door de mensen die op ons zijn aangewezen 

voor huisvesting een thuis te bieden. Dit doen wij in 2021 voor het 60e jaar op rij in de kernen 

Reeuwijk, Driebruggen en Waarder. Met veel enthousiasme verhuren en beheren wij ruim 1.100 

woningen.

HIER STAAN WIJ VOOR
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MISSIE

Woningbouwvereniging Reeuwijk is een lokaal sterk 

verankerde, sociale verhuurder die zich inzet voor kwalitatief 

goede en betaalbare woningen in leefbare wijken in Reeuwijk, 

Driebruggen en Waarder.

VISIE

Onze visie op huisvesting van de sociale doelgroep is niet 

uniek. Zoals zoveel sociale verhuurders in Nederland zijn wij 

continu op zoek naar de beste combinatie van voldoende 

beschikbare, betaalbare en kwalitatief goede en duurzame 

woningen. Waar en hoe wij dit doen, maakt ons wel uniek. 

Onze organisatie is sterk lokaal verankerd. Wij kennen onze 

huurders, woningen en wijken. Zo staat ons kantoor midden 

in de wijk, tussen onze huurders. Wij zijn benaderbaar en 

spelen in op de (veranderende) woonwensen van huurders 

en woningzoekenden. Onze kracht is werken met “korte 

lijnen” met voor de huurders bekende mensen voor de beste 

dienstverlening.

KERNWAARDEN

Onze kernwaarden omschrijven wie wij willen zijn en waar wij 

voor staan. Woningbouwvereniging Reeuwijk is:

BETROKKEN | BETROUWBAAR | VERBINDEND 

Onze betrokkenheid blijkt uit de aandacht die wij hebben voor 

onze huurders. Zij vinden bij ons een luisterend oor en wij 

bieden hen, waar nodig, maatwerk in onze dienstverlening. 

Wij zijn betrouwbaar, omdat we doen wat er van ons verwacht 

wordt en open zijn over onze werkwijze. Tot slot zoeken wij 

de verbinding door samenwerking. Wij werken samen met 

onze huurdersvereniging, maatschappelijke partners en 

onze collega-corporatie in de gemeente. Met een sterke 

gezamenlijke organisatie zetten wij ons in om het woonplezier 

in onze wijken te versterken. 

>>
Koersplan 2021-2025 
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ONZE VISIE
ONZE VISIE OP DE KERNTAAK

• VASTGOED. Wij zetten in op uitbreiding, verduurzaming 

en kwaliteitsverbetering van de bestaande woning-

voorraad. Daarbij houden we onze woningen betaalbaar.

• DIENSTVERLENING. Door onze sterke betrokkenheid 

bieden wij een passende dienstverlening aan onze 

huurders. We blijven deze optimaliseren.

• ORGANISATIE. We zijn een toegankelijke organisatie, die 

de continuïteit van haar dienstverlening en de kwaliteit 

van haar bedrijfsvoering continu verbetert.

• LEEFBARE WIJKEN. Wij zoeken de verbinding op het 

gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, door 

samen te werken met de gemeente en maatschappelijke 

partners. Door onze gezamenlijke inspanningen 

verbeteren wij het woonplezier van onze huurders.

Maatschappelijke ontwikkelingen stimuleren ons ook verder 

te kijken dan een goede woning. De woningmarkt is continu 

in beweging en er is nog steeds meer vraag naar woningen 

dan er aanbod is. Wij zijn er voor iedereen die op ons is 

aangewezen voor huisvesting en wat daarbij komt kijken. Dat 

betekent dat er een rol voor ons is weggelegd in het huisvesten 

van specifieke doelgroepen. Daarbij zetten we ons net zo zeer 

in voor nieuwe bewoners als voor bestaande buurtbewoners. 

In samenspraak met onze maatschappelijke partners 

proberen we de leefbaarheid van kwetsbare buurten te 

verbeteren.  Een goed huis is namelijk nog niet altijd een goed  

 

thuis. Wij beseffen dat dit samenhangt met de woonomgeving, 

de voorzieningen in de buurt, en de mogelijkheden tot zorg 

aan huis. 

Onze visie op de hiervoor genoemde vier pijlers vormt 

de basis van dit vernieuwde ondernemingsplan. Om de 

voorgenomen activiteiten te realiseren is uiteraard een 

gezonde financiële positie met investeringscapaciteit van 

belang. Het verdienmodel van woningcorporaties staat 

door toenemende belastingen en de verhuurdersheffing 

onder druk. Een belangrijke randvoorwaarde is daarom 

dat er financiële ruimte is om, in overeenstemming met de 

regels van onze externe toezichthouders (AW en WSW), onze 

gestelde doelen te realiseren. 

Onze voornaamste taak is het realiseren van voldoende betaalbare huisvesting van goede kwaliteit 

voor de sociale doelgroep . Wij blijven ons hier de komende jaren opnieuw onverminderd voor 

inzetten. Daarnaast willen we ons de komende periode, in samenwerking met maatschappelijke 

partners, inzetten om de leefbaarheid van onze buurten en wijken, waar nodig, te versterken. Wij 

geven onze visie aan de hand van de pijlers vastgoed, dienstverlening, organisatie en leefbare 

wijken. 

1 Onder de sociale doelgroep verstaan wij huishoudens met een inkomen 

tot circa € 44.000,- (prijspeil 2021). Daarnaast zetten wij ons in voor de middeninkomens.
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ONZE 
STRATEGIE

VASTGOED

• Wij houden onze woningen betaalbaar door 75% van 

onze sociale woningvoorraad bereikbaar te houden voor 

huurders met recht op huurtoeslag;

• Tot 2035 breiden we onze woningvoorraad uit naar circa 

1.200 woningen;

• Middeninkomens komen ook aan bod in de uitbreiding 

van onze woningvoorraad, weliswaar kleiner in omvang;

• Onze nieuwbouw wordt standaard bijna energie neutraal 

gebouwd (BENG);

• In 2021 en 2022 verbeteren we de energieprestatie van 

onze woningvoorraad zoveel mogelijk naar label B of 

hoger (energie-index 1,21-1,4);

• Vanaf 2023 passen we bewezen maatregelen toe om 

onze woningvoorraad naar gemiddeld label A++ te 

brengen (energie-index <0,6). Denk aan isolatie, HR++ 

glas en zonnepanelen;

 

 

 

 

 

• Tot 2035 vernieuwen we ruim een kwart van onze 

woningvoorraad door middel van groot-onderhoud, 

renovatie en sloop/nieuwbouw;

• We passen een deel van onze woningvoorraad aan naar 

de behoefte om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven 

wonen. Denk aan aangepaste sanitaire voorzieningen;

• We vergroten de diversiteit van onze woningvoorraad 

door senioren- en starterswoningen toe te voegen;

• We spelen in op de behoefte aan specifieke woonvormen 

door woningen in de categorie beschermd & beschut 

wonen toe te voegen aan onze woningvoorraad;

• We zijn proactief in het verwerven van grondposities. We 

onderzoeken mogelijke nieuwbouwlocaties en benutten 

kansen wanneer deze zich voordoen. Uiteraard binnen 

onze wettelijke en financiële mogelijkheden.

De strategie die is opgesteld om onze visie 

op de pijlers vastgoed, dienstverlening, 

organisatie en leefbare wijken te realiseren 

bestaat uit zowel strategische doelen als 

activiteiten. Deze lichten wij hier verder toe. 

WIJ ZETTEN IN OP UITBREIDING, VERDUURZAMING EN KWALITEITSVERBETERING VAN DE 

BESTAANDE WONINGVOORRAAD. DAARBIJ HOUDEN WE ONZE WONINGEN BETAALBAAR.

Koersplan 2021-2025 
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ONZE 
STRATEGIE

DIENSTVERLENING

• In samenwerking met de gemeente en zorg- en 

welzijnspartners organiseren we preventieve inzet in 

het sociale domein. Het zwaartepunt van onze rol ligt 

bij het vroegtijdig signaleren van sociale problematiek. 

Met lokaal maatschappelijke partners bouwen we verder 

aan een duurzaam netwerk rondom mensen in een 

kwetsbare positie. We intensiveren ons bestaande lokale 

netwerk met de gemeente, zorg- en welzijnspartners, 

politie en huurders- en bewonersorganisaties om 

daadwerkelijk preventie te realiseren. Vroegtijdige 

signalering en actieve opvolging gebeurt vanuit een 

heldere rolverdeling;

• We informeren onze huurders proactief over de 

mogelijkheden om deel te nemen aan maatschappelijke 

initiatieven die het woonplezier van onze huurders 

vergroten, zoals bijvoorbeeld het maatjesproject van 

SAM Welzijn;

 

 

 

 

• We ondersteunen huurders met betalingsproblemen 

vanuit een betrokken en persoonlijke benadering. We 

maken passende en juiste afspraken over huurbetalingen 

om huurachterstanden zo veel mogelijk te beperken;

• We benutten bestaande initiatieven die bijdragen aan 

een verbetering van het duurzaamheidsbewustzijn van 

onze huurders;

• We optimaliseren onze dienstverlening in samenwerking 

met Mozaïek Wonen. Hierbij streven we naar het behalen 

van Aedes Benchmark resultaat A. In de komende 

periode willen we, gesteund in de samenwerking, 

een digitaal klantportaal ontwikkelen. Hier kunnen 

onze huurders 24/7 hun gegevens actualiseren, een 

reparatieverzoek indienen of andere wensen aan ons 

doorgeven. Daarnaast willen we onze zichtbaarheid en 

herkenbaarheid vergroten;

• We behouden onze eigen identiteit in het licht van de 

duurzame ondersteuning door Mozaïek Wonen. Wat 

typisch Reeuwijks is, blijft. We blijven nabij en betrokken 

bij onze huurders, die we goed kennen, net zoals ons 

woningbezit en de wijken waarin deze gelegen zijn. We 

benaderen onze huurders als mens, en stemmen onze 

dienstverlening daarop af.

DOOR ONZE STERKE BETROKKENHEID BIEDEN WIJ EEN PASSENDE DIENSTVERLENING 

AAN ONZE HUURDERS. WE BLIJVEN DEZE OPTIMALISEREN. 

Koersplan 2021-2025 
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ONZE 
STRATEGIE

ORGANISATIE

WE ZIJN EEN TOEGANKELIJKE 

ORGANISATIE, DIE DE 

CONTINUÏTEIT VAN HAAR 

DIENSTVERLENING EN DE KWALITEIT 

VAN HAAR BEDRIJFSVOERING VERSTERKT.

• Onze collega-corporatie draagt zorg voor continuïteit 

in de dienstverlening en kwaliteitsversterking in de 

bedrijfsvoering. De samenwerking biedt ruimte voor 

vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van de 

medewerkers en bredere kennisdeling. De komende 

jaren wordt hier een ontwikkelprogramma voor 

opgesteld;

• Ook kiezen we voor versterking van de samenwerking 

met gemeente en maatschappelijke partners om, ieder 

vanuit zijn eigen taakgebied, de leefbaarheid van de 

wijken te behouden of versterken waar nodig;

• De herkenbaarheid van de organisatie wordt verbeterd 

door sterkere uiting in de communicatie en de 

zichtbaarheid in de wijk en van ons kantoor.

 

 

 

 

LEEFBARE WIJKEN

• Bij vernieuwing en uitbreiding streven we naar meer 

diversiteit in woonproducten om zo een gezonde 

bewonersmix te stimuleren. Daarbij bieden wij met 

onze partners - waar nodig - gerichte ondersteuning om 

problematiek in het sociale domein en achteruitgang van 

de directe leefomgeving zoveel mogelijk te voorkomen;

• We maken onze huurders bewust van hun eigen 

verantwoordelijkheid in het onderhouden van de tuin en 

directe woonomgeving;

• In samenwerking met onze huurders en maatschap- 

pelijke partners signaleren we kansen en kwetsbaar- 

heden op wijkniveau. We benutten daarbij de kennis en 

ervaringen van onze huurders.

Koersplan 2021-2025

WIJ ZOEKEN DE 

VERBINDING OP HET 

GEBIED VAN WONEN, 

ZORG, WELZIJN EN LEEFBAARHEID, DOOR SAMEN TE 

WERKEN MET DE GEMEENTE EN MAATSCHAPPELIJKE 

PARTNERS. DOOR ONZE GEZAMENLIJK INSPANNINGEN 

VERBETEREN WIJ HET WOONPLEZIER VAN ONZE 

HUURDERS.
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ONZE KOERS

15

Thema 2021 2022 2023 2024
Nieuwbouw 36 woningen 15 woningen 36 woningen 6 woningen

Renovatie 26 woningen 26 woningen

Verduurzaming 51 woningen Voorbereidingsjaar 19 woningen 17 woningen

Betaalbaarheid 75% van de voorraad bereikbaar voor huurtoeslaginkomens

Langer zelfstandig thuis wonen Circa 20 woningen (vraaggestuurd en bij mutatie)

Specifieke woonvormen Circa 8 woningen (bij nieuwbouw en renovatie)

Grondposities Proactief mogelijkheden onderzoeken en kansen benutten

Taakstelling Huisvesting van statushouders en uitstroom maatschappelijke opvang

VASTGOED

Thema 2021 2022 2023 2024

Vroege signalering 
in sociaal domein

Uitwerken van acties die voortkomen 
uit de prestatieafspraken met gemeente 
en zorg- en welzijnspartijen, vastgesteld 
in de gemeentelijke woonvisie

Uitvoeren van de acties

PR Communicatieplan opstellen 
gericht op vergroten zichtbaarheid 
en deels implementeren

Communicatieplan verder implementeren

Voorlichting Voorlichtingsprogramma 
opstellen over maatschappelijke 
initiatieven en organisaties die 
gericht zijn op meer woonplezier

Voorlichtingsprogramma 
implementeren

Dienstverlening 
optimaliseren

Activiteitenplan gericht op 
optimalisatie van de dienstverlening 
opstellen, waaronder inrichting 
van een digitaal huurdersportaal 

Activiteitenplan 
implementeren met als doel 
benchmark resultaat A op 
dienstverlening te bereiken

Voorkomen schulden Passend en persoonlijk maatwerk bieden in het geval van huurachterstanden

Duurzaamheidsbewustzijn Bestaande initiatieven en (landelijke) voorbeelden met bewezen resultaat benutten/overnemen

Identiteit behouden Jaarlijks monitoren bij de huurdersvereniging en ALV

DIENSTVERLENING

We streven ernaar om de onderstaande strategische activiteiten 

in het tijdsbestek van dit ondernemingsplan te realiseren. De 

genoemde activiteiten in de onderstaande jaartallen in deze 

koers zijn richtinggevend, maar kunnen afhankelijk van diverse 

omstandigheden over genoemde tijdvakken verschuiven. 

Thema 2021 2022 2023 2024

Diversiteit in woonproducten Mogelijke locaties onderzoeken om de differentiatie in de wijken te versterken, zoals meer starters en 
senioren, en voorbereiden op de realisatie van moderne woonvormen op deze locaties

Wijkvisies Gemeente ontwikkelt 
wijkvisies

Acties voortkomend uit de gemeentelijke wijkvisies implementeren

Wijkontwikkeling I.s.m. huurdersvereniging 
input ophalen bij huurders 
over diverse thema’s 
i.r.t. leefbare wijken

Input uitwerken in actieplan en 
waar nodig verbinding zoeken met 
maatschappelijke partners

Tuinonderhoud Tuinbeleid opstellen 
en uitvoeren

Tuinbeleid uitvoeren

Directe woonomgeving Bewustzijn creëren over gezamenlijke verantwoordelijkheden in het onderhouden van 
de directe woonomgeving, zoals achterpaden en galerijen, i.s.m. lokale partijen

LEEFBARE WIJKENORGANISATIE

Thema 2021 2022 2023 2024

Samenwerkingsverbanden Inventariseren bestaande 
netwerken en partners

Onderzoeken hoe samenwerking van tactisch 
naar strategisch niveau getild kan worden

Implementatie

Duurzame ondersteuning Monitoren of de essentie van de ondersteuningsovereenkomst met Mozaïek Wonen behaald wordt

Loopbaan- en persoonlijke 

ontwikkeling

Opstellen en uitvoeren van het ontwikkelprogramma

Koersplan 2021-2025 



Woningbouwvereniging Reeuwijk
Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ Reeuwijk | Postbus 4, 2810 AA Reeuwijk

(0182) 39 45 93 | www.wbvreeuwijk.nl

Samen hebben wij oog voor uw thuis


