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ProWonen werkt aan 
100% thuis

Want thuis is de basis voor iedere huidige 
en toekomstige huurders. daarom zetten we 
stevig in op voldoende goede, betaalbare 
én beschikbare woningen. ook mensen die 
aanvullende zorg of begeleiding nodig 
hebben, voelen zich thuis bij ProWonen.
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ProWonen gaat voOr 
100% groener

We hebben aandacht voor het klimaat en de 
imPact er van op de woonomgeving. We leveren 

met ons vastgoed een belangrijke bijdrage 
aan energiebesParing, klimaatadaptatie en 

circulariteit. Wooncomfort en betaalbare 
woonlasten hangen hier nauw mee samen. 
een groene woonomgeving draagt bij 

aan het welzijn van onze huurders.
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ProWonen gaat voOr 
100% Samen

door samenWerking ontstaat verbinding en 
komen we verder. We hebben elkaar nodig 
om de opgaven in ons werkgebied aan te 
pakken. strategisch partnerschap is een 
voorWaarde om goed invulling te geven 
aan bijvoorbeeld verduurzaming, wonen 

& zorg en leefbaarheid. bovenal 
draagt samenWerken bij aan het 

werkplezier voor onze 
medewerkers!
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OnZe huurder

onze huurder en zijn woongeluk staan 
centraal bij ProWonen. de regie over 
het eigen leven ligt bij onze huurder 
zelf, net als de keuzes die hij maakt. 

Wij staan naast hem, we luisteren, 
denken mee en komen in actie waar 

en wanneer dit nodig is.
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Leefbaar wonen

onze huurders wonen in een veilige, 
schone, leefbare wijk waar ruimte  
is voor ontmoeting. We weten wat  

er in een wijk sPeelt en samen met onze 
partners werken we aan een prettige 

woonomgeving. We zetten in op  
preventie en handhaving daar waar  
de leefbaarheid of de vitaliteit in  

het geding komt.
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betaalbaar en 
beschikbaar 

de huurder heeft keuzevrijheid bij 
ProWonen. Wij hebben voor voldoende 
goede, betaalbare woningen die passen 

bij de behoeften van onze huurders. 
We zorgen voor eerlijke kansen 

voor woningzoekenden.
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OnZe geschiedenis

in de 100 jaar dat we sociale woningen 
verhuren is er veel veranderd. 

vrijheid en strenge regels voor 
woningcorPoraties wisselden elkaar 
af, de afstand tot de huurders werd 

groter, de bemoeizucht kleiner. 
in de 21ste eeuw staan het welzijn 

en de keuzevrijheid van onze 
huurders centraal en zijn 
wij zichtbaar, benaderbaar 

en aanspreekbaar.
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Ongemakkelijke 
waarheden

We staan voor flinke uitdagingen 
die actie, betrokkenheid emPathie en 

eigenaarschap vragen, met het belang 
van de huurder als drijfveer. daarom 
moeten we minder hooi op de vork 
nemen, dingen afmaken, proactief 

zijn en meer de wijken in gaan. 
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Zorgzaam wonen 

samen met onze maatschapPelijke 
partners maken we voor onze oudere- 
en kWetsbare huurders met een zorg 
en/of begeleidingsvraag wonen zo 
‘gewoon’ mogelijk. We zorgen voor 

verschillende woningtypes die 
in kWalitatieve zin aansluiten op 

de veranderde behoefte van 
deze huurders.

VOLLEDIG 
SCHERM



duurZaam 

onze huurders hebben betaalbare 
energielasten. We ondersteunen huurders bij 
het energiezuinig, comfortabel en betaalbaar 

wonen. We bouwen aan een co2-neutrale 
woningvoorraad in 2040. ook dragen we bij 

aan een groene woonomgeving door het 
beperken van wateroverlast, hittestress 

en droogte en het verbeteren van de 
biodiversiteit. natuurlijk bouwen we 

zoveel mogelijk circulair.
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PartnerSchap 

samen komen we verder! daarom werken 
aan een goede lokale en regionale 

samenWerking, een fijne en constructieve 
samenWerking met onze huurdersverenigingen 

en een effectieve samenWerking met onze 
partners in het sociaal domein. door 
op nieuwe manieren samen te werken 
met onze bouwPartners, realiseren 

we onze bouwopgaven.
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OnZe organisatie

onze collega’s hebben plezier in hun 
werk. We ontwikkelen ons tot een lerende 
organisatie die haar medewerkers in staat 
stelt de dienstverlening aan te passen aan 
een voortdurend veranderende omgeving. 

We brengen ons huis op orde en onze 
cultuurWaarden gebruiken we actief 

in ons dagelijkse werk.
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