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Dit is ons Plan
Onderdak is naast eten, drinken en kleding één van de basis levensbehoeften voor ieder mens.
Maar niet iedereen is in staat om zelf een woning te vinden die past bij de eigen woonwensen en
financiële mogelijkheden. ProWonen helpt deze mensen!

De rode draad voor de komende jaren
We zien steeds meer mensen die moeite hebben om elke maand rond te komen. Het vinden van een betaalbare
woning is niet altijd eenvoudig, maar wel essentieel voor onze klanten. Dit doen we door onze woningen betaalbaar en beschikbaar te houden voor de mensen die op onze hulp aangewezen zijn. Daarnaast investeren we in
het verder verduurzamen van onze woningvoorraad. We gaan verder met het digitaliseren van onze diensten,
zodat klanten ons 24/7 kunnen bereiken om bijvoorbeeld vragen te stellen, informatie te vinden of een afspraak
te maken voor een reparatie op een moment dat het hen schikt. Eigentijdse dienstverlening die past bij onze
klanten. Onze intensieve samenwerking met Sité Woondiensten en Wonion biedt ons de mogelijkheid om goede
dienstverlening aan onze klanten te blijven bieden.

Samen aan de slag
Bewoners, gemeenten, huurdersverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, Provincie en collega corporaties;
mensen en organisaties die allemaal hun steentje bijdragen aan het prettig wonen in de Achterhoek. Elk vanuit
eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid. In de aanloop naar dit ondernemingsplan hebben we gesproken
met deze partners. Samen constateerden we dat bezuinigingen en wetswijzigingen op het gebied van Wonen en
Zorg vereisen dat we meer samen optrekken. Om te voorkomen dat er gaten gaan vallen waar onze gezamenlijke
klanten de dupe van worden. Het vitaal houden van de woonomgeving is, naast een betaalbare passende woning,
essentieel voor onze klanten om zich ergens thuis te voelen. Naast specifieke woonwensen van ouderen en/of
mensen met een beperking is de urgente woningvraag van vergunninghouders een actueel onderwerp waar we
samen aan werken.

De kern blijft ongewijzigd
Het helpen van mensen die niet zelf in de eigen huisvesting kunnen voorzien, vormt voor ons de kern. De
herziene Woningwet brengt veel veranderingen met zich mee, maar verandert niets aan de essentie van
ProWonen: we zijn en blijven er voor deze mensen. Een financieel gezonde organisatie met kennis van zaken
vormt hiervoor de basis.
In dit plan geven we richting voor de komende jaren. Dit doen we bewust niet tot in detail, omdat dit in een snel
veranderd speelveld niet realistisch en haalbaar is. Elk jaar bekijken we of de manier waarop we onze ambities
en doelen willen realiseren nog aansluit bij de actualiteit. We voeren hier het gesprek over met onze maatschappelijke partners en passen onze doelen waar nodig aan.

Komt u op de koffie?
We steken onze handen uit de mouwen, zodat klanten in de praktijk ervaren waar ProWonen voor staat. Ook
vertellen we meer over de dingen die we doen, waar we in investeren en hoe we bijdragen aan het prettig wonen
voor onze klanten. Zo kunnen we samen meer bereiken. Heeft u vragen, initiatieven of ideeën? We horen ze
graag! De koffie staat klaar!

Henk Meulenkamp
directeur
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Dit is ProWonen
ProWonen is een organisatie die met haar rechtsvoorgangers al meer dan 100 jaar bestaat.
Onze missie is misschien in woorden door al die jaren heen wat aangepast, maar de kern is ongewijzigd
gebleven en nog steeds actueel.

Onze missie
Iedereen heeft recht op een (t)huis. Een aantal mensen kan dit niet zelf organiseren omdat ze bijvoorbeeld een
financiële, fysieke en/of verstandelijke beperking hebben. Wij helpen hen hierbij.

Maatschappelijk ondernemer
We zijn sociaal huisvester en maatschappelijk ondernemer in hart en nieren. We geven invulling aan onze missie
door te kijken naar de wereld van nu en kansen en mogelijkheden in de toekomst.

Onze visie
Het huisvesten van onze doelgroep in een geschikte sociale huurwoning is onze kerntaak. We kijken verder dan
de woning alleen, want wonen is meer. Je ergens thuis voelen en er kunnen (blijven) wonen, ook als er zorg
nodig is, vraagt om een vitale woonomgeving. Samen met onze klanten en maatschappelijke partners dragen we
bij aan leefbare wijken en buurten in de Achterhoek. Hierbij zijn we elk verantwoordelijk voor ons eigen deel en
samen voor het geheel. Alleen zo kunnen we mensen die dit nodig hebben een goede, betaalbare en duurzame
woning in een plezierige en veilige woonomgeving bieden. Beslissingen nemen we met het oog op langjarige
continuïteit, want voor een deel zijn de effecten van ons handelen pas zichtbaar op lange(re) termijn. We kijken
minstens 10 jaar vooruit en waar het kan met een doorkijk naar de lange termijn (50 jaar).

Dit zijn onze klanten
ProWonen is sociaal huisvester. We helpen mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien, omdat hun
inkomen, fysieke en/of verstandelijke beperking dit niet toelaat. Het grootste deel van onze klanten heeft een
inkomen op basis waarvan ze in aanmerking komen voor huurtoeslag1. In 2016 geldt dit voor zo’n tweederde van
onze nieuwe klanten.
Een deel van onze klanten heeft een specifieke zorgvraag; ze hebben een fysieke en/of verstandelijke beperking.
Ook huisvesten we mensen met een urgente woonvraag, zoals bijvoorbeeld vergunninghouders.

Dit is onze vastgoedportefeuille
ProWonen beheert bijna 8.000 woningen, zo’n 570 garages, bergingen en parkeerplaatsen en een beperkte
hoeveelheid bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed. Ons vastgoed ligt verspreid over de gemeenten
Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre in acht grote en zeventien kleine kernen. Een uitgestrekt werkgebied,
waarbij bijna een kwart van de huishoudens in een woning van ProWonen woont.
De kern van onze bedrijfsvoering vormt het verhuren van sociale2 huurwoningen. Een deel van deze woningen
is voor klanten met een specifieke zorgvraag die niet in een reguliere woning kunnen wonen. De verhuur aan
deze bewoners verloopt via een zorginstelling. Naast sociale huurwoningen heeft ProWonen een beperkt aantal
vrije sectorwoningen in bezit. De huur van deze woningen ligt in 2016 boven de huurgrens van € 710,68. In dit
segment hebben we geen opgave.
Ontmoetingsruimten, een Kulturhus en dagbestedingsruimten zijn voorbeelden van maatschappelijk vastgoed
dat we in eigendom hebben. Voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid in buurten en wijken en het langer
zelfstandig kunnen blijven wonen van onze bewoners. De Woningwet en de ontwikkelingen in de zorg maken
dat we terughoudend zijn bij nieuwe initiatieven voor maatschappelijk vastgoed. We kijken kritisch naar de
wenselijkheid en (financiële) mogelijkheden van ons bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed en vertalen
deze door naar maatregelen voor de specifieke situatie.

Het inkomen om voor huurtoeslag in aanmerking te komen mag in 2016 voor een alleenstaande
maximaal € 22.100 zijn en voor een huishouden met 2 of meer personen € 30.000.
2
Sociale huurwoningen zijn woningen met een kale huur tot € 710,68 (prijspeil 2015 t/m 2017).
1
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Dit is ons actuele speelveld
Het speelveld van de corporatie is in beweging. Dit vraagt om een organisatie die hierin mee kan gaan. We
luisteren naar onze klanten, samenwerkingspartners en de maatschappij. En stemmen dit af op onze
mogelijkheden. Zo werken we niet alleen vandaag aan een (t)huis voor onze klanten, maar ook in de toekomst.

Actuele thema’s
Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Het zijn op dit moment dé thema’s voor een corporatie.
Vertrouwde thema’s voor ProWonen; maar om aan te blijven sluiten bij wat er speelt, hebben we in het nieuwe
ondernemingsplan onze koers aangescherpt. Nieuwe ontwikkelingen als de verdergaande digitalisering
vertalen we door naar onze dienstverlening. De krimp en vergrijzing blijven op onze agenda staan: het aantal
inwoners in de Achterhoek wordt minder en de gemiddelde leeftijd neemt toe. Vanaf 2020 -2025 neemt in diverse
kernen ook het aantal huishoudens af. Hierdoor zijn er minder woningen nodig. Corporaties en gemeenten en
Provincie trekken samen op, om de kernen in de Achterhoek ook in de toekomst vitaal te houden.

Vergunninghouders
Een actueel maatschappelijk thema is het huisvesten van vergunninghouders. In 2015 is het aantal vluchtelingen
fors gegroeid. De verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft. Ook aan deze mensen bieden we huisvesting
en zorgen we voor een goede woonstart. We werken hierbij samen met onze maatschappelijke partners.

Herziene Woningwet
Met de invoering van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 zijn er nieuwe spelregels voor de sociale huursector.
De wet is erop gericht dat woningcorporaties zich (meer) concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met
een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen blijven wonen. Niet nieuw voor ProWonen. Wat wel verandert, is de
wijze waarop we hier invulling aan kunnen geven nu de overheid met de nieuwe wetgeving meer dan voorheen
sturing geeft.

Actuele thema’s bij belanghebbenden
We hebben een groot aantal gesprekken gevoerd met onze huurdersverenigingen, gemeenten, zorgorganisaties
en de politie. De koers van ProWonen wordt herkend en past bij het beeld dat ze van ons hebben. De wens en
noodzaak om meer samen op te trekken in een tijd van bezuinigingen en wetswijzigingen is voor ons allemaal
duidelijk. Samen werken we aan vitale kernen, waar mensen zich thuis voelen en de zorg en aandacht krijgen die
ze nodig hebben. Actueel zijn bijvoorbeeld de huisvesting van vergunninghouders en de grote veranderingen in
de zorg(financiering). Thema’s die te groot zijn voor een individuele organisatie. Naast geld gaat het vooral om
de gezamenlijke inzet van deskundigheden, denkkracht en de bereidheid samen een oplossing te vinden door
samen te onderzoeken en nieuwe wegen te verkennen. We bewegen van een zakelijke relatie naar maatschappelijke partners die samen de schouders onder belangrijke thema’s zetten.
Huurdersverenigingen richten zich in het bijzonder op de beschikbaar- en betaalbaarheid van onze woningen en
het verduurzamen. Om te beoordelen wat er gedaan moet worden, vormt inzage in de huidige situatie het vertrekpunt voor hen. Tijdens de periodieke overleggen en het driehoeksoverleg (huurdersverenigingen, gemeente
en ProWonen) bespreken we de voortgang. Zorgorganisaties vragen door het steeds langer zelfstandig blijven
wonen van ouderen, expliciet onze aandacht voor de groeiende groep kwetsbare ouderen, waaronder de mensen
met dementie. Bij gemeenten vormde ook de jongerenhuisvesting een terugkerend gespreksonderwerp. De
praktijk laat hier een ander beeld zien, dan de verzoeken die de gemeenten regelmatig krijgen. Het is belangrijk
om de huishoudenskrimp met elkaar op de agenda te houden en mee te nemen in de keuzes die we maken. Ook
zijn we gevraagd om meer te vertellen waar we nu staan, zodat onze partners de stappen die we richting 2020
zetten beter kunnen volgen. En we het gesprek hierover kunnen voeren.
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Speerpunt 1:
Beschikbaar
ProWonen heeft om mensen te kunnen huisvesten niet alleen
woningen nodig, maar ook woningen die beschikbaar zijn. Hiermee
bedoelen we dat de woning leeg is of leeg komt voor een nieuwe
bewoner. Belangrijk voor woningzoekenden is dat ze niet te lang
hoeven te wachten op een sociale huurwoning. Dit betekent dat we
voldoende woningen in onze vastgoedportefeuille hebben die aansluiten bij
de woonvoorkeuren van onze (toekomstige) klanten èn dat deze woningen
ook vrijkomen.
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Vastgoedportefeuille
Op 1 januari 2015 bestaat onze vastgoedportefeuille uit 7.857 woningen. Ongeveer 70% hiervan is een gezinswoning, 24% zijn appartementen en 6% zorgwoningen. Ruim een derde deel van onze vastgoedportefeuille
bestaat uit woningen waarbij de woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer zonder traplopen te bereiken
zijn. Dit kunnen zowel appartementen zijn, als grondgebonden seniorenwoningen met een slaapkamer en
badkamer op de begane grond. De regionale woonvisie is in 2015 vastgesteld. In deze woonvisie zijn regionale
afspraken gemaakt over de Achterhoekse vastgoedopgave. Gemeenten vertalen deze regionale visie naar
de lokale situatie. Over deze lokale woonvisie maken we prestatieafspraken met de gemeenten Berkelland,
Bronckhorst en Oost Gelre.

Woonvoorkeuren
We hebben te maken met onze huidige klanten, maar houden ook rekening met toekomstige klanten. Het is
belangrijk dat we woningen hebben en houden die aansluiten bij de woonvoorkeuren van onze klanten. Daarom
kijken we kritisch naar de omvang en samenstelling van onze vastgoedportefeuille en passen deze aan waar
nodig. De gewenste ontwikkeling van onze woningvoorraad tot 2025 is vastgelegd in onze vastgoedportefeuillestrategie. We baseren ons hierbij op woonwensen, huishoudprognoses, maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen. Economie en politiek hebben een grote invloed, maar zijn lastiger te voorspellen. Daarom
werken we met verschillende scenario’s. De maatregelen die in alle scenario’s passen, plannen we nu al in.
Aanvullende maatregelen treffen we pas als er meer duidelijkheid is over een ontwikkeling. We zien nu
bijvoorbeeld al dat de bevolking in ons werkgebied in omvang krimpt. Vanaf 2020-2025 krimpt waarschijnlijk
ook het aantal huishoudens. Het gevolg hiervan is dat er vanaf dat moment minder woningen nodig zijn om onze
klanten te huisvesten. We anticiperen hier nu al op door strategische locaties aan te wijzen voor sloop en bij
sloop en vervangende nieuwbouw minder woningen terug te bouwen.

Verhuizingen en toewijzen
Jaarlijks verhuizen ongeveer 7% van onze huurders naar een andere woning. Dit betekent dat er zo’n 550
woningen vrij komen voor nieuwe bewoners. In de afgelopen jaren nam de vraag naar gezinswoningen toe en
de vraag naar appartementen en woningen met één slaapkamer af. Ook zagen we dat oudere huurders minder
vaak uit hun gezinswoning verhuisden dan we hadden verwacht. Hierdoor waren er te weinig gezinswoningen
voor woningzoekenden beschikbaar. Maatregelen die we sinds 2015 treffen zijn het minimaliseren van de
verkoop en teruggekochte Te Woon woningen worden alleen nog verhuurd. Ook is het voor woningzoekenden
belangrijk dat ze in aanmerking komen voor een vrijkomende woning. Bij het toewijzen van een woning spelen
het inkomen en soms de leeftijd een rol. We streven er naar dat al onze klanten voldoende kansen hebben om
voor een woning in aanmerking te komen.

Wachttijden
ProWonen biedt sinds 2012 samen met andere corporaties woningen aan via Thuis in de Achterhoek (TidA). Een
deel van woningzoekenden zoekt huisvesting op korte termijn. Maar er zijn ook klanten die heel gericht zoeken
naar een woning in een bepaalde kern of met specifieke kenmerken. Onze vrijkomende woningen bieden we
daarom op verschillende manieren aan. Dit kan zijn door loting, aanbod, zoekgericht of direkt wonen.
De meeste woningzoekenden schrijven zich uit voorzorg in. Slechts 20% van de ruim 16.000 woningzoekenden
is actief op zoek naar een nieuwe woning. Hiermee bedoelen we dat een woningzoekende in het afgelopen
jaar minimaal één keer op een woning heeft gereageerd. Het duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar voordat
mensen actief gaan reageren op woningen. Vanaf dat moment zijn ze gemiddeld zeven maanden actief op zoek,
voordat ze een woning vinden. De wachttijden variëren per woningtype, prijs en plaats. De gemiddelde wachttijd
wordt bij het aanbodmodel in de advertentie vermeld, zodat klanten weten wat ze kunnen verwachten.
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De doelen en resultaten voor 2016 t/m 2020
Doel 1
Onze woningvoorraad sluit aan bij de vraag van onze klanten.
Hier werken we op de volgende manieren aan:
 De omvang van onze woningvoorraad blijft tot 2025 gelijk.
De woningvoorraad van ProWonen bestaat uit huurwoningen, zorgwoningen en woningen die verkocht zijn met
een terugkoopverplichting onder Te Woon. We koersen de komende jaren voor ons hele werkgebied op een
gelijk blijvend aantal woningen. Tegelijkertijd kijken we wel naar de lokale woningmarktsituatie.
 Er is een veranderopgave tot 2025 in de samenstelling naar woningtype:
 We streven naar 60% gezinshuurwoningen in 2025. In 2015 is dit 58%.
 De vraag naar kleine woningen met één slaapkamer loopt terug. Per kern kijken we wat mogelijk en nodig is
voor dit woningtype.
 Het aantal nultrede woningen blijft gelijk. In 2015 is dit 37%. Nultrede woningen zijn woningen waarbij de
woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer zonder traplopen voor de bewoner te bereiken zijn. ProWonen
heeft in de afgelopen jaren al veel van dit soort woningen gebouwd of woningen nultrede gemaakt. Ondanks
de vergrijzing zijn er daarom niet méér nultredewoningen nodig.
 We sturen op een langjarig aantrekkelijke vastgoedportefeuille.
We investeren steeds meer in de bestaande woning en woonomgeving, omdat nieuwbouw vaak niet betaalbaar en beschikbaar is voor de laagste inkomensgroepen. Daarbij is uitbreiding van ons bezit niet nodig. We
investeren fors in het verduurzamen van onze woningen. Jaarlijks slopen we zo’n 80 woningen en vervangen
deze door (vaak minder) nieuwe woningen om eigentijdse woonmilieus te bieden en onze vastgoedportefeuille
gevarieerd te houden. Bij alle investeringen hebben we de mogelijkheden van onze klanten scherp in het
vizier.

Doel 2
Woningzoekenden hebben binnen een redelijke termijn een passende huurwoning.
Belangrijk is dat jongeren, ouderen en gezinnen een passende woning vinden. Hierbij streven we naar
gelijke kansen op het vinden van een woning, ofwel slaagkansen. Met de herziening van de woningwet zijn
ook de toewijzingsregels gewijzigd. Vanaf 2016 zien we wat de effecten van het passend toewijzen zijn. We
monitoren hoe dit in de praktijk uitwerkt.
Hier werken we op de volgende manier aan:
 Binnen TidA werken we aan het vergroten van inzicht in de wachttijden en slaagkansen voor
woningzoekenden.
Door gerichte inzet van het toewijzigingsmodel en de toewijzingscriteria kunnen we de verschillende woningzoekenden waar nodig een gelijkere kans geven op een passende woning.
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Speerpunt 2:
Betaalbaar
Een beschikbare woning alleen is niet voldoende om onze
klanten te huisvesten. Cruciaal is of deze woning betaalbaar
is. Naast de huurprijs gaat het ook om de energie- en andere
woonlasten. ProWonen kan hier slechts een deel van beïnvloeden.
We zien dat steeds meer klanten een laag inkomen hebben. Factoren
die hierbij meespelen zijn de crisis, veranderende toewijzingsregels en
de vergrijzing. De uitgaven van veel klanten zijn de afgelopen jaren
gestegen door hogere energielasten en eigen bijdragen in de zorg. Kortom,
de betaalbaarheid van het wonen staat stevig onder druk.
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Prijskwaliteitverhouding
Het woningwaarderingsstelsel vormt de basis voor onze huurprijzen. Een woning krijgt punten op basis van de
grootte, kwaliteit en ligging. Hiermee ligt vast hoeveel huur ProWonen maximaal voor een woning mag vragen.
We kiezen ervoor om niet dit bedrag te vragen, maar een fors lager percentage hiervan. Dit streefhuurpercentage verschilt per woningtype. In ons huurbeleid 2016 zijn deze streefhuren vastgelegd.

De doelen en resultaten voor 2016 t/m 2020
Doel 1: Onze woningen zijn betaalbaar voor huidige en nieuwe klanten.
Hier werken we op de volgende manieren aan:
 De prijs en kwaliteit van onze woningen is in evenwicht.
We maken gebruik van het woningwaarderingsstelsel om te bepalen of de prijs en kwaliteit in evenwicht zijn.
 Bij verhuizing passen we de huren aan de streefhuur aan.
In het vaststellen van deze streefhuren is nadrukkelijk rekening gehouden met de betaalbaarheid. Minimaal
3% van onze woningen is bereikbaar voor jongeren tot 23 jaar met recht op huurtoeslag. 66% van onze woningen betaalbaar tot de 1e aftopgrens (€ 586,68). En minimaal 80% van onze woningen heeft een betaalbare
huur (tot 2e aftoppingsgrens € 628,76).
 We verhogen de huren niet meer dan nodig. Gemiddeld worden de huren jaarlijks met het inflatiepercentage
verhoogd.
Om onze huren betaalbaar te houden kiezen we ervoor om onze huren niet meer dan nodig te verhogen.
 95% van onze nieuwe klanten die recht hebben op huurtoeslag, wijzen we een passende woning toe.
In 2016 betekent dit dat huishoudens met 1 of 2 personen een woning met een huurprijs van maximaal
€ 586,68 kunnen huren. Een groter huishouden mag een woning huren met een huurprijs tot maximaal
€ 628,76.
 Investeringen in het verduurzamen van onze woningen levert onze klanten financieel voordeel op.
We nemen maatregelen om de energielasten voor onze klanten zo laag mogelijk te houden. Deze maatregelen zijn vooral gericht op het isoleren van de woning (gevel, vloer, dak, glas, installaties). Bij een gelijkblijvend
energieverbruik en energietarieven levert dit onze klant financieel voordeel op. De klant kan dit voordeel vergroten door alert te zijn op het eigen verbruik en de mogelijkheden om dit te verminderen.

Doel 2: Woningzoekenden kunnen bewuster kiezen voor betaalbaar wonen.
De uitgaven voor een woning gaan verder dan alleen de huurprijs. Voor een woningzoekende is het van belang
om vooraf inzage te hebben in de totale woonlasten van een woning. Zo kan de woningzoekende bewuster
kiezen of een woning voor hen betaalbaar en daarmee passend is.
Hier werken we op de volgende manier aan:
 Verfijning van de wooncalculator.
In 2015 heeft ProWonen samen met de collegacorporaties van Thuis in de Achterhoek (TidA) de woonlastencalculator ingevoerd voor woningzoekenden. Met behulp van deze calculator kunnen klanten de totale woonlasten (huurprijs en energielasten) beter inschatten. Daarom werkt ProWonen binnen TidA aan verfijning van
de woonlastencalculator en andere hulpmiddelen die bijdragen aan dit inzicht.
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Speerpunt 3:
Verduurzamen
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor onze organisatie en onze
klanten. We blijven investeren in duurzaamheid en zetten de komende
jaren een tandje bij. Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen
en toepassen van duurzame materialen doet ProWonen al en we gaan
hiermee door. Door te investeren in energiebesparende maatregelen en
bewustwording over het energieverbruik kunnen we een belangrijke bijdrage
leveren aan het beperken van de woonlasten voor onze klanten. Het levert onze
klanten vaak meer wooncomfort op. Daarnaast ondersteunen we onze klanten
bij hun keuze voor energie-besparende maatregelen en energieopwekking. Samen
met onze klanten werken we zo op duurzame wijze aan comfortabele, betaalbare
woningen met lage energielasten.
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Energielabels en Energie-Index
In 2015 is er landelijk een vereenvoudigd energielabel geïntroduceerd zijn. Het energielabel voor woningen geeft
met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is in
vergelijking tot soortgelijke woningen. De energiezuinigheid telt mee in het puntenaantal dat een woning krijgt
in het woningwaarderingsstelsel en heeft daarmee invloed op de huurprijs. Het WWS gebruikt niet het vereenvoudigde energielabel, maar de Energie-Index. Deze index meet uitgebreider hoe energiezuinig een woning is.
Om deze reden gaan we in onze doelen uit van de Energie-index.

Doorgaan met investeren
In 2014 en 2015 verduurzaamden we met subsidie van de Provincie binnen de impulsplannen ruim 550 woningen.
ProWonen gaat de komende jaren stevig door met het verduurzamen.

De doelen en resultaten voor 2016 t/m 2020
Doel 1: Energiezuinige woningen. 90% van onze woningen heeft een Energie-Index lager dan 1,8.
Het verduurzamen van onze woningen levert een belangrijke bijdrage aan betaalbaarheid. Daarom
gaan we door met het treffen van energiebesparende maatregelen. Met 90% groene labels eind 2020
is de gemiddelde Energie-index voor onze totale woningvoorraad 1,25.
We werken hier op de volgende manier aan:
 Jaarlijks investeert ProWonen € 3 miljoen extra in het treffen van energiebesparende maatregelen.
De extra investering komt bovenop de € 13 miljoen die we jaarlijks uitgeven aan onderhoud. De komende
jaren geven we dus jaarlijks zo’n € 16 miljoen uit aan onderhoud en het verduurzamen van onze woningen. Tot
eind 2020 pakken we op deze manier ongeveer 1100 woningen aan.

Doel 2: Onze klanten zijn goed geïnformeerd over hun energieverbruik en mogelijkheden
om dit zelf te beïnvloeden.
Het energieverbruik wordt enerzijds bepaald door materiaalgebruik en isolatie van de woning en
anderszijds door het gebruik van de woning door de bewoner. Veel mensen zijn zich niet bewust van
het effect van hun eigen handelen op het energieverbruik. ProWonen helpt klanten waar mogelijk
zo de woonlasten te beperken.
We werken hier op de volgende manier aan:
 We geven informatie, advies en praktische tips aan onze klanten.
Verschillende Achterhoekse partijen werken samen om bewoners te informeren, enthousiast te maken en
ondersteunen bij het besparen van energie en zo te besparen op de energierekening. Waar deze initiatieven
specifiek gericht zijn op onze klanten zoeken we de samenwerking.

Doel 3: We ondersteunen klanten die kiezen voor energiebesparende maatregelen en
energieopwekking.
Naast energiebesparen bestaat er ook de mogelijkheid om energie op te wekken. De afgelopen jaren heeft
ProWonen klanten aangeboden om zonnepanelen voor hen te plaatsen. Vanaf 2016 draaien we het om en
leggen we het initiatief bij onze klanten. Klanten hoeven niet langer te wachten totdat ze vanuit ProWonen
benaderd worden, maar kunnen zelf een verzoek indienen. Zo ondersteunen we klanten die zelf graag op
hun energielasten willen besparen. We zorgen ervoor dat bestaande en nieuwe klanten op de hoogte zijn van
deze mogelijkheid.
We werken hier op de volgende manier aan:
 We plaatsen zonnepanelen op verzoek van onze klanten.
In 2016 verwachten we bij ongeveer 50 klanten zonnepanelen op hun huurwoning te plaatsen.
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Speerpunt 4:
Eigentijdse
dienstverlening
Het verhuren en onderhouden van onze woningen vormt de kern van
onze activiteiten. We luisteren naar wat klanten en omgeving van ons
vragen en kijken waar we onze dienstverlening kunnen aanscherpen
of verbeteren. Hierbij sluiten we aan bij maatschappelijke trends zoals
digitalisering en een actievere rol van onze klanten. Zo werken we aan
eigentijdse dienstverlening die afgestemd is op onze klanten.
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Digitalisering
Digitale dienstverlening wordt de komende jaren steeds meer standaard. Alleen daar waar dit niet kan of past,
verlenen we op een andere wijze onze diensten. Deze verdergaande digitalisering sluit aan bij de trends die we
om ons heen zien. Onze klanten krijgen zo snel en goed antwoord. We investeren in die onderdelen die relevant
zijn voor onze klanten. We werken hierin samen met Sité Woondiensten en Wonion.

Leefbaarheid
Onze dienstverlening richt zich naast de woning ook op de directe woonomgeving, zodat onze klanten zich veilig
en thuis voelen in hun buurt. We trekken hierin samen op met onze partners, elk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en met oog voor de samenhang en het geheel. De Woningwet geeft stevig richting aan de investeringen die we mogen doen. We blijven meedenken, onze kennis & kunde inzetten en samen met onze partners naar
oplossingen zoeken in het vitaal houden van onze wijken en buurten. Dit is in het belang van onze gezamenlijke
klanten en het duurzaam aantrekkelijk houden van onze vastgoedportefeuille in een krimpgebied.
Daarnaast volgen we de effecten van het passend toewijzen op de voet. De diversiteit in buurten staat hierdoor
onder druk en hiermee ook de leefbaarheid. Waar nodig en mogelijk werken we actief aan het leefbaar houden
van de directe woonomgeving van klanten.

De doelen en resultaten voor 2016 t/m 2020
Doel 1: Onze dienstverlening digitaliseren we optimaal, zonder hierbij onze klanten
uit het oog te verliezen.
We werken hier op de volgende manier aan:
 ProWonen is 24 uur, 7 dagen in de week bereikbaar voor klanten.
Door onze digitale dienstverlening uit te breiden kunnen klanten via MijnProWonen steeds vaker zelf hun
vraag of verzoek afhandelelen. We verwachten dat eind 2020 het grootste deel van onze klantcontacten
digitaal verloopt.

Doel 2: De dienstverlening aan onze klanten is goed.
We werken hier op de volgende manier aan:
 We scoren in de Aedes Benchmark op het onderdeel kwaliteit/ huurdersoordeel minstens klasse B;
de deelscore is 7 of hoger.
We maken heldere afspraken en komen deze na. Klanten krijgen snel antwoord. Daarnaast hebben we een
duidelijke procedure voor klachtafhandeling.
 Klanten waarderen onze telefonische dienstverlening en bij persoonlijk contact als goed.
Ze vinden onze digitale dienstverlening uitstekend.

Doel 3: Onze klanten denken en doen mee.
We vinden het belangrijk dat onze klanten meedenken en meedoen. We raadplegen onze klanten en
vragen hen om advies. Zo stemmen we onze producten en diensten meer af op wat onze klanten willen
en van ons verwachten.
We werken hier op de volgende manier aan:
 We denken minder voor onze klant, maar vragen het hen zelf.
Dit doen we op uiteenlopende manieren zoals het periodiek raadplegen van ons digitaal klantenpanel, houden
van enquêtes, huiskamergesprekken, gesprekken met bewonerscommissies en themabijeenkomsten.
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Doel 4: Samen met onze maatschappelijke partners werken we aan vitale leefbare buurten
en wijken.
Een prettige woonomgeving die schoon, heel en veilig is en waar ze hun buren kennen maakt dat onze
klanten zich thuis voelen in hun buurt. Dit kunnen we niet alleen. Hier werken we samen met onze huurders
en maatschappelijke partners aan. We zijn kritisch op onze bijdragen; dit doen we op die plek waar we voor
onze klanten het verschil kunnen maken en passend binnen de wet- en regelgeving.
We werken hier op de volgende manieren aan:
 We stimuleren de sociale samenhang in buurten door kleinschalige initiatieven van onze huurders in de
directe nabijheid van onze woningen te ondersteunen.
Als buren elkaar (beter) kennen, weten ze elkaar ook te vinden op momenten dat het nodig is of spreken ze
elkaar makkelijker aan op ongewenst en onveilig gedrag. Daarom ondersteunen we intiatieven die de sociale
samenhang versterken.
 Samen werken we met onze partners aan het voorkomen en verminderen van overlast, zodat mensen zich
veilig voelen in hun woonomgeving.
In ons dagelijks werk zien en horen we veel. Negatieve ontwikkelingen in een wijk signaleren en bespreken
vaak al in een vroegtijdig stadium in de lokale overleggen met onze partners. Zo kunnen we gezamenlijk
gericht en tijdig actie ondernemen.
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Speerpunt 5:
Specifieke
doelgroepen
Een deel van onze klanten heeft zorg nodig. Deze zorg leveren wij
niet, dit doen onze maatschappelijke partners; maar wij kunnen wel de
woning hiervoor geschikt maken. Ook hebben we oog voor mensen
die gezien hun leefomstandigheden dringend op zoek zijn naar huisvesting.
Deze urgent woningzoekenden helpen we zonder andere woningzoekenden
uit het oog te verliezen.
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Ouderen en zorgbehoevenden
Mensen worden gemiddeld steeds ouder en blijven langer gezond. De komende jaren neemt het aantal ouderen in de Achterhoek en onder onze klanten toe. Onze oudere klanten zijn honkvast en blijven graag wonen op
de plek waar ze zich thuis voelen, ook als er zorg nodig is. Ook dragen de hervormingen in de langdurige zorg
er aan bij dat mensen langer en met een zwaardere zorgvraag zelfstandig blijven wonen. Dit resulteert in een
landelijke roep om meer geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking te bouwen. ProWonen
heeft deze opgave in de afgelopen jaren al gerealiseerd. We werken samen met gemeenten, klanten en lokaal
aanwezige partijen al jaren aan een vitale woonomgeving. Ook anticiperen we op de effecten van vergrijzing en
veranderingen in de zorg door het behouden van ontmoetingsruimten voor bewoners die intramurale of 24-uurs
zorg krijgen.

Vergunninghouders
Het opvangen van het groeiend aantal vluchtelingen vormt een grote uitdaging voor ons land. De ontwikkelingen en richting die hier vanuit de politiek aan wordt gegeven volgen elkaar in hoog tempo op. We werken samen
met gemeenten, collega corporaties, Sociale Diensten, COA en Vluchtelingenwerk aan het huisvesten van deze
mensen. De gemeenten hebben vanuit hun wettelijke taak hierin de regie. Samen zoeken we passende oplossingen. Hierbij kijken we niet alleen naar de huidige situatie, maar ook naar de effecten en gevolgen voor de lange
termijn, voor onze klanten, onze vastgoedportefeuille en de langjarige continuïteit van onze organisatie.

Andere urgente doelgroepen
Ook cliënten van Lindenhout, Moviera, GGNet en incidendeel andere partijen behoren tot de urgente doelgroep
en bieden we huisvestingsmogelijkheden.

De doelen en resultaten voor 2016 t/m 2020
Doel 1: Ouderen wonen zelfstandig zo lang ze dit zelf willen en kunnen.
ProWonen helpt om dit mogelijk te maken.
Hier werken we op de volgende manieren aan:
 Er is geen opgave in het aantal nultrede woningen.
De afgelopen jaren werkten wij hard aan het uitbreiden van het aandeel nultrede woningen. We merken nu dat
er voldoende aanbod is en dat er op de korte termijn geen opgave ligt voor ProWonen om dit uit te breiden.
 We denken mee in het vinden van een passende woonoplossing.
Soms is verhuizen naar een geschikte woning beter dan het aanpassen van een woning. ProWonen kan
belemmeringen wegnemen door bijvoorbeeld toewijzingscriteria, gematigde huren voor 55+ gelabelde woningen of in gesprek te gaan met klanten.

Doel 2 : Onze zorgvastgoedportefeuille sluit aan bij de vraag van deze specifieke doelgroepen.
We volgen de ontwikkelingen in de zorg(financiering) op de voet, om waar mogelijk snel te kunnen
anticiperen en reageren. Zo beperken we zoveel mogelijk de exploitatierisico’s rond het zorgvastgoed.
Hier werken we op de volgende manieren aan:
 We blijven in gesprek met zorgorganisaties die ons zorgvastgoed huren2.
Het is van belang dat we op de hoogte zijn van visie en keuzes van de zorgorganisaties waarmee we samenwerken. Ze houden direct verband met de verwachtingen richting onze organisatie en het vastgoed dat ze van
ons huren.
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Zorginstellingen die bij ProWonen vastgoed huren zijn bijvoorbeeld De Lichtenvoorde, Estinea,
Sensire, Careaz, Zozijn, Markenheem, Livio, GGNet

 We maken op maat afspraken met de individuele zorgorganisatie.
De ontwikkelingen in de zorg(financiering) gaan snel en hebben grote gevolgen. Mensen met een steeds grotere zorgvraag blijven zelfstandig wonen. De impact hiervan op de transformatie van verzorgingshuizen is
groot. Dit vraag om maatwerk per zorgcomplex en afspraken op maat met de individuele zorgorganisatie.

Doel 3: We bieden huisvesting aan mensen met een urgente woonvraag.
Hier werken we op de volgende manieren aan:
 We dragen maximaal bij aan het behalen van de taakstelling van de gemeente.
Met de toenemende stroom vluchtelingen is het geen eenvoudige opgave om de taakstelling te behalen.
Dit vraagt een grote gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen (gemeenten, corporaties,
Vluchtelingenwerk enSociale Diensten).
 We geven vergunninghouders een goede woonstart.
Samen met vrijwilligers zetten we ons naast huisvesting in om deze mensen te begeleiden bij de eerste
stappen en wegwijs te maken in de buurt en woning.
 De wachttijd voor woningzoekenden met een sociale of medische urgentie blijft gelijk; we bieden hen binnen
zes maanden een passende woning aan.
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Samen
Wij werken met verschillende maatschappelijke organisaties samen. Elk op basis van onze eigen deskundigheid.
We voelen ons verantwoordelijk voor ons eigen deel en samen voor het geheel. We zijn er trots op dat er
zoveel organisaties met ons werken aan het prettig wonen in de Achterhoek. Want samen komen we verder!

Huurdersverenigingen
ProWonen heeft de formele participatie via huurdersverenigingen georganiseerd.
De veranderende rol van de huurdersverenigingen in de Woningwet vraagt veel van de bestuursleden. Het zijn
vaak complexe thema’s waarover we met elkaar in gesprek zijn.
We hebben periodiek overleg met de huurdersverenigingen. Vier keer per jaar hebben we bestuurlijk overleg
over de meer beleidsmatige onderwerpen. Huurdersverenigingen hebben adviesrecht op veel van die onderwerpen. We nemen hen zo vroeg mogelijk mee in onze overwegingen. Naast het bestuurlijk overleg kennen we het
lokale overleg tussen de lokale huurdersvereniging en ProWonen. Tijdens dit overleg praten we elkaar vooral bij
over lokale vastgoedprojecten.
In de gemeente Berkelland werken we samen met Huurdersvereniging Borculo en Huurdersvereniging De
Naobers (Eibergen en Neede). Huurdersvereniging Ruurlo is niet meer actief. In de gemeente Oost Gelre is dit
de Huurdersvereniging Lichtenvoorde en in de gemeente Bronckhorst zijn dit de Huurdersvereniging HEVO
(Hengelo en Vorden) en de huurdersvereniging Zelhem. De huurdersverenigingen HEVO (Hengelo en Vorden),
Borculo en Lichtenvoorde werken samen onder de naam Samen1.

Achterhoeks Corporatieoverleg (ACo)
Samen met Wonion, Sité Woondiensten, Plavei en De Woonplaats vormen wij het Achterhoeks Corporatieoverleg
(ACo). We pakken regionale onderwerpen op zoals de huishoudenskrimp en regionale woningmarktontwikkelingen. Samen met de Achterhoekse gemeenten en Provincie Gelderland werkten we aan de regionale woonvisie.
Op basis hiervan stelt elke gemeente een lokale woonvisie op.

ProSiWo
In 2015 heeft de samenwerking tussen ProWonen, Sité Woondiensten en Wonion verder vorm gekregen. Deze
samenwerking vormt voor ons een belangrijke schakel in het realiseren van onze doelstellingen voor de
komende jaren, waaronder het verlagen van de bedrijfslasten. We kijken kritisch op welke onderdelen we het
beste samen aan de slag kunnen gaan en waar we zelfstandig werken.
Efficiënt werken met behoud van kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt voor de samenwerking. Daarnaast
leidt de samenwerking tot vermindering van de kwetsbaarheid van onze organisaties op specialistische onderwerpen, tot behoud en verbreding van het kennisniveau en tot grotere flexibiliteit. Samen zijn we beter in staat
een substantieel deel van de opgaven in een krimpende woningmarkt te realiseren.
In de periode 2015 – 2017 werken we samen met Sité Woondiensten en Wonion aan de volgende vier portefeuilles,
die onderling verbonden zijn:
 ERP (het primaire bedrijfsinformatiesysteem)
 eKC (efficiënt en elektronisch klantcontact)
 Onderhoud
 Positionering
De basis voor het ERP is eind 2015 opgeleverd. Vanaf 2016 werken onze drie organisaties met hetzelfde primaire
pakket, waarbij we gekozen hebben voor een uniforme inrichting en waar mogelijk ook uniforme werkwijze.
Verdere optimalisering vindt vanaf 2016 plaats. Onze klanten merken niets van deze overgang.
Bij eKC werken we samen aan verdere digitalisering van onze dienstverlening. We trekken samen op bij de
inrichting van een (digitale) kennisbank en bijvoorbeeld een klantportaal. Klanten van ProWonen kunnen hier
al gebruik van maken; samen met Sité Woondiensten en Wonion gaan we de mogelijkheden uitbreiden en
verbeteren.
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Bij Onderhoud gaat het om ontwikkelingen rond de digitalisering. We willen klanten de mogelijkheid bieden hun
onderhoudsvragen en reparatieverzoeken digitaal te melden. Bij de inkoop van onderhoudscontracten werken
we al samen. Ook hebben we een gezamenlijke showroom voor klanten waarvan de douche/keuken of toilet
wordt vervangen.
De profilering en positionering van onze samenwerking is een periodiek terugkerend gespreksonderwerp; we
maken afspraken waar we gezamenlijk naar buiten treden en waar we zaken afstemmen binnen ProSiWo of
binnen de ACo. De stappen die we de komende jaren in gezamenlijkheid binnen ProSiWo zetten, nemen we mee
bij de periodieke actualisatie van het ondernemingsplan.

Gemeenten
Het werkgebied van ProWonen is uitgestrekt. Onze woningen staan in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst
en Oost Gelre. We hebben regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg. En ook daarbuiten weten we elkaar goed
te vinden. We spraken bij het maken van dit ondernemingsplan met de wethouders wonen c.q. volkshuisvesting.
Hun tips en aandachtspunten zijn verwerkt in het plan.
Met de komst van de herziene Woningwet is er in formele zin iets veranderd in de relatie tussen een woningcorporatie, de gemeente en de huurdersvereniging(en). Op basis van de regionale woonvisie maakt de gemeente
de lokale woonvisie met hierin het lokale volkshuisvestingsbeleid. De lokale woonvisies verschijnen in 2016.
Elk jaar stelt de corporatie vóór 1 juli een activiteitenprogramma op waarin de bijdrage aan het lokale volkshuisvestingsbeleid zichtbaar wordt. Voorwaarde is dat er overleg is geweest tussen de corporatie en de
huurdersvereniging(en) over het activiteitenprogramma. Uiterlijk 15 december van elk jaar stellen de gemeente,
de huurdersorganisatie en de corporatie(s) de prestatieafspraken vast. In 2015 hebben we voor de 1e keer een
activiteitenprogramma opgesteld. De ervaringen nemen we mee in 2016 als de lokale woonvisies er zijn.

Maatschappelijke, zorg- en welzijnsorganisaties
Door bezuinigingen in de zorg en veranderende wet- en regelgeving hebben we gemerkt dat de samenwerking
met zorgorganisaties een meer zakelijk karakter heeft gekregen (in de verhuurder-huurder relatie). Toch zijn
we meer dan dat. We hebben elkaar hard nodig om te voorkomen dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig
hebben of vereenzamen. Daarom zetten we ons actief in om er weer een samenwerkingsrelatie van te maken.
Waarbij we ons samen richten op het welzijn en passend huisvesting voor mensen met een zorgvraag. Samen
met Sité Woondiensten en Wonion is in 2014 een inventarisatie gemaakt van het zorgvastgoed en een inschatting
gemaakt van de risico’s. In gesprek met de zorginstellingen kijken we naar de impact van de overheveling van de
AWBZ naar de Wet Langdurige zorg en de WMO. We werken met veel verschillende maatschappelijke-, zorg- en
welzijnsorganisaties samen zoals Sensire (onder andere thuiszorg, wonen met zorg en maatschappelijk werk),
Careaz (thuiszorg, wonen met zorg), Markenheem, Livio, De Lichtenvoorde, Stichting Zozijn, MEE en Estinea
(verzorgen, ondersteunen en begeleiden van mensen met een beperking), GGNet (geestelijke gezondheidszorg),
IJsselkring (buurtbemiddeling), Betula (welzijnsdiensten), Moviera (aanpak huiselijk geweld), Buurtzorg (thuiszorg) en Humanitas (kinderopvang).
We nemen deel aan de lokale zorgnetwerken en –overleggen. In de gemeente Bronckhorst is dit onder regie van
de gemeente met verschillende instanties zoals Sensire, MEE, de wijkagent en Sité Woondiensten. Doel van dit
overleg is onder andere om met elkaar afspraken te maken om ontruimingen te voorkomen.
In de gemeente Berkelland zijn dit de Voor Mekaar teams. Samen met organisaties en verenigingen, maar vooral
samen met de inwoners worden vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg op een andere manier aangepakt. We leren met elkaar zo het samen anders organiseren en tot betere resultaten te komen.
In de gemeente Oost Gelre is er onder regie van de gemeente een lokaal zorgnetwerkoverleg met verschillende
instanties zoals de gemeente (WMO ambtenaar, leerplichtambtenaar, zorgcoördinator, ouderenadviseur),
Sensire, kinderopvang, wijkagenten, Lindenhout (jongerenbegeleiding), Iriszorg (verslavingszorg), Leger des
Heils, Stadsbank, GGNet, politie, woningcorporatie de Woonplaats en Sociale Dienst Oost Achterhoek.
In de overzichtstabel op de volgende pagina zijn onze reguliere overleggen met onze partners samengevat.
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Zo organiseren we het
Onze speerpunten en ambities voor de komende jaren zijn helder; we gaan door op de weg die we met ons
vorige ondernemingsplan in 2011 zijn ingeslagen. Een stevige uitdaging, maar we staan er gelukkig niet
alleen voor! Samen met onze klanten, collega corporaties en maatschappelijke partners werken we aan
prettig wonen in de Achterhoek. Meer dan voorheen zoeken we de samenwerking om in een tijd van
bezuinigingen en veranderende wetgeving te voorkomen dat er gaten gaan vallen en onze klanten hiervan
de dupe worden. Het vitaal houden van de wijken en buurten is, naast een betaalbare passende woning,
essentieel voor onze klanten om zich ergens thuis te voelen. Uiteraard werken we hieraan vanuit onze eigen
verantwoordelijkheid en expertise en de mogelijkheden die we hebben binnen de Woningwet.
Voorwaarde om onze ambities en doelen te kunnen realiseren is een financieel gezonde organisatie, die
voldoende flexibel is om zich aan te kunnen passen aan actuele ontwikkelingen. Dit doen we op een manier die
past bij ProWonen: nuchter, betrouwbaar en met een stabiele koers, zodat we er ook op de lange termijn voor
onze klanten kunnen zijn.
Richting 2020 werken we aan een efficiënte compacte organisatie met substantieel lagere bedrijfslasten. We
kennen onze klanten, woningen en ons werkgebied. We zijn en blijven verbonden met de kernen in ons werkgebied. De onderdelen die we binnen ProSiWo gezamenlijk met Sité Woondiensten en Wonion oppakken dragen
bij aan de koers van onze eigen organisatie. Daarnaast blijven we ook kritisch naar onze eigen organisatie.
De hoofdrichting voor onze organisatie en weg hier naar toe werken we in 2016 verder uit.
Daarnaast vraagt de implementatie van de herziene Woningwet veel tijd en aandacht.

De doelen en resultaten voor 2016 t/m 2020
Doel 1: Efficiënt en flexibel
Hier werken we op de volgende manieren aan:
 Eind 2020 werkt ProWonen samen met (keten)partners.
We kijken kritisch naar onze bedrijfsvoering en de wijze waarop we georganiseerd zijn. We passen onze
processen aan en kijken hoe en wie werkzaamheden het beste kan uitvoeren. Dit kan onze eigen organisatie
zijn, of binnen ProSiWo, maar ook dat een (keten)-partner de meest geschikte partij is. Voorwaarde is dat
ProWonen altijd de regie houdt. We kijken niet alleen naar efficiency; het behoud van kwaliteit van onze
dienstverlening staat voorop. We hebben en houden kennis van zaken. We ontwikkelen ons verder tot
professioneel opdrachtgever op die onderdelen die we uitbesteden. Zo benutten we de deskundigheid van
onze partners.
 Vanaf 2016 werken ProWonen, Sité en Wonion met hetzelfde primaire bedrijfsinformatiesysteem (ERP).
We gaan de komende jaren verder met het digitaliseren van onze dienstverlening en automatisering van
werkzaamheden. Dit doen we met oog voor onze klant; we gaan niet voor maximaal, maar optimaal. We
benutten zo mogelijkheden om efficiënter te werken en aan te sluiten bij ontwikkeling dat klanten meer
zaken zelf kunnen regelen en sneller antwoord krijgen op hun vragen.
 Eind 2020 ligt onze formatie tussen de 65 en 75 fte.
Het kritisch kijken naar welke werkzaamheden we uitvoeren en hoe we dit efficiënter kunnen organiseren
maakt dat we meer met minder mensen kunnen doen. We werken al een aantal jaar aan het verkleinen
van onze formatie. Tijdelijke contracten zijn niet verlengd en bij vertrek van medewerkers kijken we of
vervanging op die plek nodig en wenselijk is. In 2010 bedroeg de omvang van onze organisatie nog meer
dan 100 fte. Op onderdelen (zoals ICT, digitaal klantcontact) worden werkzaamheden samen met Sité
Woondiensten en Wonion uitgevoerd. Deze mensen blijven bij de eigen organisatie werken, maar door het
samen te doen, levert dit voordeel op voor de individuele organisaties.
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Doel 2: Financieel gezond
ProWonen heeft een gezonde financiële positie en dat willen we graag zo houden. Het is belangrijk om het
management en medewerkers tijdig te voorzien van de juiste sturingsinformatie. Beslissingen nemen we
met het oog op langjarige continuïteit. Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om snel te anticiperen op
veranderingen of marktomstandigheden. We werken met verschillende scenario’s en vertalen deze naar
de te verwachten impact voor de financiële positie van ProWonen en brengen onze sturingsmogelijkheden
in beeld. Daarnaast bewaken we nauwlettend of ProWonen nu en in de toekomst voldoet aan de financiële
kaders, gestelde regelgeving en andere eisen zoals de governancecode en integriteit.
Ons financieel beleid is erop gericht om aan de ene kant onze ambities mogelijk te maken en aan de andere kant
te voldoen aan een aantal financiële kaders met als doel:
 de financiële mogelijkheden in beeld te hebben om onze volkshuisvestelijke opgave te kunnen (blijven) uitvoeren;
 de continuïteit van ProWonen te waarborgen;
 de financiële risico’s te minimaliseren;
 de financiële haalbaarheid van het totale beleid te toetsen;
 de financiële gevolgen van keuzes inzichtelijk te maken om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de
besluitvorming.
Naast een begroting voor het komende boekjaar maken we ook een meerjarenraming. De meerjarenraming
actualiseren we halfjaarlijks en als het nodig is vaker. Tijdig en continu inzicht in de financiële positie van
ProWonen als geheel en flexibiliteit zijn belangrijke voorwaarden om in te kunnen grijpen en bij te sturen.
Hier werken we op de volgende manieren aan:
 We voldoen aan de eisen van het WSW en ministerie.
Alle doelstellingen uit dit ondernemingsplan zijn financieel doorgerekend en getoetst aan onze financiële
kaders. We voldoen aan de eisen van het WSW en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu; de kaders die
we intern hanteren zijn strakker om vroegtijdig te signaleren wanneer bijsturing nodig is. In 2016 herijken we
ons financieel beleid door veranderende wetgeving. Belangrijke wijziging is de waardering van ons bezit tegen
marktwaarde in plaats van de bedrijfswaarde.
De belangrijkste financiële kaders zijn:
 Rentedekkingsfactor (ICR)4: minimaal 1,5
 Solvabiliteit5: minimaal 25%
 De operationele kasstroom inclusief een aflossingsnorm voor vreemd vermogen van 2%:
minimaal € 2 miljoen
 Renterisico: maximaal 10% per jaar
 In 2020 liggen onze bedrijfslasten onder de € 1.060 vhe (peiljaar 2016)
We gaan door met het verlagen van de bedrijfslasten. In de afgelopen jaren hebben we hier al grote stappen in
gezet.
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Rentedekkingsgraad: in hoeverre is de corporatie in staat de rente-uitgaven op het
vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten.

Doel 3: Goed bestuur
Woningcorporaties staan erg in de publieke belangstelling. Goed bestuur, integriteit, transparantie en
een adequate maatschappelijke verantwoording zijn voorwaarde voor een goede organisatie. In onze sector
zijn hiervoor onder meer de AedesCode en de Governancecode Woningcorporaties opgesteld. De codes
benoemen kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die wij bij ons in- en extern functioneren hanteren
en waarop wij aanspreekbaar zijn. We onderschrijven de uitgangspunten uit deze codes omdat ze aansluiten
bij hoe ProWonen in de wereld staat. We vinden het logisch en vanzelfsprekend om maatschappelijke
verantwoording af te leggen. We besteden veel aandacht aan good governance en risciomanagement.
Hier werken we op de volgende manieren aan:
 1x per 4 jaar laten we ons visiteren.
We toetsen met benchmarks hoe we presteren ten opzichte van andere corporaties. Ook de visitatie die één
keer in de vier jaar plaatsvindt, biedt ons inzicht waar wij onze prestaties nog kunnen verbeteren. Wij vinden
het belangrijk om met gemeenten en huurders in gesprek te blijven en horen graag waar het beter kan.
 Minimaal 1x per drie jaar actualiseren we de risicobeheersing.
Omdat zowel ProWonen verandert als de omgeving waarin ProWonen opereert, is het goed om periodiek
de risicobeoordeling te herzien. In 2014 heeft een actualisatie van de risicobeoordeling plaats gevonden.
Risicomanagement is echter niet iets om alleen periodiek integraal te beoordelen, maar moet onderdeel
uitmaken van de dagelijkse sturing van een organisatie. Risicobeoordeling en beheersing hebben we
daarom geborgd in de organisatie, bijvoorbeeld bij de fasedocumenten van projecten en door het uitvoeren van
jaarlijkse AO/IC controles. Belangrijk hierbij is dat het niet alleen een controle is, maar ook een hulpmiddel kan zijn om processen te optimaliseren.
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Samenvatting: ambities, doelen en resultaten
Speerpunt
Beschikbaar
Voldoende passende woningen
beschikbaar voor onze klanten.

Speerpunt
Betaalbaar
Betaalbaar wonen voor
onze klanten.

Speerpunt
Verduurzamen
We werken samen met
onze klanten aan comfortabele,
betaalbare woningen met lage
energielasten.
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Doel 1
Onze woningvoorraad sluit aan
bij de vraag van onze klanten.
 De omvang van onze woningvoorraad
blijft tot 2025 gelijk.
 Er is een veranderopgave tot
2025 in de samenstelling naar
woningtype:

Doel 1
Onze woningen zijn betaalbaar voor
huidige en nieuwe klanten.
 De prijs en kwaliteit van onze
woningen is in evenwicht.
 Bij verhuizing worden de huren
aangepast aan de streefhuur.
 We verhogen de huren niet meer
dan nodig. Gemiddeld worden de
huren jaarlijks met het inflatiepercentage verhoogd.
 95% van onze nieuwe klanten die
recht hebben op huurtoeslag wijzen
we een passende woning toe.
 Investeringen in het verduurzamen
van onze woningen levert onze
klanten financieel voordeel op.

Doel 1
Energiezuinige woningen. 90%
van onze woningen heeft een
Energie-Index lager dan 1,8.
 De gemiddelde Energie-Index voor
onze totale woningvoorraad is eind
2020 maximaal 1,25.
 Jaarlijks investeert ProWonen
€ 3 miljoen extra in het treffen van
energiebesparende maatregelen.

 We streven naar 60% gezinswoningen in de huur. In 2015 is
dit 58%.
 De vraag naar kleine woningen
met één slaapkamer loopt terug.
Per kern kijken we wat mogelijk
en nodig is voor dit woningtype.
 Het aantal nultrede woningen
blijft gelijk. In 2015 is dit 37%.
 We sturen op een duurzaam aantrekkelijke vastgoedportefeuille.

Doel 2
Woningzoekenden hebben binnen
een redelijke termijn een passende
huurwoning.
 Binnen Tida werken we aan het
vergroten van inzicht in de wachttijden en slaagkansen voor
woningzoekenden.

Doel 2
Woningzoekenden kunnen bewuster
kiezen voor betaalbaar wonen.
 We geven woningzoekenden vooraf
inzage in de totale woonlasten.

Doel 2
Onze klanten zijn goed geïnformeerd
over hun energieverbruik en
mogelijkheden dit zelf te
beïnvloeden.
 We geven informatie, advies en
praktische tips aan onze klanten.
Waar initiatieven van andere
partijen specifiek gericht zijn
op onze klanten zoeken we de
samenwerking.

Doel 3
We ondersteunen klanten die
kiezen voor energiebesparende
maatregelen en energieopwekking.
 We plaatsen zonnepanelen op
verzoek van onze klanten.
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Samenvatting: ambities, doelen en resultaten
Speerpunt
Eigentijdse dienstverlening
We werken aan eigentijdse
dienstverlening die afgestemd
is op onze klanten.

Speerpunt
Specifieke doelgroepen
Passende huisvesting voor mensen
met specifieke woonbehoeften en
urgente woonvragen.

Zo organiseren we dit
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Doel 1
We digitaliseren onze dienstverlening optimaal, zonder onze
klanten uit het oog te verliezen.
 ProWonen is 24 uur, 7 dagen in de
week bereikbaar voor klanten.

Doel 1
Ouderen wonen zelfstandig zo
lang ze dit zelf willen en kunnen.
ProWonen helpt om dit mogelijk te
maken.

Doel 1
Efficiënt en flexibel.
 Eind 2020 werkt ProWonen samen
met (keten)partners.
 Vanaf 2016 werken ProWonen, Sité
en Wonion met hetzelfde primaire
bedrijfsinformatiesysteem (ERP).
 Eind 2020 ligt onze formatie tussen
de 65 en 75 fte.

Doel 2
De dienstverlening aan onze
klanten is goed.
 We scoren in de Aedes Benchmark
op het onderdeel kwaliteit/
huurdersoordeel minstens een B;
de deelscore is 7 of hoger.
 Klanten waarderen onze
telefonische dienstverlening of
bij persoonlijk contact als goed.
Ze vinden onze digitale dienstverlening uitstekend.

Doel 3
Onze klanten denken en doen mee.
 We denken minder voor onze klant,
maar vragen het hen zelf door ze te
raadplegen en om advies te vragen.

Doel 2
Onze zorgvastgoedportefeuille sluit
aan bij de vraag van deze specifieke
doelgroepen.
 We blijven in gesprek met klanten
die ons zorgvastgoed huren.
 We maken op maat afspraken met
zorginstellingen.

Doel 3
We bieden huisvesting aan mensen
met een urgente woonvraag.
 We dragen maximaal bij aan het
behalen van de taakstelling van de
gemeente.
 We geven vergunninghouders een
goede woonstart.

Doel 2
Financieel gezond.
 We voldoen aan de eisen van het
WSW en ministerie. De belangrijkste financiële kaders zijn:
 Rentedekkingsfactor: minimaal 1,5.
 Solvabiliteit: minimaal 25%.

 De operationele kasstroom
inclusief een aflossingsnorm voor
vreemd vermogen van 2%:
minimaal € 2 miljoen.
 Renterisico: maximaal 10% per
jaar.
 In 2020 liggen onze bedrijfslasten
onder de € 1060 vhe (peiljaar 2016).

Doel 4
Samen met onze maatschappelijke
partners werken we aan vitale
leefbare buurten en wijken.
 We werken samen met onze maatschappelijke partners aan het
voorkomen en verminderen van
overlast, zodat mensen zich veilig
voelen in hun woonomgeving.
 We kijken kritisch naar onze investeringen en investeren
daar waar we voor onze klanten het
verschil kunnen maken.
 We stimuleren de sociale samenhang in buurten en wijken door
kleinschalige initiatieven van huurders te ondersteunen.

 De wachttijd voor woningzoekenden
met een sociale of medische
urgentie blijft gelijk; we bieden ze
binnen zes maanden een passende
woning aan.

Doel 3
Goed bestuur.
 We onderschrijven de uitgangspunten uit de Governancecode en
Aedescode:
 1x per 4 jaar laten we ons
visiteren.
 Minimaal 1x per drie jaar
actualiseren we de
risicobeheersing.

33

Meer
informatie
Wilt u meer informatie over ons werk
en onze woningen? Neem dan contact
met ons op of kijk op www.prowonen.nl en
www.thuisindeachterhoek.nl.
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Het helpen van mensen die niet zelf in de
eigen huisvesting kunnen voorzien door
het verhuren en onderhouden van onze
woningen, garages en bedrijfsruimten,
vormt al meer dan 100 jaar de kern van
ons werk. Dit doen we door onze bijna
achtduizend woningen betaalbaar en
beschikbaar te houden voor de mensen
die op onze hulp aangewezen zijn. Voor
sommige specifieke groepen mensen
zetten we een stapje extra, zoals urgent
woningzoekenden. Dit doen we samen
met onze maatschappelijke partners. Kijk
voor meer informatie op www.prowonen.nl

Colofon
Deze brochure is een
uitgave van ProWonen
Aan de inhoud van deze
brochure kunnen geen
rechten worden ontleend.
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