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In 2019 bestaat Woningbouwvereniging St. Willibrordus 100 jaar. Iemand 
vroeg me laatst waar het nou écht om gaat in de komende jaren. Ik zei 
dat we eigenlijk maar één ding willen: dat onze klanten in 2019 nog nét zo 
tevreden over ons zijn als nu. Een geringe ambitie, zult u misschien denken. 
Maar niets is minder waar.

Eind 2012 hebben we een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.  
We kregen van onze huurders gemiddeld ruim een acht. Daar waren we 
blij mee, maar nog niet tevreden. Inmiddels is er heel wat veranderd. 
De financiële en economische crisis heeft desastreuze gevolgen voor de 
Nederlandse woningmarkt. Maar wat mij persoonlijk nog het meest raakt,  
is dat de samenleving het vertrouwen in onze sector is kwijtgeraakt.

Ook als kleine woningcorporatie worden we hard geconfronteerd met de 
consequenties. De komende jaren zal het moeilijker worden om projecten 
te financieren en zullen de kosten voor beheer en onderhoud, administratie 
en energie stijgen. Onze rol in de sociale woningbouw zal daardoor 
noodgedwongen veranderen. Maar één ding staat voor ons voorop. En dat  
is dat we sociale woningbouw in Wassenaar overeind willen houden.  
Met betaalbare woningen voor diegenen die ze het hardst nodig hebben.

Om in 2019 weer minstens een acht te scoren, zullen we er hard aan moeten 
trekken. Als team, en samen met iedereen die zich betrokken voelt bij ons 
werk. Met dit beleidsplan zetten we hiervoor onze koers uit.

Wil van Dam
directeur-bestuurder

Nog nét zo tevreden
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Missie
Woningbouwvereniging St. Willibrordus is een lokaal verankerde onderneming die op grond 
van haar sociale verantwoordelijkheid investeert in betaalbaar wonen en maatschappelijke 
voorzieningen; in het bijzonder voor huishoudens met een laag tot modaal inkomen.
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Vooruitblik op 2019

Woningbouwvereniging St. Willibrordus heeft een beleidsplan voor de 
periode 2015-2019: De weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid bij Wassenaar. 
Deze uitgave is een verkorte en vereenvoudigde versie van dit beleidsplan. 
Het is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het werk van onze 
corporatie.

Leeswijzer
De afgelopen tijd zijn een aantal ontwikkelingen in gang gezet die de rol van 
woningcorporaties ingrijpend zullen veranderen. Het volgende hoofdstuk, 
Sociale woningbouw onder druk, laat zien wat ons te wachten staat. St. 
Willibrordus wil zich met ziel en zaligheid blijven inzetten voor haar huurders 
en de sociale woningbouw. Wat onze kerndoelen zijn en wat we gaan doen 
om die te bereiken, leest u vervolgens in Aan het werk!

Als maatschappelijke onderneming gaat het er niet alleen om wát we 
presteren. Hóe we dat doen is minstens zo belangrijk. Dat wordt bepaald 
door onze kernwaarden. In het laatste hoofdstuk laten we zien hoe we deze 
kernwaarden de komende tijd gaan aanscherpen.

Een belangrijke leidraad
Dit ondernemingsplan pretendeert niet volledig te zijn, noch alwetend 
over wat ons allemaal te wachten staat. Het is gebaseerd op de vermaarde 
‘kennis van nu’ en gesprekken over wederzijdse verwachtingen met diverse 
organisaties die betrokken zijn bij ons werk in de gemeente Wassenaar.

De hier geschetste plannen en ideeën worden uitgewerkt in jaarplannen. 
Over de voortgang wordt gerapporteerd in managementrapportages en 
jaarverslagen. Waar nodig zullen de plannen worden aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen. Dit doen we in samenspraak met onze medewerkers, 
huurders en partners in Wassenaar.
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Kerndoelen 2019

De mens centraal
St. Willibrordus levert in 2019 maatwerk. We weten en begrijpen wat mensen van ons verwachten.  
We zijn constant op zoek naar de beste match tussen wat mensen zoeken en wat wij ze als woningcorporatie 
kunnen bieden.

Leefbare wijken
Om plezierig te wonen, is de woonomgeving minstens zo belangrijk. In 2019 zijn de buurten en wijken waar wij 
woningen hebben veilig, schoon en heel. Waar mogelijk dragen wij bij aan een goede mix van mensen en van 
woningen.

Maximale maatschappelijke opbrengst
St. Willibrordus zet zich 100 procent in voor de sociale huisvesting in Wassenaar. Samen met de bewoners en 
maatschappelijke partners. In 2019 ziet iedereen wat onze toegevoegde waarde is voor  
de gemeenschap en onze doelgroep.

Bekendheid en zichtbaarheid
St. Willibrordus is een lokaal verankerde organisatie met een maatschappelijke opgave. We zijn bescheiden, 
maar de Wassenaarse samenleving weet in 2019 wie we zijn en waar we voor staan.
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St. Willibrordus heeft voor 2019 vier kerndoelen. U ziet ze hiernaast. Op het 
eerste gezicht lijken ze het dezelfde als die voor 2014. Hebben we dan vijf 
jaar voor niks gewerkt? Integendeel. Er is al heel veel bereikt. De kerndoelen 
maken echter deel uit van onze strategische agenda. Strategie en kerndoelen 
richten zich op de lange termijn. Als de omstandigheden veranderen, kan 
het nodig zijn om ze – in ieder geval inhoudelijk – aan te passen aan nieuwe 
ontwikkelingen. En die veranderingen zijn er de komende jaren meer dan 
genoeg.

De komende tijd kunnen we als woningcorporaties de volgende 
ontwikkelingen verwachten:

Verdergaande liberalisering van de woningmarkt
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II werd het al duidelijk. De eerste 
ideeën voor een nieuwe Woningwet richtten zich op beperking van de rol 
van woningcorporaties ten gunste van de vrije markt. Daardoor zou er 
ruimte moeten ontstaan voor particuliere verhuurders in de wat duurdere 
segmenten. De ´huisjesmelkers’ zeggen sommigen…

De laatste jaren is duidelijk geworden dat een klein aantal van de 400 
corporaties in Nederland te grote avonturen is aangegaan. Zij hebben de 
sector opgezadeld met miljoenenverliezen. Reden voor de regering om 
de woningcorporaties nog verder in te perken in hun bewegingsvrijheid. 
Bovendien krijgen de gemeenten en het ministerie meer invloed op het 
financiële toezicht en het beleid.

Beperking van directe invloed op de leefbaarheid
Woningcorporaties mogen eigenlijk alleen nog woningen verhuren en 
ontwikkelen voor mensen met de laagste inkomens. De verhuur aan 
andere doelgroepen is beperkt. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van 
maatschappelijk onroerend goed, zoals voorzieningen voor ouderen, 
buurthuizen, scholen, kinderopvang en bijvoorbeeld buurtwinkels. Onze 
eigen, directe invloed op een gevarieerde samenstelling – en dus de 
leefbaarheid – van wijken en buurten wordt aanmerkelijk verkleind.

Sociale woningbouw onder druk
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Voornemens en veranderingen in de wet- en regelgeving

Al enige jaren wordt door de Rijksoverheid gewerkt aan de wet- en regelgeving die de activiteiten  
van woningcorporaties – in jargon ‘toegelaten instellingen’ – moeten beperken tot de kerntaken.  
Simpel gezegd: het verhuren van woningen voor de laagste inkomensgroepen. Bovendien wil men  
de marktwerking stimuleren. De belangrijkste wijzigingen staan in de Herzieningswet toegelaten instellingen 
volkshuisvesting die in 2014 door minister Blok van Wonen in aangepaste vorm aan  
de Eerste en Tweede Kamer is voorgelegd. 
Algemeen wordt niet verwacht dat de uitkomsten van de Parlementaire enquête woningcorporaties  
in oktober 2014 nog belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving zullen opleveren.

Eind 2014 zijn dit de belangrijkste wettelijke ontwikkelingen:

-  Woningcorporaties kunnen projecten financieren met een zekerheidsgarantie van het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw. Europa accepteert deze ‘staatssteun’ alleen als in ieder geval 90% van de vrijkomende 
woningen met een huur tot aan de huurtoeslaggrens (2014: € 699,48) aan de groep met  
de laagste inkomens wordt verhuurd. De regering heeft deze bepaling opgenomen in de wet.

-  Alleen het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daar direct aan verbonden 
maatschappelijk vastgoed wordt gerekend tot de zogenaamde ‘diensten van algemeen economisch belang’ 
(DAEB). En alleen voor deze DAEB-activiteiten mogen uit de sociale verhuur verkregen rendementen en 
gegarandeerde leningen worden gebruikt.

-  Voor niet-DAEB-activiteiten, zoals het bouwen, verhuren en beheren van winkels, vrijesectorwoningen etc. 
moet een corporatie een juridisch of administratief afgesplitst bedrijfsonderdeel oprichten. Dit onderdeel mag 
projecten alleen financieren met zelf verdiend of op de vrije markt geleend geld.

-  Dat wil niet zeggen dat dit bedrijfsonderdeel alles mag doen. Een project moet sowieso bijdragen  
aan de maatschappelijke kerntaak van de corporatie. Nieuwe projecten moeten bovendien worden 
goedgekeurd door de gemeente. Deze moet vaststellen dat er geen marktverstoring plaatsvindt.

-  Mensen met een middeninkomen die in een sociale huurwoning wonen, worden bestempeld 
als ‘scheefwoners’ en gestimuleerd een duurdere woning te kopen of te huren. Hiertoe mogen 
woningcorporaties hun huren in verhouding meer verhogen.

-  Deze extra huurverhogingen dienen deels ter compensatie van de verhuurdersheffing die tot 2017  
voor de hele sector oploopt tot 1,7 miljard euro.

-  Er zijn plannen om het woningwaarderingsstelsel (het ‘puntensysteem’) waarmee de maximale huur  
kan worden vastgesteld, te vervangen door een koppeling van de huurprijs aan de WOZ-waarde van  
de woning. Voor de verhuurders levert dit een groot risico op. Bij een (verdere) daling van de WOZ-waarden 
kunnen huurders – als zij de maximale huur betalen – een huurverlaging eisen. Deze onzekerheid heeft ook 
een negatief effect op de te betalen rente voor financieringen.
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Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar

Meer huurders in gedrang bij ontwikkelingen zorg en welzijn
Een toenemend aantal mensen – vaak in de doelgroep van de sociale 
huisvesting – heeft moeite met zelfstandig wonen. Dat kan te maken hebben 
met sociale problemen, psychische klachten, lichamelijke beperkingen of 
een combinatie van factoren. Tegelijkertijd wordt de organisatie van zorg en 
welzijn ingrijpend gesaneerd en gereorganiseerd. De kans dat zij tussen wal 
en schip raken is groot. Hoe en door wie dit opgelost moet worden, is zeer 
onzeker.

Hoge lasten door verhuurdersheffing en saneringssteun
Het vorige kabinet legde woningcorporaties al een ‘verhuurdersheffing’ op 
voor de aanpak van probleemwijken. Inmiddels draait de hele sector ook op 
voor de miljoenenverliezen die door enkele corporaties zijn veroorzaakt. Deze 
nog oplopende ‘saneringssteun’ en de verhuurdersheffing samen kosten St. 
Willibrordus nu al ruim 1,3 miljoen euro per jaar. Tot 2019 loopt dit bedrag 
nog op tot 1,7 miljoen. Dit is circa 25 procent van de totale huurinkomsten.

Kosten voor energie en milieu stijgen
Het gaat nog lang niet goed met het milieu en de behoefte aan energie en 
grondstoffen blijft groeien. Nog afgezien van politieke spanningen in de 
wereld is zeker dat de kosten van warmte, water en licht verder zullen stijgen. 
De overheid stelt – terecht – eisen aan de duurzaamheid van woningen. 
Het betekent wel meer kosten voor onderhoud, ontwikkeling en beheer. En 
hogere energielasten voor onze huurders.

Financiering van nieuwe projecten wordt moeilijker
Bouwen wordt de komende jaren sowieso duurder. Het geld dat ooit 
verworven is uit de sociale huisvesting, mag praktisch alleen nog maar 
besteed worden aan woningen voor mensen met lage inkomens. Het toezicht 
wordt strenger en de toekenning van leningen voorzichtiger.

Eventuele aanvullende projecten, bijvoorbeeld praktijkruimtes en winkels 
onder appartementen, moeten geheel gefinancierd worden op de particuliere 
markt. Door alle ontwikkelingen van de laatste jaren is de financiële positie 
van woningcorporaties minder zeker. Dit alles leidt automatisch tot hogere 
rentelasten.
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Verandering 
van wensen 
en verwachtingen 
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Wensen en verwachtingen van klanten veranderen
Het aantal inwoners van Wassenaar neemt iets af, maar het aantal 
huishoudens neemt juist toe. Er komen steeds meer alleenstaanden. Ook 
het aantal ouderen neemt sterk toe. Juist deze groepen zoeken vaak een 
huurwoning.

Het opleidingsniveau en de ontwikkeling van mensen stijgt. De afgelopen 
decennia hebben we allemaal geleerd meer en beter voor onszelf op te 
komen – en een ietsje minder voor een ander. 

Al deze ontwikkelingen leiden tot veranderingen in de wensen en 
verwachtingen van huurders en woningzoekenden. Uiteraard waar het gaat 
om het woningaanbod. Maar zeker ook in de omgang met onze organisatie 
en met elkaar. In persoon, telefonisch en via de website, sms, e-mail en 
sociale media.

Betaalbaarheid van woningen is in het geding
De reden van bestaan van een woningcorporatie is het bieden van 
betaalbare woningen voor de doelgroepen die ze het hardst nodig hebben. 
Bovenstaande ontwikkelingen leiden bijna allemaal tot stijging van de kosten. 
Tegelijkertijd krimpen de reserves van St. Willibrordus. De komende jaren is 
de betaalbaarheid van woningen dan ook zeker in het geding.

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar 13
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In het voorgaande hoofdstuk hebben we gekeken naar de kerndoelen die 
Woningbouwvereniging St. Willibrordus in de periode 2015-2019 wil behalen 
en de ingrijpende veranderingen die de sociale volkshuisvesting onder druk 
zetten.

In een beleidsplan gaat het natuurlijk vooral om de actie. Op de volgende 
pagina’s schetsen wat we in 2019 bereikt willen hebben en wat we hiervoor 
de komende jaren concreet gaan doen. Dit doen we aan de hand van onze 
vier strategische kerndoelen:

1. De mens centraal
2. Leefbare wijken
3. Maximale maatschappelijke opbrengst
4. Bekendheid en zichtbaarheid

Overigens kan een actie ook zijn dat we nog onderzoek moeten verrichten 
naar de beste aanpak. Het gaat ten slotte om een periode van vijf jaar waarin 
nog veel kan veranderen.

Aan het werk!
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Wat willen we in 2019 bereikt hebben?
We weten wat er leeft onder onze huurders, bij woningzoekenden en bij 
andere partijen in de sociale volkshuisvesting. Als we ons echter ergens van 
bewust zijn, is het dat dé huurder en dé woningzoekende niet bestaan.

In al onze contacten proberen we er zo goed mogelijk achter te komen 
wat mensen van ons vragen en duidelijk te maken wat zij van ons kunnen 
verwachten. Dit geldt voor huurders en woningzoekenden en voor 
belanghouders, zoals de Huurdersbelangenvereniging Rozenstein, de 
gemeente Wassenaar en andere organisaties waar we mee samenwerken.
 
Passende oplossing of verwijzing
Wat ons ook gevraagd wordt, we zoeken altijd naar een oplossing die 
aansluit op de behoefte en omstandigheden van degene die het ons vraagt. 
Als we het zelf niet op kunnen lossen, kijken we hoe we toch kunnen 
helpen. We kunnen actief bemiddelen tussen mensen en instanties of 
slechts doorverwijzen naar de juiste persoon of instelling als iemand het 
waarschijnlijk zelf kan regelen.

Optimale koppeling vraag en aanbod
Als mensen een woning zoeken, kunnen we in één oogopslag zien welke 
woningen het meest geschikt zijn. Hiervoor beschikken we over een actuele 
woningcartotheek: gespecialiseerde software om alle informatie over de 
woningvoorraad en projecten op één plaats op te slaan en te presenteren.

Kerndoel 1: De mens centraal

Kerndoel 1: De mens centraal

St. Willibrordus levert in 2019 maatwerk. We weten en begrijpen wat mensen van ons 
verwachten. We zijn constant op zoek naar de beste match tussen wat mensen zoeken  
en wat wij ze als woningcorporatie kunnen bieden.
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Klanttevredenheidsonderzoek 2012
In oktober 2012 heeft Woningbouwvereniging St. Willibrordus een klanttevredenheidsonderzoek 
gehouden onder haar huurders in de vorm van een schriftelijke enquête. 43% van de huurders 
reageerde. Statistisch een representatief aantal. 

Zij gaven St. Willibrordus de volgende drie rapportcijfers:

bereikbaarheid: 8,2
afhandeling reparatieverzoeken: 8,2
communicatie: 8,0

Uit de antwoorden over het beeld van Woningbouwvereniging St. Willibrordus bleek dat het 
leeuwendeel van de respondenten vond dat de corporatie oog had voor hun wensen. Ze vonden 
St. Willibrordus bovendien een betrouwbare organisatie en haar werkwijze klantvriendelijk.

18



Minstens een zelfde niveau  van klanttevredenheid
Ondanks alle veranderingen en bezuinigingen geven onze huurders ons in 
2019 gemiddeld minstens een 8 in een klanttevredenheidsonderzoek.

Interne processen stroomlijnen
Vanaf 2015 gaan we alle interne processen doorlichten en verder stroomlijnen 
om – nog meer dan nu – flexibel en adequaat op vragen in te kunnen spelen. 
Hier hoort ook de inrichting van de woningcartotheek bij en het actualiseren 
en bijhouden van de gegevens in de databank.

Intern en extern onderzoeken
We gaan meer gericht onderzoek doen om onze kennis te vergroten. Kennis 
over onze eigen organisatie, onze klanten – huurders en woningzoekenden 
– en de sociale woningbouw in het algemeen. We houden onderzoeken van 
externe partijen scherp in de gaten. Daarnaast nemen we initiatief voor eigen 
onderzoek, zoals het klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij laten we voortaan, 
naast de kwaliteit van onze dienstverlening en imago, ook kijken naar de 
kwaliteit, prijs en geschiktheid van onze woningen en de leefbaarheid in de 
buurten en wijken. Er worden standaard intake- en exit-interviews gehouden 
met huurders om te kijken hoe we onze processen kunnen optimaliseren.

Ons onafhankelijk laten visiteren
Eens in de vier jaar vindt, conform de AedesCode, een onafhankelijke visitatie 
plaats door een onafhankelijk bureau dat geaccrediteerd is door de Stichting 
Visitatie Woningcorporaties. In 2015 doen we dit voor de tweede keer. De 
visitatie heeft betrekking op het maatschappelijk presteren, de wijze waarop 
de corporatie belanghouders betrekt bij haar werkzaamheden en de manier 
waarop het interne toezicht de eigen kwaliteit waarborgt. De aanbevelingen 
worden verwerkt in de komende jaarplannen.

Huurdersbelangenverenging nog meer betrekken
St. Willibrordus bespreekt jaarlijks de plannen en prestaties met 
Huurdersbelangenvereniging Rozenstein. Waar mogelijk willen wij hun 
betrokkenheid bij bepaalde onderwerpen vergroten.

Wat gaan we hiervoor de komende jaren doen?

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar 19
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Kerndoel 2: Leefbare Wijken

Wat willen we in 2019 bereikt hebben?
Willibrordus wil in 2019 een actieve rol blijven vervullen in de leefbaarheid 
van de buurten en wijken waar onze huurders wonen. De kwaliteit van de 
woonomgeving is immers net zo belangrijk als die van de woning. Niet alleen 
voor onze huurders, maar ook voor de lokale samenleving als geheel.

Door noodzakelijke bezuinigingen en de wettelijke inperkingen van onze 
taken kunnen we in 2019 echter minder zelfstandig regelen. St. Willibrordus 
kan en zal alleen nog geld besteden aan activiteiten die direct met ons eigen 
vastgoed te maken hebben.

Om de woonomgeving van onze huurders veilig, schoon en heel te houden 
werken we nauw samen met onze partners in de gemeente. Bijvoorbeeld 
de politie, (geestelijke) gezondheidszorg, welzijnsinstellingen, de 
reinigingsdienst en uiteraard de gemeente Wassenaar.
 
St. Willibrordus werkt als intermediair
Als bewoners ons benaderen met vragen of problemen in verband met de 
leefbaarheid in hun buurt of wijk, treden wij vaker op als intermediair. Als 
ze het zelf kunnen regelen, verwijzen we ze door naar de juiste persoon of 
instantie. Is dat te lastig, dan koppelen we de betrokkenen actief aan de 
instantie die hen het beste kan helpen. 

Kerndoel 2: Leefbare Wijken

Om plezierig te wonen, is de woonomgeving minstens zo belangrijk. In 2019 zijn de  
buurten en wijken waar wij woningen hebben veilig, schoon en heel. Waar mogelijk  
dragen wij bij aan een goede mix van mensen en van woningen.

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar 21



Onze rol is voor iedereen duidelijk
In 2019 is volstrekt duidelijk wat onze rollen en verantwoordelijkheden zijn 
op het gebied van leefbaarheid. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor al 
onze onderscheiden belanghouders, en voor de gemeente Wassenaar in het 
bijzonder.

Wij zetten ons in voor gedifferentieerde wijken
Door de wet- en regelgeving zijn we beperkt in het zelf ontwikkelen van 
andere gebouwen dan huurwoningen voor mensen met de laagste inkomens. 
Maar we blijven ons waar mogelijk actief inzetten voor gedifferentieerde 
wijken. We zijn ervan overtuigd dat een goede mix van verschillende mensen, 
woningtypen en huur- en koopwoningen het beste is voor een plezierige en 
duurzame woonomgeving voor iedereen.

Opstellen Handboek Leefbaarheid
St. Willibrordus neemt het initiatief voor een Handboek Leefbaarheid. In dit 
handboek maken we duidelijk wat onze rollen en verantwoordelijkheden zijn 
bij diverse leefbaarheidskwesties. Het handboek is bedoeld voor iedereen die 
direct betrokken is bij de leefbaarheid in wijken en buurten.

Dit handboek is voor onze huurders tevens een handleiding voor het 
inschakelen van de juiste personen of instanties, binnen of buiten St. 
Willibrordus, bij problemen op het gebied van veiligheid, onderhoud en 
reiniging in hun buurt of wijk.

Het Handboek Leefbaarheid wordt opgesteld in nauw overleg 
met direct betrokken belanghouders, zoals de gemeente en 
Huurdersbelangenvereniging Rozenstein. Het resultaat zal voor iedere 
belangstellende beschikbaar zijn, onder andere via de website.

Wat gaan we hiervoor doen?
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Actief verzamelen van signalen van huurders
We gaan actief alle signalen en feedback van bewoners over de leefbaarheid 
van buurten en wijken verzamelen en bijhouden. Het kan zijn dat we 
Huurdersbelangenvereniging Rozenstein vragen om signalen die zij opvangt 
over een specifieke kwestie verder te onderzoeken. De resultaten van zo’n 
onderzoek zullen we gebruiken om te kijken wat we er in onze (nieuwe) rol 
mee kunnen doen.
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Kerndoel 3: Maximale 
maatschappelijke opbrengst

Wat willen we in 2019 bereikt hebben?
In 2019 hebben we een concrete definitie van wat de maatschappelijke 
opbrengst van Woningbouwvereniging St. Willibrordus kan en moet zijn 
in het huidige tijdsgewricht. Hierin zijn de kansen en beperkingen van de 
geldende wet- en regelgeving volledig verwerkt. 

De maatschappij verandert voortdurend. En daarmee ook wat van een 
maatschappelijke onderneming mag worden verwacht. We communiceren 
hier actief over met al onze belanghouders en de gemeente Wassenaar in 
het bijzonder. Met de gemeente onderhouden we een bijzondere relatie op 
het gebied van sociale huisvesting. De wederzijdse verwachtingen worden 
vastgelegd in prestatieafspraken.
 
20 procent CO2-reductie bijna gerealiseerd
In 2019 is de 20 procent CO2-reductie die door de sector voor 2020 met 
de overheid is overeengekomen gerealiseerd. Dit betekent dat het 
gehele woningbezit gemiddeld een energielabel B heeft. In 2014 was 
dit nog gemiddeld D. Hiermee levert St. Willibrordus niet alleen een 
maatschappelijke bijdrage. Ook de kwaliteit van het woningbezit wordt 
verhoogd. Bovendien wordt de betaalbaarheid voor de huurders verbeterd 
als het hen lukt hun energiekosten te verlagen. De huurders kunnen ook zelf 
invloed uitoefenen op hun energieverbruik, omdat zij goed geïnformeerd zijn 
over de mogelijkheden van energiebesparing.

Kerndoel 3: Maximale maatschappelijke opbrengst

St. Willibrordus zet zich 100 procent in voor de sociale huisvesting in Wassenaar.  
Samen met de bewoners en maatschappelijke partners. In 2019 ziet iedereen wat  
onze toegevoegde waarde is voor de gemeenschap en onze doelgroep.
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Met stip op… groen
St. Willibrordus heeft onderzocht wat haar maatschappelijke positie is. Hiervoor is een model gebruikt van de 
Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV). De positie van de corporatie wordt afgezet op twee assen van 
een matrix.

De horizontale as geeft de oriëntatie aan van een corporatie. Links een zuivere vastgoedorganisatie  
en rechts een organisatie die zich volledig richt op zorg en welzijn in de wijken.
Op de verticale as worden de drijfveren van een corporatie aangegeven. Boven puur financieel-economisch 
rendement en onder vooral maatschappelijk rendement.

St. Willibrordus wil in samenspraak met partners in 2019 opgeschoven zijn van een echte ‘klantencorporatie’ 
naar een woningbouwvereniging met nog meer oog voor de klanten en maatschappelijk rendement. Het 
wonen staat centraal. Een gezonde financieel-economische basis  
blijft een belangrijke voorwaarde. Deze positie wordt aangegeven door de groene stip.

vastgoed-
onderneming

klantencorporatie

wijkregisseur

emancipatie-
machine

voorzieningen-
corporatie

St. Willibrordus in 2009

St. Willibrordus in 2014

St. Willibrordus in 2019

financieel economisch
rendement

maatschappelijk
rendement

smal:
vastgoed

breed:
mensen
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Minstens een ruime voldoende bij de visitatie
In 2019 heeft, zoals afgesproken in de AedesCode, wederom een 
onafhankelijke visitatie plaatsgevonden. Daarbij wordt onder meer gekeken 
naar de maatschappelijke prestaties van de corporatie aan de hand van 
eigen ambities en de met belanghouders gemaakte afspraken. Voor onze 
maatschappelijke prestaties scoren we minimaal een ruim voldoende.

Wat gaan we hiervoor doen?
Om vast te stellen wat het maatschappelijk rendement van St. Willibrordus 
is, zul je het er eerst over eens moeten zijn hoe je dit kunt bepalen en 
beoordelen. Dat kan per definitie alleen samen met de maatschappelijke 
partners die hier ook een rol in spelen en/of belang in hebben. Samen met 
hen zullen we hier de komende jaren een methodiek voor ontwikkelen.

Intensiveren van de contacten met de gemeente Wassenaar
De rol van St. Willibrordus verandert door de nieuwe wet- en regelgeving. 
Dat geldt ook voor de rol van de gemeente Wassenaar. Bij de gemeente gaat 
het om verschillende partijen: de politiek, het college van burgemeester en 
wethouders en verschillende ambtelijke afdelingen. Met al deze partijen 
willen we de contacten intensiveren om goede (prestatie)afspraken te maken 
en de wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen.

Regelmatig organiseren van bijeenkomsten met belanghouders
Als het gaat om maatschappelijk rendement, zijn er veel partijen die 
hier belangen in hebben. Dat gaat om de huurders, maar ook andere 
bewoners van Wassenaar en allerlei instanties zoals welzijnsorganisaties, de 
geestelijke en lichamelijke zorg, de politie etc. St. Willibrordus zal regelmatig 
bijeenkomsten met deze belanghouders organiseren om de gewenste 
bijdrage met hen af te stemmen.
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Kerndoel 4: Bekendheid en 
zichtbaarheid

Wat willen we in 2019 bereikt hebben?
St. Willibrordus staat bekend als een kleine, daadkrachtige organisatie die 
zich erop richt de goede dingen te doen voor de sociale volkshuisvesting in 
Wassenaar en die ook goed te doen.
 
We zijn goed verankerd in Wassenaar
Verankerd zijn betekent niet alleen dat je je fundamenten – in ons geval je 
kantoor en woningen – in Wassenaarse grond hebt staan. In 2019 hebben wij 
goede verbindingen met alle geledingen van de samenleving die van belang 
zijn voor onze maatschappelijke opgave: het bieden van betaalbare woningen 
voor mensen die daar zelf niet of moeilijk toe in staat zijn.

We weten wat er in de Wassenaarse samenleving speelt. We zijn ons ervan 
bewust dat we slechts een bescheiden rol kunnen vervullen. Maar we zorgen 
er wel voor dat de Wassenaarse bevolking weet wie we zijn en waar we voor 
staan.

We zijn transparant
Belanghouders, toezichthouders en de media ervaren St. Willibrordus als een 
transparante organisatie, die bereid en in staat is haar keuzes uit te leggen en 
te verantwoorden.

St. Willibrordus is een lokaal verankerde organisatie met een maatschappelijke opgave.  
We zijn bescheiden, maar de Wassenaarse samenleving weet in 2019 wie we zijn en waar  
we voor staan.

Kerndoel 4: Bekendheid en zichtbaarheid
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De juiste dingen 
goed doen
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De relatie met de huurders is geïntensiveerd
Huurdersbelangenvereniging Rozenstein is nog meer betrokken bij de keuzes 
die St. Willibrordus maakt. Huurders denken waar nodig mee met specifieke 
vraagstukken in hun complex of woonomgeving. 

Ideeën en initiatieven van actieve huurders worden door management 
en medewerkers van St. Willibrordus open en klantgericht ontvangen. We 
reageren snel en duidelijk.

De juiste dingen goed doen
Alles wat u in deze vereenvoudigde en verkorte versie van het Beleidsplan 
2015-2019 leest over de plannen van St. Willibrordus, levert een bijdrage 
aan dit kerndoel. De plannen zijn bedoeld om onze kleine organisatie 
nog daadkrachtiger te maken en de goede dingen voor de sociale 
volkshuisvesting goed te doen.

Daarnaast zullen we de bescheidenheid iets van ons afschudden. Met ons pr- 
en communicatiebeleid brengen we beter over het voetlicht wat we doen en 
waarom we het doen. Bij alle communicatie zijn we zo transparant mogelijk. 
In de organisatie worden proceseigenaren benoemd die verantwoordelijk zijn 
voor de pr en communicatie op hun terrein.

We stimuleren en ondersteunen de huurders
De opbouwende samenwerking met Huurdersbelangenvereniging Rozenstein 
wordt voortgezet en geïntensiveerd. Waar nodig krijgt de vereniging 
ondersteuning om haar taak zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Wij 
betrekken hen bovendien bij de modernisering van de participatie.

We stimuleren huurders om samen te werken bij specifieke vraagstukken 
in hun complex of woonomgeving. De organisatie wordt zo ingericht dat 
hun ideeën en initiatieven op de juiste plaats terechtkomen en we snel en 
duidelijk kunnen reageren.

Wat gaan we hiervoor doen?
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Kernwaarden: de manier waarop

Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Door alle 
negatieve aandacht zullen we voorlopig onder een vergrootglas ons werk 
moeten doen. Alleen al hierom is de manier waarop we keuzes maken en 
zaken aanpakken minstens zo belangrijk als het resultaat.

Het doel heiligt de middelen, zegt men wel eens. Meestal betekent het dat er iets recht 
gepraat moet worden wat krom is. Voordat je grote en ambitieuze plannen maakt, moet je 
wel weten wie je bent, wat je waard bent en, minstens zo belangrijk, wat je belangrijk vindt. 
Het gaat er immers niet alleen om wát je realiseert, maar ook hóe je dat doet.

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar 33



Kernwaarden
Effectief en doelmatig
Woningbouwvereniging St. Willibrordus kenmerkt zich door een effectieve manier van handelen met een 
doelmatige inzet van middelen. Het team bestaat uit een kleine groep medewerkers die oog heeft voor de 
wensen van onze huurders en van woningzoekenden.

Flexibiliteit
De medewerkers staan open voor verandering en denken graag mee met onze huurders en woningzoekenden. 
Deze flexibele werkhouding draagt bij aan onze hoge kwaliteit van dienstverlening.

Maatschappelijk betrokken
Maatschappelijk betrokkenheid vormt een belangrijke verbinding tussen onze organisatie en de medewerkers. 
Zij zetten zich volledig in om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven van onze organisatie.

Betrouwbaar en integer
Onze medewerkers zijn betrouwbaar en integer. Afspraken worden nagekomen en de inzet en ambities van 
onze organisatie worden helder gecommuniceerd.
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De vier kernwaarden hiernaast zijn de ijkpunten voor onze manier van 
werken. Samen met onze missie omschrijven ze wie we zijn. Oftewel, wat 
de identiteit is van Woningbouwvereniging St. Willibrordus en ons team van 
medewerkers. 

In dit laatste hoofdstuk kijken we naar de plannen die bedoeld zijn om onze 
kernwaarden nog verder te versterken.

Effectiever en doelmatiger werken
Om de ambitieuze doelen van St. Willibrordus in 2019 te behalen, is 
geld nodig. Tegelijkertijd zijn er allerlei ontwikkelingen die leiden tot 
kostenverhogingen, de mogelijkheden om projecten te financieren beperken 
en de kansen verkleinen om zelf meer geld te verdienen. Er is maar één 
mogelijkheid: er moet bezuinigd worden. Zowel bij het beheer van onze 
woningen als bij nieuwbouwprojecten.

Daarnaast gaan we kijken of we toch niet onnodig geld laten liggen aan de 
inkomstenkant. Bijvoorbeeld door toch meer differentiatie aan te brengen bij 
de jaarlijkse huurverhogingen.

De kostenbesparingen zoeken we in het effectiever en doelmatiger maken 
van onze bedrijfsprocessen en het scherper inkopen en standaardiseren van 
onderhouds- en nieuwbouwwerkzaamheden. St. Willibrordus gaat voort op 
de ingeslagen weg van verdere professionalisering van diverse processen. 
Waar nodig worden de competenties van management en medewerkers 
verhoogd. Uiteraard letten we erop dat de besparingen het realiseren van 
onze (maatschappelijke) doelen niet of zo min mogelijk in de weg staan.

Verder professionaliseren van de governance
Governance staat grofweg gezegd voor alle activiteiten die gericht zijn 
op de effectiviteit en resultaatgerichtheid van een organisatie. Voor de 
verdere professionalisering van deze activiteiten gaat St. Willibrordus vaker 
tussentijds vaststellen of de bedoelde resultaten wel worden behaald. En 
waar nodig de plannen bijstellen.

De tussentijdse evaluaties en eventuele aanpassing van plannen vindt 
plaats in samenspraak met de raad van commissarissen. Bovendien worden 
de medewerkers meer betrokken bij de besluitvorming. Zowel vooraf als 
achteraf. De benodigde informatie wordt concreet en handzaam aangereikt.
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Verder professionaliseren van het risicomanagement
Bij renovatie en nieuwbouw gaan vele miljoenen om. De bouw staat erom 
bekend dat de faalkosten hoog zijn en daarmee ook de financiële risico’s 
van investeringen. Daarnaast loopt een organisatie ook andere risico’s, zoals 
problemen met de veiligheid, het imago of de integriteit. St. Willibrordus 
gaat verder op de weg van professionalisering van het risicomanagement. 
Het inschatten en beperken van risico’s wordt integraal onderdeel van alle 
werkprocessen en de dagelijkse beleidsvoering.

Verder professionaliseren van de medewerkers
De ontwikkelingen gaan razendsnel, in het bijzonder voor de afdelingen 
Wonen en Financiële administratie. St. Willibrordus ondersteunt 
medewerkers bij het bijscholen tot het gewenste kennis- en 
competentieniveau. In overleg met hen worden individuele ontwikkelplannen 
opgesteld en uitgevoerd.

Onderzoek naar oplossing werkdruk financiën
Er moet steeds meer verantwoording worden afgelegd aan allerlei instanties, 
zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw en het Centraal Fonds Volkshuisvesting. We onderzoeken wat 
dit betekent voor de werkdruk voor de afdeling Financiële administratie en 
zoeken naar een passende oplossing.

Meer uitbesteden en samenwerken?
Soms is het goedkoper en zelfs beter voor de kwaliteit om taken uit te 
besteden aan gespecialiseerde bedrijven. St. Willibrordus onderzoekt welke 
werkzaamheden misschien beter uitbesteed kunnen worden. We houden 
daarbij voor ogen dat de aansturing van externen ook tijd kost en bepaalde 
competenties van onze eigen medewerkers vereist.

Ook kijken we of we bij bepaalde activiteiten meer kunnen samenwerken met 
andere partijen. Mogelijk kunnen hierdoor ook kosten worden gedeeld.
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Colofon
Uitgave
Woningbouwvereniging St. Willibrordus, Wassenaar
oktober 2014

Het Beleidsplan 2015-2019 is opgesteld in nauwe samenwerking 
met management, medewerkers en diverse belanghouders van 
St. Willibrordus.

Tekst en concept
Gert Ringenoldus, Leiden

Ontwerp en opmaak
Clownfish Creatieve Communicatie, Wassenaar

Druk
Drukkerij Groen, Hoofddorp

Fotografie
Woningbouwvereniging St. Willibrordus, Wassenaar
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Woningbouwvereniging

St. Willibrordus

Hofcampweg 87

2241 KE  Wassenaar

www.wbv-willibrordus.nl 

info@wbv-willibrordus.nl
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