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Voorwoord 

 

In 2009 ontwikkelden we Durf en Duurzaamheid, strategisch document deltaWonen 

2010 – 2015. Die titel gaf precies aan wat het document onderscheidend maakte. 

DeltaWonen was de eerste corporatie die het lef had om te kiezen voor duurzaamheid 

als leidend principe. Duurzaam omgaan met people, planet en profit bepaalde vanaf 

dat moment het denken en doen binnen onze organisatie. 

 

Vorig jaar ontstond de behoefte aan een geactualiseerd plan. Niet, omdat Durf en 

Duurzaamheid door de tijd ingehaald zou zijn. Integendeel: de uitgangspunten in Durf 

en Duurzaamheid 1.0 waren en zijn nog steeds verrassend actueel. Wel hadden we 

behoefte aan meer algemene strategische doelstellingen, die we jaarlijks van concrete 

actiepunten kunnen voorzien. Verder heeft de organisatie in vier jaar natuurlijk een 

ontwikkeling doorgemaakt. Zo zagen we in 2009 vooral nog de kansen in 

duurzaamheid. Nu zijn we een aantal nieuwbouw- en e-renovatieprojecten verder. We 

zitten midden in de verdieping van ons duurzaamheidsbeleid, waarbij we nadrukkelijk 

kijken naar het benutten van duurzame bronnen. 

 

Een ander voorbeeld: in 2009 vonden we onze kennis van de klant en markt 

onvoldoende. Inmiddels zijn we de corporatie, die voorop loopt in kennis van de markt 

en de opzet van het strategisch voorraadbeleid. Precies deze ontwikkeling willen we 

zichtbaar maken met Durf en Duurzaamheid 2.0, dat letterlijk naadloos aansluit op zijn 

voorganger. 

 

Niet alleen interne ontwikkelingen maakten een herziening van Durf en Duurzaamheid 

noodzakelijk. De wereld om ons heen is in een snel tempo, drastisch aan het 

veranderen. In 2009 konden we niet voorzien dat de financiële crisis zo diep en zo lang 

zou zijn. Dat de woningmarkt zo onwrikbaar vast zou komen te zitten. Dat incidenten 

in de sector zulke ingrijpende gevolgen zouden hebben voor onze reputatie en onze 

begroting, ook al is deltaWonen geen partij in deze incidenten. 

 

We hebben Durf en Duurzaamheid 2.0 ontwikkeld. Een strategisch document dat recht 

doet aan onze interne ontwikkeling en rekening houdt met de dynamische omgeving 

waarin we opereren. Met dit document gaan we vol vertrouwen de toekomst 

tegemoet. Ik wens u veel plezier bij het lezen van Durf en Duurzaamheid 2.0. We zijn 

erg benieuwd naar uw reactie. 

 

Evert Leideman 

Bestuurder deltaWonen 
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Situatie 2012, externe ontwikkelingen 

 

Duurzaamheid 

In 2009 koos deltaWonen voor duurzaamheid als leidraad voor al haar handelen. 

DeltaWonen voelde de noodzaak voor duurzaamheid die sprak uit de film ‘An 

Inconvenient Truth’ van Al Gore. 

DeltaWonen voelt die noodzaak nu misschien nog wel meer dan vier jaar geleden. 

Daar is alle reden toe. Door het gebruik van fossiele brandstoffen wordt het klimaat 

onevenredig zwaar belast. De olievoorraden raken sneller op dan voorzien, terwijl 

wereldwijd de vraag naar energie stijgt. Daardoor worden exponentiële prijsstijgingen 

verwacht. 

Nederland bezet steeds meer een achterhoedepositie in Europa als het gaat om 

duurzaamheid. Duitsland wekt al 25% van de energie duurzaam op, in ons land is dat 

slechts 4%. 

Een andere reden om minder afhankelijk te willen zijn van fossiele brandstoffen is de 

toenemende politieke instabiliteit van een aantal olieproducerende landen. 

De noodzaak tot duurzaamheid komt niet alleen van internationale ontwikkelingen. In 

2012 spraken Aedes, de Woonbond en de overheid af de duurzaamheidsdoelstellingen 

op te schroeven. Zo streven zij nu naar een energiereductie van 33% in de periode 

2008 – 2020. Daarnaast moet het aandeel  huurwoningen het huurlabel C of hoger 

80% of meer bedragen. 

 

Marktveranderingen 

De woningmarkt zit al jaren op slot. Er is weinig doorstroming van huurwoningen via 

goedkope koopwoningen naar duurdere koopwoningen. Dat heeft verschillende 

oorzaken. Het relatieve gemak waarmee mensen nu kunnen scheefwonen, afgenomen 

consumentenvertrouwen, onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en de huur- 

versus kooplasten zijn daar onder meer oorzaken van. 

De manier waarop mensen naar een eigen huis kijken, verandert. Jonge mensen willen 

flexibel zijn in hun vestigingsplaats en woonlasten. Daarnaast komen er steeds meer 

mensen die aangewezen zijn op huur omdat ze weliswaar voldoende verdienen, maar 

geen vast contract hebben. 

Een trend die al langer bestaat, zet sterk door: er komen steeds meer één- en 

tweepersoonshuishoudens. Het is echter niet zo dat al deze mensen kiezen voor één- 

en tweepersoonswoningen. In veel gevallen kiezen ze voor een eengezinswoning. 

Krimp is een andere belangrijke demografische tendens. Na eeuwenlange groei gaat 

het aantal mensen in de komende jaren krimpen. De gemeente Oldebroek krijgt nu al 

met krimp te maken. Voor Zwolle en Kampen zal die nog enkele tientallen jaren 

uitblijven.  
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In de hele maatschappij worden consumenten steeds kritischer, vooral naar 

grootschalige, internationale organisaties. Er is een grote revolutie gaande naar  

kleinschaligheid en nabijheid. Consumenten transformeren naar producenten. 

In de huursector is die tendens naar kleinschaligheid en lokaal organiseren niet anders. 

Dat vergt een andere manier van communiceren. DeltaWonen moet duidelijk kunnen 

maken wat haar rol is en wat huurders kunnen verwachten.  

 

Sector 

Hoewel veel individuele corporaties goed presteren, wordt de sector overschaduwd 

door incidenten met belangrijke gevolgen voor de woningcorporaties en hun reputatie. 

Denk aan de problemen rond Vestia en de aankoop en renovatie van de SS Rotterdam 

door Woonbron. 

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting kijkt samen met het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw mede onder invloed van deze incidenten kritisch naar de 

verantwoording van woningcorporaties. Corporaties krijgen minder snel een A1-status. 

Gelukkig is deltaWonen financieel gezond. 

Sectorbreed is er het streven naar meer transparantie en beter toezicht. Ook 

deltaWonen is daar een sterk voorstander van. Op dit moment is deltaWonen binnen 

Nederland één van de koplopers als het gaat om transparantie, governance en 

integriteit. Ze wil een actievere rol spelen in de landelijke discussie rond deze 

onderwerpen. 

De regering streeft naar een veranderende rol van de woningcorporaties. Ze wil dat de 

corporaties zich exclusief gaan bezighouden met bouwen, verhuren en beheren van 

sociale huurwoningen en het maatschappelijke vastgoed dat daarbij hoort. 

 

Scheefhuren 

In het regeerakkoord constateren VVD en PvdA dat de woningmarkt op slot zit. De 

regering kondigt maatregelen aan om deze markt vlot te trekken. Een substantieel 

deel van deze maatregelen betreft de woningcorporaties en de huurdersmarkt. 

Zo heeft de regering zich voorgenomen het scheefhuren structureel aan te pakken. Ze 

is van mening dat er te veel mensen in de sociale sector huren, die daar qua inkomen 

geen recht op hebben. Daarom geeft ze woningcorporaties de ruimte om de huren 

naar inkomen te laten stijgen.  

DeltaWonen heeft die wettelijke mogelijkheid de huren extra te verhogen als volgt 

ingevuld. De huurders met een huishoudinkomen tot €43.000 krijgen per 1 juli 2013 te 

maken met een huurstijging van 1,5 procent plus inflatie van 2,5%. Dat geeft een 

totale huurverhoging van 4%. Boven de  €43.000 is de huurverhoging 4 procent plus 

inflatie van 2,5%. Dat geeft een totale huurverhoging van 6,5%. Die extra inkomsten 

worden meer dan volledig afgeroomd door de nieuwe verhuurdersheffing. 
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Financieel 

De overheid doet een fors beroep op de sector om te helpen bij het oplossen van het 

begrotingstekort. Zo is de vennootschapsbelasting ingevoerd en komt er de eerder 

genoemde verhuurdersheffing.  

Daarnaast betalen de Nederlandse woningcorporaties middels extra bijdragen aan het 

Centraal Fonds Volkshuisvesting mee aan de sanering van Vestia en andere 

noodlijdende corporaties. Ook deltaWonen doet dat. Deze bijdrage wordt verhoogd 

van 1% naar 5% van de huuropbrengsten. 

Op verschillende manieren krijgt deltaWonen dus te maken met een verzwaring van de 

lasten. Tegelijkertijd doet de huurdersmarkt een extra beroep op de 

woningcorporaties. Door de gevolgen van de economische crisis en de flexibilisering 

van arbeidscontracten zijn steeds meer mensen aangewezen op een huurwoning. In 

dit spanningsveld moeten woningcorporaties antwoorden vinden. 

Gelukkig is deltaWonen financieel gezond. En dat wil ze ook blijven. Daarom kan 

deltaWonen nog steeds tegen gunstige tarieven geld lenen. Bovendien is er door de 

verkoop van 650 woningen aan Omnia extra geld in kas. Dit geld is gereserveerd om de 

wachtlijsten in Zwolle en Kampen terug te dringen. In Zwolle zijn we dan ook op zoek 

naar locaties om te bouwen. Daarnaast wil deltaWonen haar bedrijfslasten verlagen 

om extra geld beschikbaar krijgen voor het realiseren van haar ambities. 

 

Verdienmodel 

Jarenlang hebben woningcorporaties gewerkt met de opdracht huurwoningen te 

verkopen om met de opbrengst nieuwe huurwoningen te bouwen. Met de opbrengst 

van één verkochte huurwoning kon ongeveer het niet rendabele deel van twee nieuw 

te bouwen woningen betaald worden. 

Aan die werkelijkheid is een einde gekomen. De opbrengst van verkochte woningen 

daalt, terwijl de stichtingskosten van nieuwe woningen gelijk blijven. Bovendien is het 

steeds moeilijker om woningen te verkopen. Verder groeit de vraag naar 

huurwoningen en worden de wachtlijsten langer.  

De vraag dringt zich op of het nog wel wenselijk is dat een woningcorporatie delen van 

haar bezit verkoopt. Misschien is het beter om te proberen zo veel mogelijk 

rendement uit de bestaande huurwoningen te halen en daarmee de groei van de 

woningvoorraad te financieren. We kunnen dan aan de hand van het strategisch 

voorraadbeheer bepalen welke woningen we willen behouden en welke beter 

verkocht kunnen worden. 

Met het oog op de verkoop van een deel van ons bezit in Oldebroek is dan ook 

besloten om de verkopen van bestaand bezit in 2013 te minimaliseren. Zo voorkomen 

we, dat we in een slechte markt delen van ons bezit afstoten. In 2013 kijken we 

opnieuw naar ons verdienmodel. 
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Situatie 2012, interne ontwikkelingen 

 

Cultuur en leiderschap 

DeltaWonen heeft een goede reputatie en is financieel sterk. Tegelijk is het een 

organisatie in beweging en ontwikkeling. We staken in de afgelopen tijd veel energie in 

interne cultuur en leiderschap. Er is een breed gedragen besef dat de ambitieuze 

doelstellingen door alle medewerkers samen gerealiseerd moeten worden. 

Zo spelen medewerkers een belangrijke rol bij het terugdringen van de bedrijfskosten. 

De organisatie toont daarbij indrukwekkende creativiteit en produceert veel goede 

ideeën. 

Een ander voorbeeld van de positieve interne cultuur is het traject, waarbij onze 

kernwaarden werden vastgesteld: professioneel, verbindend, verrassend en respect. 

Hoe abstract ook, de kernwaarden zijn snel in de gehele organisatie doorgedrongen. 

 

Duurzaamheid 

In 2009 koos deltaWonen ervoor om alle woningen met energielabel E, F of G te 

renoveren of te slopen. Om deze e-renovatie efficiënt te kunnen uitvoeren, zijn de 

afdelingen planmatig onderhoud en nieuwbouw samengevoegd. Voor e-renovatie is 

namelijk de expertise van beide afdelingen nodig. Vervolgens is er een protocol voor e-

renovatietrajecten ontwikkeld. In dit protocol staan niet alleen de bouwtechnische 

aspecten beschreven, maar bijvoorbeeld ook communicatie, huurverhoging en de 

administratieve consequentie. 

Omdat we ervoor kozen eerst dit protocol te ontwikkelen, ligt de e-renovatie op dit 

moment iets achter op de doelstelling. We hebben nu een energiereductie van 1,5 tot 

2% gerealiseerd. Maar met het protocol kan de e-renovatie versneld aangepakt 

worden tot 4% per jaar. Ondanks deze lichte vertraging is deltaWonen in Nederland 

één van de koplopers op het gebied van e-renovatie.  

Communicatie is een belangrijk aspect bij e-renovatie. Hoewel huurders na een 

labelsprong huurverhoging betalen, gaat vrijwel 100% van de huurders akkoord met de 

renovatie. Het lukt dus om de boodschap over te brengen, dat e-renovatie 

aantrekkelijk is voor bewoners. Zowel uit het oogpunt van comfort als vanwege de 

woonlasten. 

Duurzaamheid is natuurlijk meer dan het energiezuinig maken van woningen. 

Verduurzamen van bezit betekent ook dat woningen voor meerdere generaties of voor 

meerdere functies geschikt zijn. 

Met het programma ‘Ik doe mee’ willen we onze huurders aanzetten tot duurzaam 

gedrag. Daarnaast gaan we in onze eigen organisatie duurzaam gedrag verder 

stimuleren.  
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Strategisch voorraadbeleid 

In de afgelopen jaren heeft deltaWonen veel energie en middelen geïnvesteerd om de 

klant goed te leren kennen. We verzamelden allereerst demografische gegevens en 

data over het gedrag van huurders, die eenvoudig uit de administratie te halen waren. 

Analyse van deze gegevens leert bijvoorbeeld hoeveel vraag er naar een woning is of 

wat men bereid is te betalen. Daarnaast deed een extern bureau onderzoek naar 

leefstijlen van klanten. Uit deze leefstijlen is onder meer af te leiden wat voor 

woningen mensen zoeken, op welke plek en welke faciliteiten ze in de buurt willen 

hebben. 

Dankzij deze investeringen heeft deltaWonen in kaart wat de wensen zijn van haar 

huurders en potentiële huurders. Die kennis strekt zich uit tot op wijk- en 

complexniveau. Daarom kunnen we tot op het niveau van de individuele wijken of 

complexen zeggen of er nu en in de toekomst vraag naar is, door welke huurders en 

welke faciliteiten gewenst zijn. En kunnen we per wijk of complex gefundeerde keuzes 

maken over de toekomst van die wijk of dat complex. Ook dat is duurzaam gedrag: 

zorgen voor woningen waar nu en in de toekomst vraag naar is. En die daardoor hun 

waarde behouden. 

Deze kennis maakt deltaWonen tot een gewaardeerd gesprekspartner van gemeenten, 

investeerders en partnerorganisaties. In discussies over de toekomst van wijken spelen 

we een leidende rol.  

DeltaWonen heeft te maken met een turbulente omgeving. Projecten vertragen, 

ontwikkelaars staan financieel onder druk en de vragen uit de markt veranderen snel. 

Ook dan is kennis van de markt essentieel. Omdat we goed zicht hebben op onze 

voorraad en de klant scherp in beeld hebben, kunnen we snel reageren op 

veranderingen. 

 

Verbeteren processen 

In de afgelopen tijd hebben we elf klantprocessen in beeld gebracht. Oorspronkelijk 

met het oogmerk om de dienstverlening te verbeteren, maar inmiddels ook om waar 

mogelijk kosten te besparen. Bij het doorlichten van de processen bleken veel 

verbeteringen mogelijk. Zo stuitte de organisatie op inefficiëntie door onvoltooide 

fusieprocessen. De elf klantprocessen zijn inmiddels geoptimaliseerd. Dat leidde tot 

betere dienstverlening aan de klant, tegen geringere kosten. 

In de komende periode worden ook de bedrijfsprocessen aangepakt. Daarvoor kiest 

deltaWonen een methodiek die plaatsgenoot Scania al ver heeft doorontwikkeld: het 

continu verbeteren. Het principe daarbij is dat processen het beste in kleine stapjes 

aangepakt kunnen worden door degenen die er dagelijks mee bezig zijn. Degene die 

het werk doet, weet als geen ander wat de problemen zijn en hoe hij ze moet 

oplossen. 



8 

Samen met de deskundigen van Scania ontwikkelt deltaWonen een eigen werkmodel 

dat beschrijft hoe we de bedrijfsprocessen continu verbeteren. Het model moet leiden 

tot significante productiviteitsverbetering. 

 

Financieel 

We hebben in de afgelopen jaren ons financiële instrumentarium verfijnd. De 

financiële doelstellingen zijn concreet en meetbaar gemaakt. Meer dan ooit hebben 

we in beeld hoe lang onze financiële polsstok is. Zo is de meerjarenbegroting opgerekt 

van vijf naar tien jaar. De stap naar de kasstroomtoets is gezet en de ICR (verhouding 

tussen kasstroom en rentelasten) wordt voor toetsingsdoeleinden gebruikt. Het 

verbeterde financiële inzicht geldt niet alleen voor het niveau van de gehele 

organisatie. Ook de individuele projecten zijn financieel in kaart gebracht en eenduidig 

doorgerekend. 

 

Medewerkers 

In 2011 is de medewerkersscan geïntroduceerd. Met deze scan brengen we het 

ontwikkelpotentieel van onze medewerkers in kaart – en daarmee dat van de hele 

organisatie. DeltaWonen gebruikt een plannings-voortgang-beoordelingscyclus die is 

gebaseerd op zowel taakinhoud als competenties. De beloning van de medewerkers is 

gekoppeld aan hun beoordeling. 

De afspraken in de cyclus zijn gericht op de ontwikkeling van medewerkers. 

DeltaWonen stelt niet alleen budget beschikbaar voor functiegebonden scholing. 

Medewerkers krijgen ook een budget dat ze naar eigen inzicht kunnen gebruiken voor 

hun loopbaan. 

Periodiek houden we een medewerkersonderzoek. Vragen in dit onderzoek 

richten zich op de mening van medewerkers over bijvoorbeeld werkbeleving, 

werkplezier, leiderschap, eigen verantwoordelijkheid en zingeving. 
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Toekomst 

 

Trendwatchers en futurologen voorzien voor de nabije toekomst een aantal 

ontwikkelingen, die een opvallende samenhang vertonen en elkaar kunnen versterken. 

Een deel van deze ontwikkelingen tekent zich op dit moment al in de samenleving af. 

Deltawonen moet ze nauwlettend in de gaten houden en er waar nodig op anticiperen. 

 

Gebruik versus bezit 

Eén van de trends is de voorkeur die uitgaat naar immateriële zaken, in plaats van naar 

consumeren. Mensen verwachten een teruggang van welvaart en stellen zich in op een 

meer sobere manier van leven. Daarmee samenhangend wordt het gebruik van 

goederen en diensten, belangrijker dan het bezit ervan. De successen van initiatieven 

als GreenWheels, waarbij personenauto’s gedeeld worden, of een product als Spotify, 

dat toegang biedt tot een schier onuitputtelijke muziekbibliotheek, zijn daar 

voorbeelden van. 

 

Nieuwe doelgroepen 

Vertaald naar de wereld van deltaWonen zou dit een stijging van de vraag naar 

huurwoningen betekenen. Immers, een huurwoning is bij uitstek een product waarbij 

het gebruik belangrijker is dan het bezit. Daarnaast betekent een huurwoning 

flexibiliteit, ook voor mensen die zich qua inkomen best een koopwoning zouden 

kunnen permitteren. DeltaWonen kiest ervoor om zich ook op deze doelgroepen te 

richten, mits daar vraag naar is.  Als deltaWonen zich richt op nieuwe doelgroepen, 

heeft dat ook een positieve invloed op het rendement. De huren die een deel van de 

secundaire en alle tertiaire doelgroepen betalen zijn meer marktconform dan die van 

de primaire doelgroep.  

 

Zelf regelen, kleinschaligheid en nabijheid 

Veel trendwatchers voorspellen een nieuwe vorm van realisme: groepen burgers gaan 

een deel van de nu collectieve voorzieningen zelf regelen. Denk aan zorg, 

energievoorziening, verzekeringen, onderwijs en ook wonen. Dat gebeurt deels uit 

noodzaak, omdat de overheid zich op deze terreinen steeds verder terugtrekt. Deels 

ook komen deze initiatieven voort uit onvrede met gevestigde instituties. Grote 

organisaties als banken, energieleveranciers, woningcorporaties en 

onderwijsinstellingen worden door burgers met wantrouwen bekeken. Dat gebeurt 

onder invloed van recente incidenten, maar ook omdat burgers steeds meer behoefte 

krijgen aan kleinschaligheid en nabijheid. Zij ervaren een te grote afstand tussen 

grootschalige organisaties en hun eigen dagelijkse leefwereld. 
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Netwerken 

Wanneer burgers zelf voorzieningen gaan regelen die voorheen collectief waren, dan 

kiezen zij voor een organisatievorm op basis van gelijkwaardigheid, zoals netwerken, 

coöperaties en communities. Er is een afkeer van hiërarchische structuren. 

 

Relatie huurders heroverwegen 

Voor deltaWonen betekent dit een nog groter beroep op onze transparantie en 

integriteit dan er nu al gedaan wordt. Bovendien moeten we bereid zijn om de relatie 

met huurders te heroverwegen. In de toekomst kunnen bijvoorbeeld (groepen) 

huurders als opdrachtgevers of als co-creatoren van een project of wijk fungeren. In 

een snel veranderende wereld zijn nieuwe coalities vanzelfsprekend. De 

netwerksamenleving vraagt een andere benadering van vraagstukken. 

 

Vraaggericht 

Onze sterke kant, de kennis van klant en markt, helpt ons daarbij. We moeten niet 

aanbodgericht, maar vraaggericht handelen. We gaan nieuwe initiatieven niet uit de 

weg. We verwachten dat de huidige corporatiesector sterk zal veranderen. Daarom 

werken we aan een nieuw of alternatief verdienmodel, willen we financieel gezond zijn 

en werken we lean om onze processen continu te kunnen verbeteren. 
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Missie en visie 

 

In 2009 koos deltaWonen voor een nieuwe missie en visie. De missie is nog onverkort 

geldig. De visie is licht aangepast aan de interne en externe ontwikkelingen. 

 

Missie 

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming biedt deltaWonen nu en in de 

toekomst woon- en leefkwaliteit, in het bijzonder voor mensen die dat niet zelf kunnen 

realiseren. DeltaWonen durft daarbij onbevangen en verrassende keuzes te maken. 

 

Visie 

DeltaWonen kiest voor duurzaamheid als leidend principe in de toekomst. In de wereld 

om ons heen groeit het besef, dat duurzaamheid de enige manier is om leven van 

goede kwaliteit te behouden op onze planeet. Maar ook op andere terreinen wordt 

duurzaamheid gevraagd. De huidige financiële crisis laat zien dat een organisatie zich 

moet richten op stabiliteit en continuïteit. Dat het niet gaat om korte 

termijndoelstellingen, maar om toegevoegde waarde voor de toekomst. Wij voelen 

ons geïnspireerd door de woorden van JF Kennedy: ‘Vraag niet wat de wereld voor jou 

kan doen, maar wat jij voor de wereld kunt doen.’ 

 

Onder duurzaamheid verstaan we het verantwoord omgaan met de aarde, met 

mensen en met geld, zonder afwenteling op andere mensen, andere werelddelen of 

op de toekomst. Duurzaamheid speelt zich af op drie fronten: planet, people en profit. 

Planet houdt in dat deltaWonen duurzaam handelt op ecologisch terrein. Met people 

bedoelen wij dat deltaWonen waar mogelijk meewerkt aan een duurzame 

samenleving op maatschappelijk en sociaal-cultureel gebied. Tot slot is profit een 

belangrijk terrein waarop duurzaamheid gestalte moet krijgen.  

 

Als onderdeel van ons streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen willen 

we een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Woon- en leefkwaliteit is 

daar een onlosmakelijk onderdeel van. DeltaWonen ontwikkelt zich van een object- 

naar een subjectgerichte organisatie, van aanbod- naar vraaggestuurd. 

 

DeltaWonen is deskundig op het gebied van wonen en het ontwikkelen van vastgoed, 

in het bijzonder voor mensen die om welke reden dan ook geen eigen woning in de 

vrije sector kunnen kopen of huren. We kiezen er heel bewust voor om ons op deze 

doelgroep te richten. Wanneer we voor andere doelgroepen werken, doen we dat 

uitsluitend om redenen van rendement of leefbaarheid in een wijk. 
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We stellen onze klanten centraal bij de keuzes die we maken. We streven naar 

excellente dienstverlening: onze klanten goed helpen, weten wat zij willen en 

duidelijkheid bieden over wat we wel en niet kunnen leveren. Een goede kennis van 

klanten, woningen en dienstverlening is daarvoor een vereiste. De dienstverlening kan 

sterk verbeterd worden met de inzet van internet, social media en continu onderzoek. 

Uiteraard blijft voor klanten de mogelijkheid om telefonisch of via de Woonwinkels 

contact te zoeken. 

 

DeltaWonen heeft een zakelijke instelling. Deze instelling is nodig om duurzaamheid te 

realiseren. We willen een zichzelf in stand houdend fonds zijn. We kiezen voor het 

creëren van waarde voor onze klanten en stakeholders en voor het realiseren van 

maatschappelijk rendement. Een zakelijke instelling betekent ook dat we efficiënt en 

klantvriendelijk willen werken. 

 

We kopen in bij leveranciers die ons duurzaamheidprincipe onderschrijven en die aan 

onze eisen op dat terrein kunnen voldoen. We willen een relatie aangaan met 

competente medewerkers, die zich steeds kunnen blijven ontwikkelen. Voor onze 

medewerkers realiseren we een veilige en gezonde werkplek. 
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Strategie 

 

DeltaWonen kiest voor product leadership. We willen voor onze klanten het meest 

optimale product bieden. We ontwikkelen een breed scala aan woningen en diensten 

waaruit elke klant de keuze kan maken die het beste bij hem of haar past.  

 

Kwaliteit is een leidend principe voor deltaWonen. We zullen steeds voor de 

kwalitatief beste oplossing kiezen – binnen de beschikbare middelen. We doen dat niet 

alleen om de klant het beste product te bieden. De keuze voor kwaliteit zorgt ook dat 

het bezit van deltaWonen op lange termijn zijn waarde behoudt. 

 

De activiteiten van deltaWonen zullen zich steeds meer concentreren in Zwolle en 

Kampen. De bevolking van Zwolle en Kampen groeit in de komende jaren nog. 

Bovendien biedt concentratie op de twee steden deltaWonen de mogelijkheid om in 

een eenduidige, verstedelijkte omgeving te opereren. DeltaWonen wil bezit toe gaan 

voegen in Zwolle en Kampen. Onder meer door zich, naast de bestaande klanten, in 

Zwolle te richten op de doelgroep studenten. 

 

DeltaWonen kiest als doelgroep mensen die om welke reden dan ook geen eigen 

woning in de vrije sector kunnen kopen of huren. Dat is een bredere omschrijving dan  

in de Europese richtlijnen. Daar wordt immers de inkomsensgrens van €34.614 

genoemd.  

 

 

Huishoudens met een inkomen tussen €34.614 en €43.000 kunnen in de meeste 

gevallen ook niet in hun eigen woonbehoefte voorzien. Wij willen woonruimte 

beschikbaar blijven stellen voor deze groep. 

Tenslotte is er nog de groep met een inkomen hoger dan €43.000. Deze consumenten 

bedienen we onder andere bij de verkoop van bestaand bezit. We willen deze groep 

ook in de huursector van dienst zijn. Bijvoorbeeld als blijkt dat de markt haar vraag 

onvoldoende beantwoordt. Of als dat bijdraagt aan ons rendement of aan de 

leefbaarheid in een wijk. 

 

DeltaWonen is zich ervan bewust dat er naast inkomen nog andere redenen zijn 

waarom mensen geen woning kunnen kopen. Dat kan ook te maken hebben met 

gezondheid, het vermogen om zelf regie te voeren, met de noodzaak tot flexibiliteit in 

woonplaats en –lasten of omdat mensen geen hypotheek kunnen krijgen zonder vast 

arbeidscontract. 

 



14 

Doelstellingen 

 

De strategie van deltaWonen wordt concreet gemaakt in acht doelstellingen. Onder 

elke doelstelling vermelden we kritische succesfactoren die van deze doelstelling zijn 

afgeleid. 

 

I. 

People 

We kennen onze klant en markt en leveren kwalitatief goede producten en 

diensten waar vraag naar is. 

 

Klantbenadering 

Wij stellen de klant centraal. Excellente dienstverlening aan onze klanten is een 

speerpunt en uitgangspunt van ons handelen. Wij vertellen duidelijk wat wij wel en 

wat wij niet kunnen leveren. Een goede kennis van onze klanten, woningen en onze 

dienstverlening is een vereiste en de inzet van internet, social media en continu markt- 

en klanttevredenheidsonderzoek van groot belang. 

Wij kiezen ervoor om onze dienstverlening vier kanalen aan te bieden: het internet 

(website, socialmedia), telefoon (ksc, wachtdienst), balie en post (brieven en e-mail).  

 

Strategisch voorraadbeleid 

In het strategisch voorraadbeleid heeft deltaWonen aan de hand van een continue 

marktanalyse haar portefeuillestrategie bepaald. In 2011 is de marktstrategie 

uitgewerkt in wijk- en complexstrategieën. Hiervoor is een afwegingskader gemaakt 

bestaande uit de marktstrategie, energieprestatie (E-label), leefbaarheid, 

verhuurbaarheid en financiële prestatie (bedrijfswaarde en huurpotentie). We hebben 

aan de hand van het afwegingskader per wijk aangegeven waar we onze positie willen 

versterken, handhaven of waar we eventueel bereid zijn ons terug te trekken. 

 

Product-marktcombinaties (PMC’s) 

Aan de hand van het strategisch voorraadbeleid beschikt deltaWonen over heldere 

PMC’s: de verbinding tussen de klantvraag en het aanbod. Voorbeeld: een 

eengezinswoning in de Kamperpoort willen we aantrekkelijk maken voor twee- en 

meerpersoonshuishoudens met een rode leefstijl, volgens de leefstijlindeling van de 

SmartAgentCompany. 

 

Waar moet deltaWonen goed in zijn 

De kritische succesfactoren bij deze doelstelling zijn 

• klantgericht werken 
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• duidelijke PMC’s formuleren 

• bijdragen aan terugdringen van wachtlijsten 

• kwaliteit van bezit en wijk op peil houden 

 

 

II. 

People 

We sluiten en onderhouden vitale coalities die een versterkend effect hebben 

op het woongenot en één of meer van de schakels in de keten wonen, 

werken, leren, vrije tijd en goede zorg. 

 

 

Woongenot 

Onze primaire taak is het bouwen, beheren en onderhouden van de woningen in 

types, prijssegmenten en eigendomsverhoudingen. Zo kunnen verschillende 

doelgroepen samenleven in een wijk en maken we een wooncarrière mogelijk voor 

onze klanten. Dat bevordert integratie en gaat segregatie tegen. Binnen deze kerntaak 

is het onze verantwoordelijkheid om het rustig woongenot van onze huurders te 

handhaven. Daarom hebben we onder andere een belangrijke rol in het voorkomen en 

bestrijden van overlast. Wij zijn echter geen hulpverlener en bemiddelen niet bij 

burenruzies, tenzij er aanwijsbaar sprake is van één overlastgevende partij. 

 

Synergie 

Onze secundaire taak is zodanig aan te sluiten in de keten wonen, werk, scholing, vrije 

tijd en zorg, dat we voordeel in de samenwerking bereiken. Zo zetten we via een 

instelling randgroepjongeren in bij het opknappen van woningen die verkocht worden. 

Zo kunnen deze jongeren werkervaring op doen. Zulke kansen moeten we steeds meer 

zien te benutten. Dat biedt mooie mogelijkheden, bijvoorbeeld binnen contractbeheer. 

Er moet dan wel aantoonbare synergie zijn: meer maatschappelijk resultaat tegen 

lagere of gelijkblijvende kosten. 

 

Ketenpartners 

DeltaWonen is verantwoordelijk voor de woonomgeving voor zover dit binnen onze 

invloedssfeer ligt. Buiten deze invloedssfeer maken we actief onderdeel uit van de 

keten wonen, werk, scholing, vrije tijd en zorg. We brengen partijen bij elkaar en 

leggen de verantwoordelijkheden daar waar ze horen. Binnen de keten spreken we 

elkaar aan op expertise en verantwoordelijkheden. In wijken waar deltaWonen 

substantieel bezit heeft, hebben we ook een faciliterende rol bij activiteiten die een 
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essentiële bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid en het 

maatschappelijk rendement. 

 

Diensten 

Ons product is ‘wonen’ in een kwalitatief goede woning en in een prettige 

woonomgeving. We doen dat voor mensen, die daar niet zelf in kunnen voorzien. 

Daarbij hoort dienstverlening die het woongenot vergroot. We richten ons eerst op het 

efficiënter en klantgerichter inrichten van de onderliggende klantprocessen. Zijn die op 

orde, dan ontwikkelen we nieuwe, op de behoefte van de diverse klantgroepen 

afgestemde diensten.  

 

Waar moet deltaWonen goed in zijn 

De kritische succesfactoren bij deze doelstelling zijn 

• positie en rol in de keten bepalen 

• actieve rol in de sector spelen 

 

 

III. 

People 

DeltaWonen richt zich op goed werkgeverschap en werknemerschap. Hierbij 

gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van de medewerker, werkplezier, 

zingeving, leiderschap en eigen verantwoordelijkheid 

 

Investeren in mensen 

Eén van de belangrijkste producten van deltaWonen is dienstverlening. Bij 

dienstverlening vormen medewerkers het grootste kapitaal. De kwaliteit van de 

dienstverlening is sterk afhankelijk van de kracht van de medewerkers. Daarom 

investeert deltaWonen in haar medewerkers. Zodat ze plezier hebben in hun werk, 

zich kunnen ontwikkelen en daardoor optimaal bijdragen aan de doelstellingen van de 

organisatie. Een faciliterende leiderschapsstijl en beloning naar werk zijn daarbij 

onontbeerlijk.  

 

Employability en empowerment 

DeltaWonen zet in op duurzaam personeelsbeleid. Dat richt zich enerzijds op 

employability: de afstemming tussen werk en mens over de levensfasen heen. 

Anderzijds op empowerment: medewerkers hebben zeggenschap over hun eigen 

situatie en nemen daar verantwoordelijkheid voor. Het beleid bevordert en faciliteert 

dat zowel de medewerker als de organisatie in beweging blijft. Het personeelsbeleid 

richt zich op brede, flexibele en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  
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Duurzaam inzetbaar 

DeltaWonen zorgt dat (toekomstige) medewerkers geen eenzijdige ervaring opdoen 

waardoor hun inzetbaarheid in het geding zou kunnen komen. Duurzaam inzetbare 

medewerkers maken de organisatie slagvaardiger en dragen daardoor maximaal bij 

aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Duurzaam inzetbaarheidsbeleid 

krijgt vorm in alle personeelsinstrumenten als bijvoorbeeld werving- en selectiebeleid 

en ontwikkelingsbeleid. Ook het faciliteren van een gezonde werkomgeving hoort 

daarbij.  

 

Waar moet deltaWonen goed in zijn 

De kritische succesfactoren bij deze doelstelling zijn 

• implementeren faciliterend leiderschap 

• stimuleren eigen verantwoordelijkheid 

• belonen naar werk 

• faciliteren gezonde werkomgeving 

 

 

IV. 

Profit 

Onze medewerkers werken continu aan het verbeteren van onze 

productiviteit en kwaliteit van producten en diensten 

 

In 2010 startten we met het vastleggen van onze werkwijze bij de klantprocessen. In 

2012 pakten we de vastlegging van een deel van de bedrijfsprocessen op en hebben 

we de organisatie laten kennis maken met lean werken en de werkwijze van continu 

verbeteren. In 2013 gaan wij dit verder uitrollen door een parallel proces van ervaring 

opdoen en kennis opbouwen. 

 

Kleine stapjes 

Het principe van continu verbeteren is om procesverbeteringen in kleine stapjes en 

binnen een korte tijd door te voeren. Als startpunt gelden de processen zoals ze 

inmiddels zijn beschreven. De medewerkers die dagelijks in de processen actief zijn 

nemen zelf het initiatief voor de procesverbeteringen, leggen ze vast en voeren ze 

door. Toevoegen van de waarde voor de klant en voorkomen van verspillingen zijn 

daarbij leidend. Op deze manier worden de processen efficiënter en de kwaliteit voor 

de klant hoger. 
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Leren van fouten 

Bij procesverbetering is het belangrijk om op een effectieve manier aandacht te 

besteden aan dingen die wij nu niet goed doen. Of nog niet goed genoeg doen. We 

dagen medewerkers daarom uit om fouten te melden en aan de hand daarvan 

verbetervoorstellen te doen. We moeten werken aan een cultuur waarin mensen zich 

veilig voelen en uitgedaagd worden.  

 

House of Performance 

Om continu verbeteren te kunnen invoeren hebben we duidelijke uitgangspunten 

nodig. Het gaat niet zozeer om het ‘waarom’ en het ‘wat’, maar om het ‘hoe’. Het 

‘waarom’ en het ‘wat’ zijn vastgelegd in Durf en Duurzaamheid. Voor continu 

verbeteren hebben wij een House of Performance gebouwd. Het fundament bestaat 

uit een aantal waarden (groene stenen). De waarden weerspiegelen de cultuur van 

onze organisatie en laten zien waar we voor staan. Deze waarden zijn ook vertaald in 

de strategische doelstellingen van deltaWonen. De principes van het House of 

Performance (de blauwe stenen) zijn een leidraad voor beslissingen die zorgen voor 

een stabiele en betrouwbare dienstverlening, waarbinnen we continu onze processen 

verbeteren. De principes laten zien hoe we moeten denken. Het rode kader geeft onze 

gemeenschappelijke prioriteiten weer. We hebben deze prioriteiten nodig om snel de 

juiste beslissingen te kunnen nemen. 
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Lean Kenniscentrum 

Om onze werkwijze te professionaliseren en om allemaal op dezelfde manier te 

werken, hebben we een Lean Kenniscentrum voor continue verbeteren opgericht. Het 

Lean Kenniscentrum bestaat uit medewerkers die een opleiding Lean werken hebben 

gevolgd. Zij kunnen daarom de proceseigenaren ondersteunen als dit nodig is. Ook 

ontwikkelt het Lean Kenniscentrum standaarden voor de vastlegging en aanpak van de 

verbeteringen. 

 

Waar moet deltaWonen goed in zijn 

De kritische succesfactoren bij deze doelstelling zijn 

• verbeteren van de productiviteit 

• verbeteren  van de kwaliteit van producten en diensten 

• verspilling tegen gaan 
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V. 

Profit 

Gegeven de maatschappelijke taak realiseert deltaWonen een maximaal 

financieel rendement. 

  

Maatschappelijk vermogen 

We zijn ons er van bewust, dat we werken met maatschappelijk vermogen. We 

beheren ons vermogen actief om er maximaal financieel rendement mee te behalen. 

Hoe beter we hier in slagen, hoe meer we van onze ambitie kunnen realiseren. 

 

Maatschappelijke taak 

Onze maatschappelijke taak werken we uit in ons woonlastenbeleid, ons 

leefbaarheidsbeleid en ons duurzaamheidsbeleid. Binnen dit beleid maken we soms 

keuzes, die leiden tot een lager financieel rendement. Zo kiezen we ervoor onze 

huurders huren in rekening te brengen, die lager zijn dan de kosten die we voor de 

verhuur moeten maken. Ook onze investeringen in duurzaamheid berekenen we maar 

deels door aan onze huurders. Dat zijn bewuste keuzes, ten behoeve van onze primaire 

doelgroep. Gegeven deze keuzes willen we in onze taakuitoefening voor ons vastgoed 

een maximaal financieel rendement realiseren. 

 

Maximaal financieel rendement 

Onder maximaal financieel rendement verstaan we, dat we binnen de 

randvoorwaarden, de opbrengsten zo hoog en de kosten zo laag mogelijk willen 

houden. Dit vertaalt zich in doelstellingen voor direct en indirect rendement voor elk 

type vastgoed. Daarbij is het uitgangspunt: geld verdienen waar het kan en uitgeven 

waar het moet. Wanneer de gewenste rendementen zijn vastgesteld toetsen we de 

exploitatie van het bestaande bezit en de nieuwe investeringen aan deze normen. Als 

het nodig is, sturen we bij. 

 

Benchmark 

Verder vergelijken we de vastgoedportefeuille periodiek met de resultaten uit de 

commerciële vastgoedmarkt en vindt er een benchmark plaats met de resultaten die 

andere woningcorporaties realiseren. Hierdoor ontstaat inzicht en stuurinformatie 

waarmee we de juiste keuzes kunnen maken voor onze vastgoedportefeuille. We 

monitoren de waardeontwikkeling van ons bezit dus continu en sturen, gegeven onze 

maatschappelijke taak, actief bij om zo maximaal middelen vrij te maken voor het 

realiseren van ons strategisch voorraadbeleid en onze duurzaamheidambitie.  
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Waar moet deltaWonen goed in zijn 

De kritische succesfactoren bij deze doelstelling zijn 

• alternatief verdienmodel initiëren 

• optimaliseren portefeuillerendement 

• optimaliseren exploitatie 

 

 

VI. 

Profit 

Onze woningen zijn betaalbaar voor alle huurders.  Woningen zijn betaalbaar 

als maximaal 40%
1
 van het netto maandinkomen wordt besteed aan integrale 

woonlasten, dat wil zeggen de huur- en energielasten minus eventuele 

huurtoeslag. 

 

Betaalbaarheidsnorm 

DeltaWonen hanteert een beleid waarbij de integrale woonlasten (huur, gas en 

elektra) maximaal 40% bedragen van het netto inkomen voor de meest kwetsbare 

inkomensgroepen. Dat zijn de groepen die rond moeten komen van bijstand, 

minimumloon, AOW en of de inkomensgrens voor huurtoeslag zitten. Deze 

betaalbaarheidsnorm pakt goed uit voor minimaal 90% van ons bezit. Dat is ook het 

geval bij energiezuinige woningen, waarvan de huur tegen de huursubsidiegrens ligt. 

De resterende maximaal 10% van ons bezit stellen we beschikbaar voor de secundaire 

(€34.614- €43.000) en de tertiaire doelgroep (vanaf €43.000).  

 

Energieneutraal 

Vanuit onze duurzaamheidsdrijfveren streven we zo mogelijk naar energieneutrale 

woningen. We willen de kosten voor het energieneutraal maken en houden van 

woningen apart van de huur in rekening brengen. Daarbij moet de woning betaalbaar 

blijven voor de huurder en de terugverdientijd voor zowel huurder als investeerder in 

evenwicht zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Op basis gegevens 2013 
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VII. 

Planet 

We richten onze integrale bedrijfsvoering zoveel als mogelijk duurzaam en  

maatschappelijk verantwoord in. 

  

Geen afwenteling 

DeltaWonen richt haar bedrijfsvoering duurzaam in, zonder afwenteling op andere 

mensen, andere werelddelen of op de toekomst. Duurzame bedrijfsvoering speelt zich 

af op drie fronten: people, planet en profit. In onze bedrijfsprocessen houden we 

daarom rekening met ecologische aspecten. Waar mogelijk werken we mee aan een 

duurzame samenleving op maatschappelijk en sociaal-cultureel gebied. Tot slot is 

profit vanuit de focus op kwantitatieve waardecreatie een belangrijk terrein waarop 

duurzaamheid gestalte moet krijgen. 

 

Samenwerkingspartners 

Niet alleen onze eigen bedrijfsprocessen zijn doordrenkt van het streven naar 

duurzaamheid. Het komt ook terug in de afspraken die wij maken met onze 

samenwerkingspartners. 

 

Waar moet deltaWonen goed in zijn 

De kritische succesfactor bij deze doelstelling is 

• verduurzamen interne bedrijfsvoering 

 

 

VIII. 

Planet 

Wij investeren in duurzame woningen. Op lange termijn streven we naar 

energieneutrale woningen. 

 

 

Trias energetica 

Door alle activiteiten van de organisatie speelt het streven naar duurzaamheid een 

prominente rol. DeltaWonen hanteert daarbij de trias energetica: zorg dat je zo weinig 

mogelijk energie verspilt, zo veel mogelijk duurzame bronnen gebruikt en de energie 

zo efficiënt mogelijk inzet. 

 

E-renovatie 

In Durf en Duurzaamheid 2009 nam deltaWonen zich voor om alle woningen met een 

E-,F- en G-label te renoveren of te slopen. Zo wilden we in 2020 een reductie van de 
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uitstoot van CO2 van 20% bereiken. Dit percentage kwam uit het energieconvenant 

dat Aedes en de Woonbond afsloten in 2008. Inmiddels is er een nieuw convenant 

waarin afgesproken is om 33% energie te besparen. DeltaWonen gaat onderzoeken of 

ze de financiële middelen heeft om deze nieuwe doelstelling in te kunnen vullen.  

 

Tempo 

In onze meerjarenbegroting is grootschalige renovatie van onze woningen met een E-, 

F- en G-label meegenomen. Onze werkorganisatie voert deze energierenovaties 

inmiddels op tempo uit. Wij willen ze, ondanks het huidige regeringsbeleid, in 

hetzelfde tempo blijven uitvoeren.  

 

Individuele aanpak 

Wij willen huurders stimuleren om op hun eigen initiatief energiezuinige voorzieningen 

aan te brengen. Dat kan via een Energieloket, waar we energieadviezen geven en de 

uitvoering organiseren. Wij willen in 2013 een energieloket voor onze huurders 

operationeel hebben. Het effect van het energieloket zal zijn dat ook woningen met A-, 

B-, C- of D-label energiezuiniger worden en bijdragen aan CO2-reductie van ons 

woningbezit.  

 

Waar moet deltaWonen goed in zijn 

De kritische succesfactoren bij deze doelstelling zijn 

• verduurzamen van het bezit 

• stimuleren duurzaam gedrag van huurders 

 

 

Het vervolg 

 

Aansluiting Meerjarenbegroting 

Om de strategische doelstellingen beheerst te kunnen realiseren maken we 

investerings-, onderhouds- en afdelingsplannen. Deze plannen leggen we vast in de 10-

jaars meerjarenbegroting. Elk najaar krijgt deze de begroting een update op basis van 

op actuele ontwikkelingen, nieuwe regelgeving en eventuele bijsturing in beleid. 

 

Middelen voor primaire doelgroep 

DeltaWonen is een financieel gezonde organisatie. Dat geeft ons ruimte voor nieuwe 

initiatieven. Daar maken we maximaal gebruik van. De komende jaren komen de 

mogelijkheden wel onder druk te staan door de plannen van het nieuwe kabinet. Het 

gaat dan vooral om het invoeren van de nieuwe verhuurdersheffing in combinatie met 

het heffen van een saneringsheffing voor corporaties die in de financiële problemen 
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zijn gekomen. Uitgangspunt is en blijft dat deltaWonen door het goed laten renderen 

van het vastgoed en door procesoptimalisaties maximaal middelen vrij wil maken voor 

de primaire doelgroep. De plannen hiertoe worden geconcretiseerd in onze 

meerjarenbegroting. 

 

 


