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WSN is een betrokken woningcorporatie met stevige wortels in 
Nijkerk. Sinds onze oprichting in 1953 is het onze missie om    
mensen een thuis te bieden in Nijkerk. De rode draad in onze 
historie is dat we altijd hebben gehandeld in het belang van 
Nijkerk en haar inwoners. We zijn een sociaal bewogen organisa-
tie met een Nijkerks hart, die zich vol passie en overgave inzet 
voor mensen die hulp nodig hebben op de woningmarkt. Daar 
zijn we met recht trots op! 
 
Onze lange historie zorgt ervoor dat we sterk lokaal 
verankerd zijn. Binnen corporatieland zijn we misschien 
niet de grootste, maar binnen Nijkerk zijn we marktleider 
en zorgen we maar liefst voor eenvierde van alle   
woningen.  
 
Veel mensen weten wie we zijn. Dit komt omdat we als 
organisatie midden in ons werkgebied staan. We komen 
onze klanten niet alleen thuis tegen, maar ook op straat, 
in de supermarkt of op het terras. En soms werken ze bij 
een van de vele lokale bedrijven waarmee wij samen-
werken.  
 
Ook als organisatie hebben we een Nijkerkse inborst. Dit 
zie je terug in hoe we ons werk doen: nuchter, be-
trouwbaar en solide. Deze Nijkerkse wortels zijn tot de 
dag van vandaag stevig verankerd in onze organisatie en 
de naam WSN. 
 

We zijn er voor iedereen met een krappe beurs die 
afhankelijk is van een sociale huurwoning in de gemeente 
Nijkerk, ongeacht leeftijd, huishoudenssamenstelling, 
herkomst of persoonlijke woonsituatie. We bedienen 
daarmee een brede doelgroep binnen ons werkgebied, 
maar hebben bijzondere aandacht voor die groepen die 
daarbij een extra steuntje nodig hebben. 
 

 

Ons werkgebied is de gemeente Nijkerk. Een aantrekkelijke ge-
meente vanwege haar prettige mentaliteit en het overwegend 
groene karakter. De historische stad Nijkerk met oude gebouwen 
en leefbare kernen, zoals Hoevelaken en Nijkerkerveen vormen 
daarbij het kloppend hart. Verder is onze regio bijzonder gelegen. 
Het is het begin van de Veluwe, maakt deel uit van de Food Valley 
en schuurt tegen de randstad aan.  Kortom, een aantrekkelijk 
gebied om in te werken, wonen en leven. 
 
Ons dagelijks streven? Al onze inspanningen zo effectief mogelijk 
maken, door telkens daar actief te zijn waar we volkshuisvestelijk 

1. Een goede & betaalbare woning.  
Nu en in de toekomst. 

2. Goed en plezierig wonen in de  
gemeente Nijkerk 

3. Een prettige buurt. Daar zetten we ons voor in. 

4. U bepaalt hoe u contact met ons wilt. 

5. Wij proberen u altijd in één keer goed te helpen. 

6. Bij ingewikkelde zaken sturen wij u niet van het 
kastje naar de muur en krijgt u  
één aanspreekpunt 

7. Huurders die zich inzetten voor hun woning en 
buurt ontvangen van ons waardering 

8. Wij spreken u er duidelijk op aan, als u het 
woonplezier van anderen verstoort. 

9. Wij horen graag uw mening 

10. Wij werken efficient, snel en duurzaam 
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het grootste verschil kunnen maken. De Gemeente Nijkerk staat 
hierbij centraal en waarnodig zijn we actief in de regio. Concreet 
hebben we bijvoorbeeld een project in Zeewolde opgepakt. 
 

Als we naar de essentie van onze functie kijken, dan wil-
len we onze huurders een thuis bieden. Thuis is een plek 
waar je je veilig en geborgen voelt en waar je op jouw 
manier invulling geeft aan je eigen leven. We voorzien 
daarmee in een hele wezenlijke behoefte. Maar het zijn 
de bewoners zelf die van hun huis een thuis maken. Daar 
hebben wij als verhuurder niet zoveel invloed op. Wat wij 
onze klanten wel bieden, is een prettige woonbeleving. 
Dat doen we op twee manieren.  

Woonbeleving begint met het bieden van een kwalitatief 
goede en betaalbare woning. Want een dak boven je 
hoofd vormt de basis om je thuis te kunnen voelen. Het is 
daarbij ons streven om voldoende woningen beschikbaar 
te hebben in ons werkgebied, zodat we aan zoveel moge-
lijk mensen de kans kunnen bieden om van hun huis een 
thuis te maken. 
 

Woonbeleving gaat bij ons verder dan het bieden van een 
dak boven het hoofd. We bieden ook hulp bij problemen  
in en rondom de woning. Zoals bij onderhoud, overlast of 
huurachterstand. Als er iets speelt dat het thuisgevoel van 
onze huurders onder druk zet, dan ontzorgen we daarin. 
Dat is het fijne als je bij ons huurt. In tegenstelling tot 
kopers en particulieren die alles zelf moeten regelen, 
hoeven huurders het bij ons juist niet alleen te doen. Ze 
hebben daarmee een “paraplu” in handen die ze bij slecht 
weer kunnen opzetten. 

keren. We laten een klant pas los als hij antwoord heeft 
en zelf weer verder kan.  
 
Je geholpen voelen betekent voor iedereen iets anders. 
We geloven daarom niet in een “one size fits all” op-
lossing, maar houden binnen onze dienstverlening juist 
ruimte voor maatwerk waar dat nodig is.  

Wat onze dienstverlening bijzonder maakt, is dat we je 
helpen totdat je je geholpen voelt. Klanten hoeven bij ons 
niet bang te zijn dat ze van het kastje naar de muur 
worden gestuurd of met een half antwoord naar huis  
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Veel van onze opgaven rondom de klant, markt en 
maatschappij zijn niet van ons alleen. Denk maar eens 
aan ontwikkelingen als vergrijzing of de groeiende groep 
kwetsbaren. Scholen, welzijnsorganisaties, zorgpartijen 
en de gemeente hebben hier ook mee te maken. In onze 
visie is het samenwerken vanuit een integrale  
oplossingsrichting daarom effectiever. Als WSN willen we 
daarom vaker en meer netwerken met partners en op 
essentiële thema’s in ons werkgebied samenwerken.  

Onze eerste beweging begint bij 
onze dienstverlening. Graag willen we ons ontwikkelen 
tot een hybride dienstverlener, waarbij we onze service 
optimaliseren en op een toegankelijke manier ontsluiten, 
voor zowel de zelfredzame als de niet-zelfredzame    
bewoner. Met meer maatwerk en persoonlijke aandacht 
voor wie dat nodig heeft. Met meer mogelijkheden voor 
digitale-, plaats- en tijdsonafhankelijke service voor wie 
dat wil. 

Uiteindelijk wonen huurders in huizen. Een passende 
toekomstgerichte woningportfolio, die optimaal  
anticipeert op de ontwikkelingen om ons heen is voor  
ons hierbij de sleutel.  
Anders kijken naar woonbehoeften, durven innoveren 
met nieuwe woonconcepten en het zorgvuldig borgen 
van de woonkwaliteit heeft daarbij onze focus. Ons  
strategisch voorraadbeleid (SVB) vormt hierbij de spil om 
periodiek onze portfolio te analyseren en bij te sturen 
waar dat nodig is. 

Sommige corporaties hebben de laatste jaren negatief in 
het nieuws gestaan. De reputatie van de branche heeft 
daardoor een deuk opgelopen. Bij WSN vinden we het 
daarom extra van belang om goed uit leggen waar onze 
meerwaarde uit bestaat. Niet alleen om een goede 
aansluiting te vinden met onze klanten, maar om aan 
iedereen duidelijk te maken wat onze intenties zijn.  
Hoewel we over een positief imago beschikken, is het 
beeld dat onze omgeving van ons heeft niet volledig. Dit 
beeld willen we completeren vanuit een solide en  
eigentijds merk, zodat onze omgeving in één keer  
begrijpt waar WSN sterk in is. 

Onze medewerkers zijn de bepalende motoren achter het 
realiseren van deze ambities. Zij maken in de dagelijkse 
praktijk de concrete klik met de klant, onze markt en de 
maatschappij. Als WSN vinden we het daarom belangrijk 
dat iedereen binnen WSN goed aangehaakt is bij onze 
plannen. Zodat we als één team geïnspireerd en 
gelijkgericht activiteiten in gang kunnen zetten, die 
elkaar versterken en waardevol zijn. Daarnaast willen we 
kennis en innovatiekracht verstevigen, zodat we goed 
voorbereid kunnen anticiperen op nieuwe richtingen en 
onverwachte zaken die we tegen komen. 
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Toename van minder redzame huurders 

Doelgroep en communicatie evolueren 
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In sommige buurten komen steeds meer huurders met 
een rugzakje wonen, die graag onderdeel zijn van de 
samenleving en zo normaal mogelijk hun eigen leven 
willen leiden, maar het vaak lastig vinden om dit op eigen 
kracht te doen. Gelukkig kan een deel van deze kwets-
bare huurders rekenen op de hulp en ondersteuning van 
familie, buren of professionele instanties, maar dat geldt 
zeker niet voor iedereen. Het is ook een groep waarop 
het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ van toepassing 
is: worstelingen met de eigen zelfredzaamheid uiten zich 
al snel in gedrag dat door andere buurtbewoners als 
probleem of overlast wordt ervaren. Dit zet druk op de 
leefbaarheid van wijken, iets dat zowel geldt voor kwets-
bare huurders die moeite hebben om zichzelf te redden 
als de omwonenden die het lastig vinden om daarmee om 
te gaan.  
 

Kwetsbaarheid hoeft echter niet altijd een zorgcompo-
nent te hebben of te resulteren in overlast. Er zijn ook 
minder redzame huurders die juist in de stilte vergeten 
dreigen te raken. Denk aan de groeiende groep ouderen 
die worstelen met eenzaamheid of statushouders die 
vanwege een taalbarrière en het ontbreken van een so-
ciaal netwerk weinig connectie maken in de samenleving. 
Ook hier ligt voor ons een belangrijk vraagstuk hoe we de 
zelfredzaamheid van onze huurders zo goed mogelijk 
kunnen stimuleren.  
 

Met de toename van minder redzame huurders is het 
belangrijker dan ooit dat we scherp blijven letten op  
signalen in de wijk en daar tijdig op inspelen. Voorheen 
bestond onze sociaal beheeraanpak vooral uit het ade-
quaat reageren op binnenkomende meldingen over bij-
voorbeeld overlast of betalingsproblemen. Naar de 
toekomst toe willen we echter meer proactief sturen op 
wat er in de wijk leeft en speelt, zodat we problemen 
voor blijven en preventief ondersteuning bieden waar dat 

nodig is. Dat begint voor ons met het opvangen en ver-
zamelen van zoveel mogelijk signalen in en uit de wijk. 
Bijvoorbeeld met behulp van portiekgesprekken, door 
een praatje te maken met huurders die ons bellen of bij 
ons langs komen, door trends te monitoren, maar ook via 
onze vaklieden of ketenpartners, die met vaste regelmaat 
achter de voordeur komen van onze huurders. Ook zij zijn 
de oren en ogen van WSN. 
 

Deze sociale radar krijgt extra meerwaarde als we dat 
met ons netwerk opbouwen. Dit zorgt ervoor dat we van 
elkaars kracht en kennis gebruik kunnen maken, zodat we 
signalen nog sneller opvangen en er in het kader van 
leefbaarheid of sociaal beheer proactief mee aan de slag 
kunnen.  
 

Zodra iets is gesignaleerd pakken we het op. Daarvoor is 
overigens geen vast receptuur. Sociaal beheer kan een 
gesprek zijn met een huurder, bemiddeling tussen buren, 
mensen in contact brengen met elkaar, iemand doorver-
wijzen naar de juiste instantie of het inschakelen van ons 
maatschappelijk netwerk. Het is bijna altijd maatwerk, 
simpelweg omdat iedere situatie anders en uniek is.  
Daarnaast mogen mensen die extra persoonlijke hulp 
nodig hebben rekenen op één vast contactpersoon bin-
nen WSN.  
 

Naast de individuele zaken binnen het social beheer,  
blijven we ook oog houden voor leefbaarheidsopgaven 
als breder thema in de buurten. Zoals het straatbeeld of 
veiligheid in de wijk. Ook hier willen we, naast onze eigen 
inzet, integraal blijven optrekken met ons netwerk.  
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Voor toekomstige communicatieontwikkelingen is het 
daarom van belang om de ‘mobile-first’ regel te hanteren. 
We bedoelen daarmee dat digitale communicatie primair 
voor mobiele apparaten geschikt moet zijn, zoals 
smartphones en tablets. En in tweede instantie pas voor 
desktopcomputers.  
 

Bij de groep 75+ zien we dat de internetpenetratie 
jaarlijks weliswaar in significante stappen groeit, maar 
nog steeds minder hoog is dan bij jongere generaties. 
Rond de 50% van de 75-plussers gebruikt het internet 
actief. Bij WSN zijn we van mening dat het komende   
decennium deze groep ouderen ook het internet ‘in-zal-
groeien’. De appende gepensioneerden van nu, zijn im-
mers de 75-plussers van de toekomst. Digitale service-
verlening zal daarmee niet meer weg te denken zijn en 
een belangrijk voorkeurskanaal zijn voor de meerderheid 
van onze huurders.  
 
 

De meeste mensen in Nederland zijn de hele dag ‘verbonden’. 
Met de smartphone op zak, de tablet op de bank of achter de 
laptop aan de keukentafel. Het prachtige hiervan is dat we de 
hele dag kunnen putten uit een veelvoud aan informatie en door 
middel van berichtjes, app’s en websites worden we op de hoogte 
gehouden van nieuws, wetenwaardigheden en  
activiteiten.  
 
Deze trend heeft impact op hoe we informatie tot ons 
nemen en verwerken. De overvloedigheid zorgt ervoor 
dat de klant van nu slechter leest. Hij heeft daarnaast een 
kortere aandachtspanne en doet aan multitasking. Dit 
heeft tot gevolg dat de boodschap korter en scherper 
moet zijn om goed over te komen. 
 
Pak eens je telefoon en bekijk met welke apps je op dit 
moment direct iets kunt regelen. Wellicht is het een trein-
kaart, een overboeking bij je bank, een file-vrije route of 
het reserveren van een hotelkamer? We zijn meer en 
meer geconditioneerd om alles meteen te verwachten. 
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We willen direct antwoord op onze vragen en het liefst 
een mogelijkheid tot actie. Dergelijke zaken zijn onder-
tussen heel gewoon geworden en geven andere kaders 
voor de communicatie van WSN.  
 
Tot slot zien we dat de sociale media ons ‘opvoeden’ in 
het geven van een mening. Met likes, korte markt-
onderzoekjes of reviews over bijvoorbeeld een restau-
rantbezoek. Hierdoor worden we sociaal gezien steeds 
mondiger en zullen we ook voor onze doelgroep ruimte 
moeten bieden voor respons. 
 

Deze emancipatie heeft gek genoeg niet alleen invloed 
op hoe wij digitaal interacteren, maar ook op hoe we 
onze ‘mondelinge’ of ‘papieren’ communicatie moeten 
inrichten. De verwachtingen zijn daarbij meegegroeid met 
hun digitale broertje. De boodschap moet ook hier bondig 
en helder zijn, mogelijkheden tot interactie bieden en 
ruimte laten voor het geven van een mening. 
 

Deze ontwikkelingen kennen ook een keerzijde. Neder-
land telt ongeveer één miljoen digibeten en 2,5 miljoen 
laaggeletterden, zo vertelt het Sociaal en Cultureel 
Planbureau in haar rapport De Sociale staat van Neder-
land (2017). Zij vormen de kern van een groep voor wie 
het moeilijk of onmogelijk is om met internet om te gaan,       
e-mails te versturen of te communiceren via sociale    
media. Allemaal basale vaardigheden om tegenwoordig 
regie over je eigen leven te hebben. 
 
 

Zoals hiervoor beschreven staat zien we sterke verschil-
len tussen huurders die (super)zelfredzaam en huurders 
die minder tot niet zelfredzaam zijn. De eerste groep wil 

zoveel mogelijk alles zelf online kunnen regelen op een 
tijdstip dat het hun uitkomt, terwijl de tweede groep voor-
al behoefte heeft aan persoonlijk contact en maatwerk. 
Daarnaast is ieder mens anders en wil iedereen graag op 
een manier geholpen worden die bij hem past. De een wil 
snel, de ander wil veel uitleg en een derde heeft hulp 
nodig omdat hij er niet zelfstandig uitkomt. In de visie van 
WSN is het belangrijk om de interactie te laten verlopen 
op een manier zoals de klant dat zelf wil, waarbij nie-
mand buiten de boot valt. Passend bij zijn behoefte en de 
klant zelf kiest hoe hij communiceert of aan zijn  
informatie komt.  
 
Het is daarbij van belang dat onze communcatiemiddelen 
en –manieren op elkaar zijn afgestemd en elkaar ver-
sterken. Het integrale geheel van alle digitale, gedrukte 
en persoonlijke modelijkheden noemen we het OMNI-
channel.  
 

We willen beide klantgroepen passend bedienen vanuit 
een dienstverleningsmodel dat rekening houdt met ieders 
specifieke wensen en behoeften. We ontwikkelen ons 
daarom tot hybride dienstverlener, waarbij we een groot 
deel van onze diensten online ontsluiten. Dit stelt 
zelfredzame klanten in staat om zoveel mogelijk zelf te 
regelen.  
Online wordt als het ware de nieuwe standaard in onze 
dienstverlening. Dat zorgt niet alleen voor een moderni-
sering van onze klantrelatie en bereikbaarheid, er blijft 
hierdoor ook meer tijd over voor het bedienen van onze 
minder zelfredzame klanten. Zij kunnen nog meer dan 
voorheen rekenen op persoonlijke ondersteuning en 
maatwerk.  
 
Persoonlijk contact blijft daarmee onverminderd  
belangrijk, maar krijgt een scherpere, meer gefocuste 
plek in onze dienstverlening. We hanteren daarbij telkens 
één vast aanspreekpunt per klant, die persoonlijke onder-
steuning en maatwerk levert. 

Iedereen die daar toe in staat is krijgt bij ons de mogelijk-
heid om onze primaire dienstverlening online regelen. 
Hierbij kun je denken aan een woning zoeken, een 
reparatie melden, een huurcontract in kijken of            
betalingen regelen. Hiermee geven we onze redzame 
klanten de mogelijkheid op zelfregie binnen het primair 
proces.  
 
Soms heeft de online klant toch even hulp nodig.         
Gewoonweg omdat je er niet direct uit komt of ergens 
over twijfelt. Hiervoor bieden we de redzame klant een 
aantal digitale hulpmiddelen, zodat ze het alsnog zelf 
online kunnen regelen. Hierbij kun je denken aan een 
chat-functie, uitleg met tekst of filmpjes, een checklist of 
een stappenplan.  
Allemaal tools ten bate van zelfhulp en zelfcontrole, die 
zorgdragen voor: 
1. Bevestiging 
2. Gidsfunctionaliteit 
3. Vraagbaak 
4. Ondersteuning 
 
Vanuit deze communicatieopzet trachten we het gros van 
onze klanten op een goede functionele manier te helpen. 
Blijken mensen alsnog niet in staat om het zelf te regelen, 
dan staan we ze uiteraard graag goed te woord per  
telefoon of bij ons op kantoor. 
 
Ons motto ‘altijd dichtbij’ geven we online lading, door 
altijd bereikbaar te zijn en alles te kunnen regelen vanuit 
het comfort van je huiskamer. Offline zijn we ook altijd 
dichtbij. Ons kantoor is de hele dag open. 
 

Vanuit afdeling Wonen zijn de klantconsulenten primair 
in de lead wat deze aanvliegroute van klantinteractie 
betreft. Zij vormen de eerste lijn waar alle vragen binnen 
komen. Zij regelen de ontvangst, vangen de eerste  
telefoontjes op en verzorgen de communicatie via de       
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chatbox. Daarnaast zijn zij medeverantwoordelijk voor 
het actueel houden van de website. Het is dan ook niet 
voor niets dat de functiegroepen binnen Wonen breder 
georiënteerd zijn, om zo goed mogelijk ondersteuning te 
geven aan ons OMNI-channel. Tevens is iedere  

klantconsulent vanuit zijn persoonlijke talent of  
specialisme in staat om verdiepingsvragen van klanten te 
beantwoorden. Zaken die extra verdieping of  
gefocusseerde persoonlijke aandacht nodig hebben, 
worden doorgespeelt aan de woonconsulent.  

Graag nemen we minder zelfredzame huurders mee.  
Persoonlijk contact neemt daarmee een bijzondere plaats 
in bij WSN. We zien het als de mogelijkheid om iedereen 
die moeite heeft om zelf zijn zaken te regelen te helpen.  
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Ons principe daarbij? Één vast aanspreekpunt die  
persoonlijke ondersteuning en maatwerk levert per klant. 
Dit case-managerschap ligt primair bij de woonconsulent. 
 

Het is onze visie dat klantinteractie ingericht wordt op 
een manier die de klant zelf het prettigst vindt. Dan kan 
het soms voor komen dat medewerkers die onderweg zijn 
vragen worden gesteld. Vragen waar ze zelf niet direct het 
antwoord op hebben, omdat het hun vakgebied niet is. 
 
Juist om deze medewerkers te ondersteunen, krijgen zij 
een info-toolkit mee ,die eerste hulp biedt bij communi-
catie. De toolkit (EHBC) bevat allerlei handige  
informatiemiddelen om de klant wegwijs te maken in 
onze dienstverlening. Denk hierbij aan uitlegfolders, 
adressenkaartjes, veelgestelde vragenlijsten of stappen-
plannetjes. De info-toolkit zorgt ervoor dat we de meeste 
standaard vragen in één keer kunnen  
beantwoorden en klanten weer snel op weg kunnen 
helpen.  

KLANTSUPPORT 

ONDERWEG 

OFFLINE COMMUNICATIE ONLINE COMMUNICATIE 

ONS OMNI-
CHANNEL 
ONZE MANIEREN 
VAN CONTACT 

DIGI 
OFFICE 

GIDS & RECEPTIE. Klanten mogen rekenen op een 
warm welkom bij ons op kantoor. Onze collega’s 
hebben hierbij een gids- en informatiefunctie en 
vertellen graag hoe de klant iets kan regelen. Deze 
rol als gids zie je ook terug bij collega’s die op pad 
zijn. Zij geven uit de toolkit informatie mee of     
verwijzen door naar een meer gespecialiseerde 
collega. 

KLANTGESPREK. Als klanten er zelf even niet uit 
komen dan komen onze collega’s in actie en gaan in 
gesprek om te zorgen dat het geregeld wordt.  
Stelregel daarbij is dat aan één dossier, één vast 
contactpersoon gekoppeld wordt. Deze is verant-
woordelijk voor de afronding. 

TELEFOON & POST. Deze middelen hebben een ver-
trouwde plek in onze communicatiemix, voor klan-
ten die digitaal minder uit de voeten kunnen. 

EHBC-TOOLKIT. Onze Eerste Hulp Bij Communica-
tie! In deze toolkit zitten allerhande beknopte  
communicatiemiddelen, waarmee we klanten op 
weg kunnen helpen. 

WEBSITE. Dit is de ruggengraat in onze communica-
tie en dienstverlening. Hier kunnen klanten zelf-
standig zaken regelen en krijgen ze uitleg over hoe 
ze dat moeten doen. 

SMS-NOTIFICATIE. Soms willen we klanten even 
kort op de hoogte stellen van iets. Bijvoorbeeld als 
we langs komen voor een reparatie. Of als we  
gebeld hebben, maar iemand niet opneemt.  

CHAT. Soms vragen klanten die zelf iets op de site 
regelen zich af op ze op de goede weg zijn. Via de 
chatbox informeren en gidsen we, zodat ze weer 
gerustgesteld op weg kunnen. 

E-MAIL. Dit is geen ‘overleg-middel’. We gebruiken 
het als ‘elektronische post’ om stukken op te sturen, 
zaken te plannen en vragen te beantwoorden. 

Digi-Office. Dit is de digitale omgeving, waarmee 
we als collega’s met elkaar in verbinding staan en 
klantverzoeken (bijvoorbeeld een reparatie) bij ons 
binnenkomen. Handige tablets zorgen ervoor dat 
we ons ‘kantoor’ ook onderweg bij ons hebben en 
over alle gegevens beschikken. 
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De website vormt de ruggengraat van ons dienst-
verleningsmodel. Het is de plek waar klanten online 
toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens en 
24/7 gebruik kunnen maken van onze diensten. 
Naast alle interactieve functies bevat de website 
verschillende informatieve tools voor klanten die 
hulp en/of uitleg nodig hebben over hoe zij bepaalde 
zaken zelf online kunnen regelen. Denk hierbij aan 
checklists, instructiefilmpjes en wegwijzers. Hierdoor 
wordt het aandeel klanten dat zichzelf online kan 
redden nog groter. Daarnaast is de website van een 
chatfunctie voorzien, zodat klanten eenvoudige vra-
gen online aan ons kunnen stellen, bijvoorbeeld als 
zij bevestiging willen over een digitale aanvraag of 
wanneer zij vragen hebben over de werking van de 
website.  
 
 
 
 
 
 

Om onze medewerkers die onderweg zijn te onder-
steunen, geven we ze een info-toolkit mee die eerste 
hulp biedt bij communicatie. De toolkit bevat allerlei 
handige informatiemiddelen die de klant wegwijs te 
maken in onze dienstverlening. Denk hierbij aan   
uitlegfolders, adressenkaartjes, veelgestelde vragen-
lijsten, stappenplannetjes etc. 
 
 
 

Onze Balie willen we graag transformeren tot een 
ontvangstruimte waar een andere interactie met  
klanten mogelijk is.   
Ten eerste door ons motto ‘altijd dichtbij’ meer tot 
uitdrukking te brengen en zorg te dragen voor een 
welkome vriendelijke uitstraling, waarbij de fysieke 
balie als ‘loket’ definitief tot de verleden tijd hoort. 
Ten tweede door ons meer in te richten als informa-
tiecentrum. Aan de hand van vaste informatie plekken 
en blokken willen we niet alleen onze dienstverlening 
beter inzichtelijk maken, maar ook projecten pre-
senteren. Daarnaast moet in de visie van WSN de 
ontvangstruimte meer gericht zijn op zelf doen. Zodat 
klanten regie kunnen pakken op hun proces door 
bijvoorbeeld plaats te nemen achter een beeldscherm 
en iets uit te zoeken. Onze medewerkers bieden 
daarbij vanzelfsprekend hulp.  
 
Tot slot dient de ontvangstruimte de werkwijze van 
het wonen team goed te ondersteunen en zal deze 
meer geïntegreerd zijn met de werkplekken. Dit heeft 
namelijk als voordeel dat het gehele team deel kan 
nemen in het ontvangen van klanten, in plaats van 
één vaste medewerker die de balie bezet. 
 

 

De website sluiten we aan op ons primaire systeem, 
zodat de website niet een ‘losse voorkant’ is, maar 
daadwerkelijk geïntegreerd met onze bedrijfs-
voering. Het optimaliseren en digitaal onder-
steunen van onze interne workflow zal een grote 
bijdrage leveren aan onze snelheid en effectiviteit 
van werken. Denk hierbij aan het digitaliseren van 
werkbonnen voor de vakman. Of bijvoorbeeld een 
klantvolgsysteem. Waardoor de contact- en 
gesprekhistorie met een klant inzichtelijk en we 
sneller en adequater vragen kunnen beantwoorden 
en managen.  
 
Daarnaast willen we ons primaire systeem ver-
rijken met tablets, zodat we plaatsonafhankelijk 
kunnen intappen op ons netwerk als we onderweg 
zijn. 
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Nijkerk en omgeving groeit  

Meer ouderen die langer zelfstandig wonen  

Toename kleine huishoudens  

Betaalbaarheid van groeiend belang  

Nederland energieneutraal in 2050 
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De vraagdruk zal de komende jaren alleen maar  
toenemen met het aanhouden van de groeitrend in ons 
werkgebied. In 2025 zijn er in onze gemeente 1.400 
huishoudens bijgekomen. Dat zijn 200 huishoudens per 
jaar. Na 2025 matigt deze groei zich enigzins, maar  
mogen we in 2035 rekenen op 2.940 extra huishoudens 
ten opzichte van 2018. Om deze groei bij te benen zijn 
tussen 2025 en 2035 jaarlijks gemiddeld 155 extra 
woningen nodig. 
 
Als we zien hoeveel reacties we krijgen op iedere  
huurwoning en met de wetenschap dat de groeitrend zich 
de komende jaren doorzet, dan is ons werk als volkshuis-
vester nog niet gedaan.  We vinden het daarom belangrijk 
om actief te zoeken naar mogelijkheden om ons 
woningaanbod verder uit te breiden, zodat we de  
beschikbaarheid van sociale huurwoningen -ook in de 
toekomst- kunnen blijven waarborgen.  
Het is van belang om de demografische ontwikkelingen 
scherp te volgen, zodat we goed kunnen inspelen op de 
daadwerkelijke vraag en toekomstgericht kunnen  
beschikken over een passende woningportfolio. 
 

We bevinden ons in de gelukkige situatie dat we over 
reserves beschikken om noodzakelijke groei-
investeringen te kunnen doen. We willen dat verstandig 
doen, waarbij we ons maatschappelijk kapitaal optimaal 
investeren in de verschillende mogelijkheden die voorbij 
komen. Zoals het opschroeven van ons nieuwbouwpro-
gramma, het aankopen van bestaande woningen en het 
aangaan van samenwerkingen met collega-corporaties.  
 

We hebben hierbij de ambitie om gemiddeld per jaar  
100 nieuwbouwwoningen toe te voegen (periode 2018-
2022), waarbij we vooral inzetten op het realiseren van 
nieuwe woonvormen voor kleine huishoudens. Hiermee 
geven we niet alleen gehoor aan de groeiende vraag in 

de markt, maar zorgen we er ook voor dat de verhouding 
tussen koop- en huurwoningen gezond blijft. De gemeente 
Nijkerk speelt immers ook in op de groeiende 
woningvraag en stimuleert projectontwikkelaars om meer 
koopwoningen te bouwen.  
 

Van oudsher ligt het percentage sociale huurwoningen in 
de gemeente Nijkerk rond de 23%. Gezien de hoge vraag 
naar sociale huurwoningen en de groei van onze 
doelgroep, ziet WSN het als haar morele plicht mee te 
ademen met de groei in de regio en het aandeel sociale 
huurwoningen te verruimen richting 30 tot 35%. 
 

We groeien niet alleen om volkshuisvestelijk het verschil 
te maken in onze regio, maar ook om ons maatschappelijk 
kapitaal zo optimaal mogelijk te investeren. Hierbij  
spelen verschillende factoren een rol:   

1. We zetten ons kapitaal actief in, waardoor onze financiële 
ratio’s op een gezond niveau blijven liggen. 

2. Veel organisatielasten blijven gelijk bij een groter 
woningbezit, waardoor onze kosten per woning dalen. 

3. Door de krapte op de woningmarkt stijgt de  
vastgoedwaarde van de woningen die we nu  
kopen of bouwen.  

 

Ook in onze woningmarktregio zien we de vraag naar 
woningen sterk toenemen. Sommige collega’s beschikken 
over minder financiële slagkracht en kijken naar WSN om 
een deel van hun bestaande woningvoorraad over te  
nemen, zodat zij weer over voldoende liquide middelen 
beschikken om andere opgaven te bekostigen, zoals 
onderhoud en verduurzaming van bestaand bezit.  
 
Ook hier hebben we de kans om volkshuisvestelijk het 
verschil te maken, door bestaande huurwoningen aan te 
kopen. We zorgen er dan voor dat deze woningen be-

houden blijven voor de sociale huur en niet op de vrije 
markt te koop worden gezet. Dat laatste zou de verhou-
ding koop en sociale huur onder druk zetten.   
Het onderhoud en beheer van dergelijke woningen laten 
we vaak over aan onze lokale partners, zodat we de 
kosten hiervoor in de hand houden en vasthouden aan 
ons motto: ‘Altijd Dichtbij’. 
 
Het spreekt voor zich dat investeringen nooit ten koste 
mogen gaan van onze financiële positie en ambities  
binnen de Gemeente Nijkerk zelf. We investeren daarom 
pas in de periferie van ons werkgebied als:  

1. we het in Nijkerk niet hoeven te laten.  

2. de basiskwaliteit van onze woningen gegarandeerd is 

3. de huren van onze woningen bij de laagste van de 
regio horen 
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Senioren blijven hierdoor langer klant van ons, met als 
gevolg een groeiende vraag naar zorg en ondersteuning 
aan huis. Diensten die voorheen centraal binnen een  
intramurale setting werden verzorgd, dienen nu rondom 
individuele woningen in de wijk te worden georganiseerd. 
Denk aan verpleging, thuiszorg, personenalarmering en 
praktische ondersteuning aan huis. In de praktijk blijkt het 
bijzonder lastig om dergelijke diensten efficiënt op     
afstand te organiseren.  
 

Een andere uitdaging die de vergrijzing met zich mee-
brengt, betreft de stagnerende doorstroming binnen de 
woningmarkt. Omdat we met z’n  allen langer zelfstandig 
blijven wonen, komen veel eengezinswoningen minder 
snel vrij. Ouderen verhuizen niet graag, zelfs wanneer de 
eigen woning niet meer volledig voldoet aan wensen en 
behoeften. Ze houden het liefst zo lang mogelijk vast aan 
hun vertrouwde omgeving en reageren alleen op 
gelijkvloerse woonvormen die gelegen zijn nabij het cen-
trum en (zorg)voorzieningen. Woningen waar we op dit 
moment te weinig van hebben.  
 

Wat ons grote zorgen baart, is de groeiende eenzaamheid 
onder ouderen. Naarmate de jaren verstrijken, zien veel 
ouderen hun sociale kring kleiner worden. Ook nemen de 
mobiliteitsmogelijkheden af. Veel ouderen dreigen 
hierdoor in een sociaal isolement te raken en komen 
steeds minder vaak hun eigen woning uit.  
 

Om ouderen en andere doelgroepen op een prettige en 
comfortabele manier langer zelfstandig te laten wonen, 
moeten we met een andere blik naar onze woningen 
kijken en nadenken over vernieuwende woonconcepten, 
die ultiem rekening houden met de behoeften van deze 
groeiende doelgroep. De focus is hierbij breder dan     
wonen alleen. Dagbesteding, samenwerking met 

zorgpartijen en het combineren en integreren van 
verschillende doelgroepen binnen dergelijke concepten 
leidt tot grote meerwaarde. 
 

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan woonzorgcomplexen 
met zelfstandige wooneenheden die dicht bij elkaar 
gesitueerd zijn, zodat we de kracht en efficiency van een 
intramurale voorziening kunnen nabootsen. Een plek 
waar bewoners kunnen rekenen op de zorg en onder-
steuning die zij nodig hebben en de kans op spontane 
ontmoeting groot is. Met een gezamenlijk plein waar er 
ruimte is voor maatschappelijke functies, (groeps)
activiteiten en catering. Waar we naast wooncomfort ook 
oog hebben voor de gezondheid en het geluk van onze 
huurders, en eenzaamheid niet langer een vanzelfspre-
kendheid is. Wonen met een plus noemen we dat.  
 

Waar we ook aan denken is het terugbrengen van de 
hofjeswoningen, maar dan in een compleet nieuw jasje. 
Comfortabele woningen die weinig (tuin)onderhoud 
nodig hebben en waar nodig uitgerust zijn met slimme 
domotica-toepassingen die zorg op afstand mogelijk 
maken en de zelfredzaamheid van bewoners vergroten. 
Met een gezamenlijke binnentuin waar er plek is voor 
ontmoeting en het ontplooien van activiteiten. 
 

Bij het ontwikkelen van ‘wonen met een plus’-concepten 
denken we aan de voorkant altijd na over het totale 
woonconcept en hoe deze aansluit op de behoeften van 
de doelgroep. Waarbij we dus niet alleen kijken naar de 
woning zelf, maar bijvoorbeeld ook naar de buitenruimte 
en het beheer ervan. Als tuinonderhoud voor huurders 
een probleem is, pakken we dit liever aan de voorkant 
mee als integraal onderdeel van het concept. We zetten 
op deze manier telkens een duidelijk concept neer, zodat 
bewoners weten waarvoor ze kiezen. Hier ligt voor onze 
woonconsulenten dan ook een belangrijke taak om 
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dergelijke vernieuwende woonconcepten goed en 
duidelijk te vermarkten.  
 

Naast bovengenoemde woonconcepten is er ook een 
groeiende behoefte aan tijdelijke woonruimte voor  
ouderen die gedurende een korte periode extra hulp of 
zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een val of operatie. 
Het gaat hier om mensen die te goed zijn voor het 
ziekenhuis, maar te slecht voor thuis. Een zorghotel bidet 
hierbij uitkomst. Een plek waar zij op hun gemak kunnen 
herstellen om vervolgens weer terug te kunnen keren 
naar hun eigen woning. Het gaat hier om kleinschalige 
wooncomplexen met toegankelijke, zorggeschikte ka-
mers. Als we onze gedachte bij een dergelijk concept de 
vrije loop laten gaan, vallen er prachtige combinaties te 
maken met dagbesteding van clienten bij onze partners 
en kunnen kamers bij leegstand ook verhuurd worden 
aan andere short-stay klanten. Voor de huisvesting van 
huurders die midden in een scheiding zitten bijvoorbeeld. 
 

Doorstromen naar een passende, onderhoudsarme      
seniorenwoning, dicht bij het centrum, voorzien van alle 
gemakken en geschikt voor het ontvangen van zorg aan 
huis. Het klinkt wellicht mooi, maar voor veel senioren 
blijft verhuizen een opgave. Hier ligt voor ons dan ook 
een belangrijke taak, waarbij we proactief in gesprek 
gaan met huurders die zich oriënteren op een andere 
woning, maar opzien tegen het gedoe van de verhuizing 
of bang zijn voor een sprong in de huurprijs. Waar het in 
dit geval vooral om gaat, is het bieden van een wenkend 
perspectief: door de mogelijkheden te schetsen, prak-
tische zorgen weg te nemen en een helpende hand aan te 
reiken waar dat nodig is. Zodat senioren niet opzien 
tegen een eventuele verhuizing, maar hier juist de kansen 
van inzien. Met als bijkomstig voordeel dat er op termijn 
weer meer eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen. 

Alhoewel de ene groep harder groeit dan de andere is 
deze toename niet voorbehouden aan één specifieke 
groep. De trend is binnen alle leeftijden terug te vinden.  
Jongeren blijven langer alleen of stichten pas op latere 
leeftijd een gezin. Bij ouderen zien we relatief veel  
eenpersoonshuishoudens als gevolg van het wegvallen 
van de partner.  
Daarnaast zorgt het scheiden van wonen en zorg voor een 
verhoogde instroom van kwetsbare huurders, zoals  
jongeren met een verstandelijke handicap; een groep die 
ook voornamelijk uit alleenstaanden bestaat. En tot slot 
zien we het aantal scheidingen toenemen. Deze laatste 
groep zet extra druk op de sociale woningmarkt, omdat 
uit één woonsituatie er vaak twee ontstaan met een lager  
inkomen. 
 

Als we bovenstaande ontwikkelingen bij elkaar optellen, 
is er sprake van een ware verdunningstrend. Het gezin 
wordt richting de toekomst minder vanzelfsprekend en 
ook in Nijkerk breekt een periode aan waarbij we de 
eengezinswoning als dominante woonvorm voorbij zijn.  
 
Dit heeft uiteraard een belangrijke impact op de  
toekomstbestendigheid van onze woningportfolio.  
Gelukkig is er momenteel nog veel vraag naar onze 
eengezinswoningen, omdat we ons in een groeiregio 
bevinden. Daarnaast zijn veel eengezinswoningen nog 
goed verhuurd, omdat er voor senioren te weinig mo-
gelijkheden zijn om door te stromen. Er is daarmee nog 
voldoende vraag.  
 

Blijven we echter richting de toekomst eengezinswoning-
en bijbouwen, dan lopen we het risico dat onze woning-
portfolio op termijn niet aansluit op de feitelijke vraag. 
Daarom willen we nu alvast scherp kijken hoe onze 
doelgroep zich ontwikkelt en welke woningen hierbij het 
beste passen. Met als stelregel dat we de uitbreidings-

 



 

 

25 ruimte binnen Nijkerk vooral gebruiken voor het 
toevoegen van andersoortige woonvormen die geschikt 
zijn voor kleine huishoudens, voor senioren, jongeren en 
minder redzame huurders. Tegelijkertijd houden we onze 
bestaande voorraad eengezinswoningen zoveel mogelijk 
in stand. Want meer passende woningen bijbouwen voor 
andere doelgroepen heeft een positief effect op de door-
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stroming. Waardoor onze bestaande gezinswoningen 
vrijkomen voor gezinnen. We slaan daarmee twee vliegen 
in één klap!  
 

Naast de woonvorm vinden we het belangrijk om  
flexibiliteit toe te voegen aan de huurvorm, door middel 

van tijdelijke contracten. Dit sluit bijvoorbeeld goed aan 
bij de wensen van huurders die gescheiden zijn of voor 
kortere tijd zoeken naar een woonoplossing. Op deze 
manier geven deze huurders weer een ‘start’. Ze kunnen 
rustig op zoek gaan naar een passende woning, zonder 
stel op sprong te moeten kiezen voor meer permanente 
huisvesting die feitelijk niet bij hun leefsituatie past.  
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Het blijft daarom van groot belang dat we de totale 
woonlasten van onze woningen beperkt houden. Vooral 
nu het aantal huishoudens met een krappe beurs binnen 
onze doelgroep toeneemt als gevolg van de toewijzings-
regels waar corporaties aan gebonden zijn. Met deze 
regels wil de overheid ervoor zorgen dat huurders die 
recht hebben op huurtoeslag ook daadwerkelijk een 
woning huren die bij hun inkomen past. Dit zijn woningen 
met een huurprijs die onder de zogeheten aftopgrenzen 
ligt.  
 

Alhoewel goed bedoeld, werken deze toewijzingsregels 
in de praktijk als een multiplier. Waarbij onze doelgroep 
steeds eenzijdiger wordt in opbouw. Het leeuwendeel van 
onze vrijkomende woningen mogen we immers alleen 
nog verhuren aan woningzoekenden met een beperkt 
inkomen. Dit zet niet alleen druk op de betaalbaarheid 
van onze woningen, het zorgt er ook voor dat onze wijken 
kwetsbaarder worden.  
 

Het thema betaalbaarheid raakt echter ook de midden-
inkomens. Dit zijn huishoudens waarvan het inkomen net 
te hoog is om aanspraak te maken op huurtoeslag, maar 
in feite te weinig verdienen om zelfstandig woonruimte te 
vinden in de koop- of vrije huursector. Vanwege de strikte 
toewijzingsregels behoren huishoudens met een modaal 
inkomen al snel tot deze doelgroep, zoals een kassière of 
wijkagent, en mogen dientengevolge dus niet reageren 
op het merendeel van onze woningen. Zij dreigen 
daarmee tussen wal en schip te vallen. Deze groep      
kunnen we waarmogelijk de hand reiken met de verkoop 
van sociaal bezit of het transformeren van minder 
courant bedrijfsonroerendgoed. 
 
 
 
 

Betaalbaarheid is voor onze doelgroep een belangrijk 
thema. Het is ons streven om voldoende woningen be-
schikbaar te hebben voor huurders met recht op 
huurtoeslag. Woningen met een goede basiskwaliteit die 
echter wel betaalbaar zijn, zodat er na aftrek van alle 
woonlasten geld overblijft om van te leven. We hebben 
hierbij als streven dat we qua huurprijzen (gemiddeld 
genomen) tot een van de goedkoopste aanbieders in de 
regio behoren. We realiseren dit door onze huren af te 
toppen op maximaal 69% van de redelijke huur.  
 

We zijn van mening dat we naast het bedienen van onze 
primaire doelgroep ook kansen willen bieden aan de  
middeninkomens, die vanwege de strikte toewijzings-
regels nergens terecht kunnen in de markt.  
Maatschappelijk gezien is het een groep die een positief 
versterkend effect kan hebben op de samenstelling en 
leefbaarheid van wijken.  
Dit is echter geen simpele opgave. We hebben te maken 
met veel toewijzingsrestricties vanuit de Woningwet. 
Daarnaast is er vanuit de primaire doelgroep een 
prangende vraag naar sociale huurwoningen, een vraag 
waar we nu al niet aan tegemoet kunnen komen. Er is 
daarom meer analyse nodig om te bepalen of we iets 
voor de middeninkomens kunnen en mogen betekenen. 
Dit is een afweging die we in ons SVB hebben gemaakt.  
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Voor corporaties houdt dit onder meer in dat zij versneld 
moeten investeren in het verduurzamen van hun   
woningen. Bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen, 
isolatie en warmtenetaansluitingen. Terwijl de stip aan de 
horizon helder is, zijn de maatregelen en de weg om daar 
te komen dat nog allerminst. Het is ook een ambitie die 
enorm afhangt van nieuwe technologieën en innovaties 
in het collectieve energiesysteem. Experts voorspellen 
dan ook dat de toepassingen en technieken die nodig zijn 
om in 2050 volledig energieneutraal te zijn nog ontwik-
keld moeten worden.  
 

We bevinden ons momenteel op een natuurlijk scharnier-
punt, waarbij we onze lopende duurzaamheidsambities 
aan het afronden zijn en op een doordachte manier de 
volgende stap richting 2050 willen maken.  
Het verleden heeft ons geleerd dat de juiste timing een 
belangrijke versneller kan zijn in het realiseren van onze 
doelstellingen. We zien dat veel verduurzamings-
technieken nog volop in ontwikkeling zijn. Daar komt bij 
dat we ons op conjuncturele top van de bouwmarkt 
bevinden. Investeringen liggen daarom op een te hoog 
prijsniveau. Daarnaast zijn de huidige technieken en toe-
passingen naar alle waarschijnlijkheid morgen alweer 
achterhaald.  
Net zoals voorheen blijven we daarom slim letten onze 
timing en het tempo waarin we projecten oppakken. In 
plaats van trendsetter te zijn, volgen we liever de laatste 
stand der techniek nauw op de voet, zodat we op het 
juiste moment kunnen toehappen en investeren in 
bewezen toepassingen en duurzame oplossingen.  
Hiermee voorkomen we dat we ‘mee-jojoën’ met iedere 
nieuwe techniek. We vinden liever houvast in de lange 
lijnen die we uitstippelen, waarbij we per jaar en project 
bepalen wat verstandig is om te doen en we onze 
precieze investeringen laten afhangen van de dan 
geldende marktomstandigheden. Bij het uitstippelen van 
onze koers maken we handig gebruik van de routekaart 
van Aedes. Deze aanpak past bij ons DNA, waarbij we een 
goed rentmeester willen zijn. 

Het verduurzamen van onze woningen verloopt in twee 
stappen. Als eerste pakken wij de schil aan, zodat de 
woning beschikt over een lekkere warme jas. Immers: 
alles dat je niet verstookt, hoef je niet te besparen.  
Installaties in en aan de woning zijn de tweede stap. Deze 
zorgen voor een lager verbruik, winnen warmte terug of 
zorgen voor de opwekking van energie. Warmtepompen, 
Warmte Terugwin Installaties (WTW) en zonnepanelen 
zijn hierbij respectievelijk voorbeelden. 
 

Bij ieder project letten we erop, dat de bijdrage van  
klanten aan dergelijke investeringen voordelig uitvalt en 
niet hoger is dan de besparing op hun energierekening. 
 

Terwijl we zoveel mogelijk investeren in bewezen toe-
passingen, staan we ook open voor nieuwe technieken 
die nog in ontwikkeling zijn. We proberen deze altijd uit 
kleine schaal, bijvoorbeeld binnen een project of pilot, 
waarbij we er voor zorgen de investering voor ons te 
overzien is. 
 

Waar en hoe we investeren werken we periodiek uit in 
ons Strategisch VoorraadBeleid. Zo houden we telkens de 
vinger aan de pols en blijven we integraal doorzien wat 
investeringen betekenen op de gehele woonportefeuille. 
 

Verduurzamen mag in onze visie niet haaks staan op de 
gezondheid en het comfort van bewoners. Zodra energie-
besparing ten koste gaat van bijvoorbeeld frisse lucht, 
licht in de woning of het bedieningsgemak van installat-
ies, slaan we de plank wat ons betreft echt mis. Bij het 
verduurzamen van onze woningen gaan we daarom 
zoveel mogelijk op zoek naar toepassingen die het beste 
van beide werelden combineren.  
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Energieneutraal In 2050. Een pittige verduur-
zamingsopgave. Dit vergt grote investeringen en 
een gefocusseerde aanpak.op energieneutrale 
toepassingen. 

De demografie van het  
werkgebied veranderd. Onze 

doelgroep vergrijst en verdunt 
zich. Dit vraagt om nieuwe 

creatieve woonoplossingen  
en woonvormen. 

 

 

 

Een belangrijk deel van onze doelgroep heeft 
moeite om  financieel het hoofd boven water te 

houden. Daarnaast vallen middeninkomens  
tussen wal en schip. 

De vraag naar sociale huur-
woningen blijft onverminderd 
groot vanwege de groei in onze 
gemeente en woningmarktregio. 
Dit vraagt om extra woningen. 
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Woonzorgcomplexen voor bewoners die net even 
wat meer zorg en ondersteuning behoeven. Met een 
gezamenlijk plein waar er ruimte is voor catering, 
maatschappelijke functies en (groeps)activiteiten.  
 
 

Het terugbrengen van de ouderwetse hofjes-
woningen, maar dan in een nieuw jasje. Comforta-
bele woningen die weinig (tuin)onderhoud nodig 
hebben en waar nodig uitgerust zijn met slimme  
domotica-toepassingen die zorg op afstand mogelijk 
maken. Met een gemeenschappelijke binnentuin 
waar er plek is voor ontmoeting en het ontplooien 
van activiteiten.  
 

Klein woningcomplex met toegankelijke, zorg-
geschikte kamers waar (oudere) bewoners kunnen 
herstellen na een ziekenhuisopname. De kamers 
kunnen bij leegstand ook verhuurd worden aan 
andere short-stay klanten, zoals mensen die ge-
scheiden zijn. Tevens biedt dit concept ruimte om 
woon-zorg arragementen te ondersteunen. 
 

Het aanbieden van verhuishulp als service, waarbij 
onze woonconsulenten proactief in gesprek gaan 
met (oudere) huurders die mogelijk een wens    
hebben om te verhuizen, teneinde de doorstroming 
te bevorderen.  
 

Afgelopen tijd hebben we toekomstready wonen 
als concept uitgewerkt. Graag willen we deze  
ontwikkeling in de praktijk consolideren en als 
volwaardig product in de markt zetten. 

Sturen op onze huurprijzen, waarbij we de maximaal 
redelijke huur van onze goedkope woningvoorraad 
aftoppen op maximaal 69%. We willen ons blijven 
manifesteren als een van de goedkoopste met onze 
huurprijzen.  
 

Verlagen van de totale woonlasten, door onze 
woningvoorraad energiezuinig te maken.  Bijdrage 
klanten nooit hoger dan besparing op  
energierekening. 
 

Met het transformeren van bijvoorbeeld bedrijfs-
onroerendgoed of de verkoop van woningen. 
 

Het toevoegen van andersoortige woonvormen die 
geschikt zijn voor kleine huishoudens. We doen dit 
met behulp van nieuwbouw en renovatie. 
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Integrale uitdagingen vragen om sterk netwerk 

Partners hebben elkaar meer dan ooit nodig 
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Hierdoor groeit onze overtuiging dat we elkaar meer dan 
ooit nodig hebben en maatschappelijke partijen en lokale 
overheid de handen moeten ineenslaan om issues binnen 
het werkgebied integraal het hoofd te bieden.  
 
Concreet betekent dit voor WSN dat we samenwerking 
een nog stevigere plek willen geven in ons werk en we 
ons ontwikkelen tot een netwerkorganisatie. We zien dit 
als een organisatie die heel bewust over haar eigen gren-
zen kijkt, om samen met anderen tot vernieuwende, 
waardevolle oplossingen te komen die we alleen niet zou 
kunnen realiseren.  
 
Als netwerkorganisatie gaan we hechte partnerschappen 
aan met stakeholders, zoals de Gemeenten, zorg- en wel-
zijnspartijen en onderwijsinstellingen. Waarbij we telkens 
op zoek gaan naar hoe we elkaar als partners kunnen 
versterken. Bijvoorbeeld door opgaven, belangen, kennis 
en ideeën met elkaar te delen. Maar ook door gezamen-
lijk op te trekken in projecten of het bedienen van  
klanten. 
 

Als je zaken wilt oplossen, zul je vooraf goed moeten 
weten wat er speelt. Marktonderzoek en doelgroep-
verkenningen liggen hierbij voor de hand. Graag doen we 
dat bij WSN op een manier die past bij ons DNA en 
waarmee we ons motto “altijd dichtbij’ concreet gestalte 
kunnen geven. Dat betekend dat we, naast feitelijke met-
ingen, altijd in gesprek willen zijn met bewoners in ons 
werkgebied. Graag laten we ze meedenken over 
oplossingen en zijn we benieuwd naar hun verhaal achter 
de feiten en cijfers. Alleen dan weten we wat er écht 
speelt. 
 
 
 
 

Een belangrijke spil in het betrekken van onze huurders 
verloopt via de HuurdersOrganisatie Nijkerk. Zij zijn voor 
ons de structurele spreekbuis van onze huurders. We zijn  
graag met ze in gesprek om opgaven te ontdekken en 
beleid te toetsen.  
 

Naast deze structurele vorm willen we huurders en be-
woners in ons werkgebied ook vaker situationeel be-
trekken. Bijvoorbeeld bij projecten of rondom leefbaar-
heidsissues. We zullen hierbij tevens gebruik gaan maken 
van de mogelijkheden die social media ons bieden en 
willen daarnaast face-to-face in gesprek. Klantenpanels 
en koffietafels zien we hierbij als een practische 
werkvorm. Een beter beeld bij een breder spectrum aan 
onderwerpen ziet WSN als een belangrijk voordeel  
hierbij. 

 

“  

”
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Om onze netwerkambities gestalte te geven willen we 
verder bouwen aan een solide partnernetwerk en partici-
patieformat, zodat we met huurders en andere stakehold-
ers integraal kunnen samenwerken. Het is daarbij naar 
onze mening van belang dat we dat doen op vier niveaus.  

 

We willen de afstemming aan de klantenkant optimali-
seren, door klantenpanels periodiek te organiseren en 
waar mogelijk de HuurdersOrganisatie nauwer te be-
trekken. Bij dit laatste denken we bijvoorbeeld aan het 
opzetten van ons magazine. Het verzamelen van data en 
marktonderzoek zal tevens focus krijgen. 

 

Goede strategisch bestuurlijke afstemming met partners 
zorgt ervoor dat we zaken die spelen in onze werk-
omgeving breder in kaart kunnen brengen. We maken 
hierbij inzichtelijk waar gedeelde belangen en kansen 
liggen, wat een gezamenlijke koers is en welke belang-
rijke thema’s we in samenwerking kunnen agenderen. 

 

Hierbij staat de praktische samenwerking centraal, waar 
beleidsmakers en medewerkers in de praktijk problemen 
oplossen. Een nog betere en intensievere samenwerking 
met leveranciers, bedrijven en ketenpartners hoort hier 
ook bij. 

 

We vinden het van belang om een inspirerende ‘denktank’ 
in ons netwerk te organiseren. Een bruisende plek waar 
ons netwerk samenkomt en koers & praktijk elkaar 
ontmoeten. Waar nieuwe oplossingen ontdekt en uitge-
werkt worden. Waar dillema’s en vraagstukken integraal 
besproken worden en er met innovatiekracht nagedacht 
wordt over verfrissende oplossingen.  

Ons netwerk willen we graag gepaard laten gaan met 
periodieke stakeholderbijeenkomsten en themakaternen 
waarin besproken onderwerpen meer uitgewerkt staan. 
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Graag willen we in gesprek met onze partners en 
samen met ze een netwerkplatform bouwen. Zowel 
bestuurlijk, als operationeel. 

 

Gedurende het jaar kunnen we een aantal thema-
tische netwerkmeetings organiseren, waarin we met 
onze partners in gesprek gaan over gemeenschap-
pelijke beleidsthema's. 

Deze netwerkmeetings kennen een vast format, 
waarbij we samen met onze partners op zoek gaan 
naar manieren hoe we elkaar met betrekking tot een 
bepaald thema kunnen versterken. Bijvoorbeeld in de 
vorm van kennisdeling, door samen na te denken over 
complexe vraagstukken of door onze krachten te bun-
delen in de operatie. 

Bij het organiseren van deze meetings maken we  
gebruik van een themakalender. Hierop staan alle 
thema's die wij als organisatie belangrijk vinden en 
waarover we gedurende het jaar in gesprek willen 
treden met onze partners.  

Netwerkmeetings kennen een interactieve werkvorm, 
waarbij we samen met onze partners beelden en ken-
nis uitwisselen, sparren over problemen en op elkaars 

ideeën reageren. Het vormt daarmee een ideale manier 
om elkaar beter te leren kennen en de persoonlijke   
relatie met onze partners verder uit te bouwen. 

 

Wat we voor ons zien zijn toegankelijke, helder 
geschreven documenten, waarin we als netwerk onze 
visie geven op belangrijke thema's die binnen ons 
werkgebied spelen. Denk bijvoorbeeld aan betaalbaar-
heid, verduurzaming of het huisvesten van kwetsbare 
doelgroepen. 

Met deze notities proberen we een inspiratiebron te zijn. 
Door inzicht te bieden in de uitdagende vraagstukken. We 
brengen ieder thema tot leven door alle relevante achter-
grondinformatie kort, helder en overzichtelijk te pre-
senteren. Dat doen we met behulp van feiten en cijfers, 
maar ook met tot de verbeelding sprekende stories en 
anekdotes uit de dagelijkse praktijk.  

Daarnaast zijn de themakaternen ook een krachtig  
corporate communicatiemiddel, waarmee we onszelf 
regionaal en landelijk sterker op de kaart kunnen zetten. 
We maken ze daarom toegankelijk voor een breed pub-
liek. Ze zijn te downloaden via onze website, maar 
worden ook actief verspreid binnen ons netwerk. We 
zorgen ervoor dat iedere notitie leesbaar is, een prettige 
opmaak heeft en maken gebruik van infographics. 

 

De inhoud van de themakaternen verwerken 
we ook als artikel in ons magazine. Hierbij 
nodigen we bij toerbeurt relaties uit om zitting 
te nemen in onze redactie om mee te helpen 
het samenstellen van ons magazine. 
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Betere herkenning WSN—Robuuste eigentijdse signatuur 

KwH-keurmerk weer verdiend 

Goede score AEFES-benchmark 
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Het landelijke kwaliteitscentrum voor woningcorporaties 
heet KWH. Dit instituut meet de prestaties en meer-
waarde van corporaties. Ook WSN leggen zij jaarlijks 
langs de meetlat. 
 
Het eindoordeel over de periode 2017 is positief. KWH 
heeft WSN weer het KWH-keurmerk toegekend. Uit de 
beoordeling blijkt dat we over het geheel goed presteren 
en ons bewegen in de bovenste regionen qua klanttevere-
denheid.  
Het totaalcijfer is een 7,9. Onze vriendelijkheid, goede 
afwikkeling en betrouwbaarheid noemen klanten als  
belangrijkste redenen voor dit cijfer.  
Met onze klantprocessen, zoals een woning zoeken of 
onderhoud, bewegen we ons tussen de 7,4 en een 8,2. 
Allemaal mooie cijfers, waaruit blijkt dat onze mede-
werkers zich dagelijks stevig inzetten om onze klanten 
blij te maken. 
 

Ook op de scorelijst van de Aedes-benchmark komen we 
goed uit de bus. Daar bewegen onze rapportcijfers zich 
tussen een 7,8 en een 8,0. In de Aedes-benchmark worden 
de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties 
onderling vergelijkbaar gemaakt. De resultaten hiervan 
maakt Aedes zichtbaar op brancheniveau en per  
individuele corporatie. 
 

Bij WSN zijn we blij met onze keurige rapportcijfers.  
Achteroverleunen willen we allerminst. Als sociaal 
maatschappelijke organisatie zien we het juist als onze 
taak om altijd een meter meer te lopen. Tevens willen we 
onze maatschappelijke prestaties en meerwaarde goed 
duidelijk maken voor de buitenwacht. Ons uitgangspunt 
hiervoor is ons DNA en ons merk. 
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De website zien we als een afspiegeling van ons merk en 
onze dienstverlening. We ontwikkelen ons immers als  
hybride dienstverlener, die haar diensten óók online 
aanbiedt. De functionaliteit en toegankelijkheid van de 
nieuwe website vormen daarmee belangrijke dragers van 
ons merk. 
 

We verbeteren ons huidige bewonersblad tot een zeer 
bescheiden magazine, waarin we brede informatie geven 
rondom WSN. Daarnaast presenteren we onze dienst-
verlening en geven we uitleg over de klantprocessen. Dit 
moet huurders beter helpen de weg te vinden binnen WSN. 
Tevens fungeert het als een spreekbuis voor onze  
HuurdersOrganisatie. In de redactie is er een 
onafhankelijke plek voor een vertegenwoordiger van dit 
gremium en zijn sociale partners bij toerbeurt lid van de 
redactie. 
 

De toolkit bevat allerlei handige informatiemiddelen die de 
klant wegwijs maken in onze dienstverlening. Denk hierbij 
aan uitlegfolders, adressenkaartjes, veel gestelde  
vragenlijsten, stappenplannetjes, etc. 
 

We gebruiken ‘free publicity’ om onze organisatie beter 
onder de aandacht te brengen. Dit betekent dat we de pers 
actiever benaderen met nieuws over onze plannen,  
projecten en prestaties. We doen dit vooral lokaal en  
regionaal.  
 

Jaarlijks stellen we een communicatiekalender op,, om 
meer effectiviteit, structuur en focus te geven aan onze 
communicatie-inspanningen. De hoofdgedachte hierbij is 
om het jaar in thematische blokken in te delen waarbinnen 
we  communicatieactiviteiten bundelen.  

Een helder merk vertelt in één oogopslag waar een  
organisatie voor gaat en staat. Denk maar eens aan 
namen als de HEMA, Amnesty International of Douwe 
Egberts. Hiervan weten we als consument een heleboel te 
vertellen, zonder ons verder uitvoerig in de organisatie te 
verdiepen. Dat is de kracht van een merk.  
 
Uiteraard zijn wij geen groot warenhuis of een koffie-
branderij en past ons meer een bescheiden, eigentijdse 
signatuur in Nijkerk en omgeving. Wel vinden we het fijn 
als onze huurders goed kunnen vertellen waar onze 
dienstverlening uit bestaat en waarom we bepaalde 
keuzes maken.  
 
We zorgen er daarom voor dat onze maatschappelijke 
meerwaarde duidelijk terugkomt in ons merk, waarbij we 
onze natuurlijke herkenningswaarden (robuust, solide, 
persoonlijk) stevig vasthouden en onze focuswaarden 
(slim, eigentijds, betrokken) prominenter naar voren laten 
komen. Zodat klanten begrijpen waar wij voor gaan en 
staan. En medewerkers begrijpen wat er van hen  
verwacht wordt. 
 

 

We doen dit met behulp van een nieuwe huisstijl, een 
verbeterde website en een bescheiden, functionele set 
communicatiemiddelen. We denken hierbij steeds goed 
na hoe we de informatie presenteren en de boodschap 
het beste overkomt bij de doelgroep. Onze website krijgt 
daarbij een centralere plek in het communicatie-palette, 
omdat de interactiemogelijkheden hier het grootst zijn. 
Daarnaast zorgen we voor vertrouwde persoonlijke com-
municatielijnen met de minder digitale doelgroep. 
 

Vanuit de kernboodschap ‘altijd dichtbij’ geven we lading 
aan de essentie van onze dienstverlening. We willen    
immers voor iedereen die dat nodig heeft bereikbaar zijn. 
Daarnaast past het bij onze locale borging en betrokken-
heid met de gemeente Nijkerk. 
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Voorbereid zijn om te anticiperen 
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Dit geeft een solide basis waarop we met elkaar verder 
kunnen bouwen. Niet alleen om onze vertrouwde 
kwaliteit te behouden, maar ook om onze wendbaarheid 
toekomstgericht te vergroten. We zien hierbij vier  
ontwikkelrichtingen waarmee we dat willen doen. 

 

• Graag geven we iedere medewerker binnen WSN meer 

ruimte om zijn of haar talent nog beter in te zetten, 
door verantwoordelijkheden neer te leggen waar ze 
genomen moeten worden. En dat is in ons geval steeds 
dichter tegen de praktijk aan. Zoiets zorgt voor kortere 
lijnen en meer slagkracht.  

• We verbreden functies, om beter in te spelen op de 

diversiteit aan vragen die op ons afkomen. Dit versnelt 
de afwikkeling voor de klant en zorgt dat medewerkers 
zelfstandig een oplossing kunnen zoeken, zonder 
daarbij afhankelijk te zijn van collega’s.  

• We gaan meer werken vanuit de kracht van een 

afdeling. We leggen taken neer waar deze logischerwijs 
het beste passen bij het DNA van de afdeling en de  
talenten van het team. Zo creëren we clusters van 
dienstverlening waar de afdeling al goed in is. 

• We bieden ruimte aan medewerkers om hun talent en 

probleemoplossend vermogen te vergroten. We doen 
dit in de vorm van bedrijfsbrede workshops en bieden 
mogelijkheden voor individuele cursus en training. 

• Er komen veel nieuwe dingen op ons af. Soms weten 

we nog niet hoe iets in de praktijk uitpakt. Als WSN’er 
vinden we dat niet erg. Dat hoort bij de dynamiek van 
ons werk en past bij een organisatie die wil anticiperen. 
Iedereen binnen WSN krijgt daarom de ruimte om 
zaken uit te proberen, als dat redelijkerwijs tot 
meerwaarde voor de klant, maatschappij of WSN kan 
leiden.  

 

We vinden het van groot belang dat onze medewerkers, 
ketenpartners en sociale partners een helder en 
eenduidig beeld hebben van onze plannen, doelen en 
intenties. Dat we met elkaar begrijpen in welke richting 
we ons als organisatie bewegen en waarom. Want als 
iedereen weet waar we naartoe gaan, dan is de kans het 
grootst dat we slagen in onze opgaven en ambities.  
‘De tijd nemen’ en ‘elkaar uitleg geven’ zijn principiële 
motto’s binnen WSN voor management en medewerkers. 

 

Graag willen we onze interne workflow verbeteren. We 
hebben hiervoor gekeken naar onze processen en ons 
daarbij de vraag gesteld: kan het slimmer? Uit deze  
analyse blijkt dat het verder digitaliseren van onze 
primaire processen een grote meerwaarde oplevert. Het 
is voor de klant fijner, omdat we winnen aan accuratesse, 
grip, snelheid en eenduidigheid van informatie.  

 

Binnen WSN beschikken we over veel gegevens waar we 
betere stuurinformatie uit willen halen. Bijvoorbeeld door 
onze rapportages en tools te optimaliseren.  
Voorwaardenscheppend zijn uiteraard de wettelijke 
kaders waaraan we moeten voldoen. Echter vanuit onze 
eigen ambitie willen we feiten en cijfers ook meer laten 
spreken. Zodat medewerkers, management en toezicht-
houders goed inzicht hebben in onze maatschappelijke 
en bedrijfsmatige prestaties. 
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Onze eerste beweging begint bij 
onze dienstverlening. Graag willen we ons ontwikkelen 
tot een hybride dienstverlener, waarbij we onze service 
optimaliseren en op een toegankelijke manier ontsluiten, 
voor zowel de zelfredzame als de niet-zelfredzame    
bewoner. Met meer maatwerk en persoonlijke aandacht 
voor wie dat nodig heeft. Met meer mogelijkheden voor 
digitale-, plaats- en tijdsonafhankelijke service voor wie 
dat wil. 

Omdat we de stap naar online maken zijn daar veel acties 
op gepland. Hybride kent, zoals het woord zegt, meerdere 
kanten. Sociaal beheer is een andere kant van hybride. En 
dat zien we breed, naast de individuele aandacht ook het 
vangnet om de individuen heen. Hierbij denken we aan 
samenwerking met bijvoorbeeld politie, gebiedsteams en 
de schuldsanering. We willen signalen delen en samen 
beslissen over stappen. Ook inventariseren we signalen, 
mogelijk met behulp van ICT en Business Intelligence (BI). 
Komt eenzelfde melding voor een derde keer binnen een 
jaar voor, dan stelt een Woonconsulent een actieplan op 
om de vicieuze cirkel te doorbreken. 
 
 

Ook het individu verdient gevraagd en ongevraagd 
aandacht. Naast sociale zorg met het netwerk willen we 
ook naar buiten gaan en een luisterend oor bieden. Dicht 
bij de klant komen kan bijvoorbeeld door met een 
rijdende bistro wijken te bezoeken. Omwonende kunnen 
dan onder het genot van een drankje met ons delen wat 
hen bezig houdt. Onze netwerkpartners gaan mee op 
deze ‘bistro tour’. Bewoners die bijdragen aan de beleving 
van de woonomgeving of sociale cohesie willen we be-
lonen. Dit doen we bijvoorbeeld door een tuinenwedstrijd 
te organiseren. 

WEBSITE (INCL. UMBRELLA)           WEBSITE 

  Reparaties (incl. Umbrella basis en kennisbank)           € 50.000,- 
  Huurdersdossier (incl. incasso)           € 5.000,- 
  Woning zoeken/betrekken/verlaten           € 5.000,- 
  Woningnet           € 5.000,- 
  Beleids- en algemene informatie           € 2.000,- 
  Inzicht in eigen documenten huurder           € 5.000,- 
  Nieuwbouw           € 5.000,- 
  Planmatig Onderhoud           € 5.000,- 
  Doorontwikkeling website processen           € 5.000,- 
              
EHBC TOOLKIT           EHBC TOOLKIT 

  Per uitgerold proces ‘Website’/Umbrella           € 10.000,- 
              
BALIE 2.0           BALIE 2.0 

  Verbouwing hal           € 80.000,- 
  Infokubussen, touch screen zuilen           € 10.000,- 
              
DIGI OFFICE           DIGI OFFICE 

  Devices vakman en woonconsulent           € 15.000,- 
              
SOCIAAL BEHEER           SOCIAAL BEHEER 

  Investeren in netwerkpartners en samenwerking           € 0,- 
  Bistro on tour in de wijk; Tuinwedstrijd            p/jr. € 2.000,- 
  Acties uit BI signalen: herhalende melding klant; 
    meest voorkomende reparatiemelding of complex 

          Nihil 

  Spreekuur betaalbaarheid voor arme huishoudens.           Nihil 
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Uiteindelijk wonen huurders in huizen. Een passende 
toekomstgerichte woningportfolio, die optimaal  
anticipeert op de ontwikkelingen om ons heen is voor  
ons hierbij de sleutel.  
Anders kijken naar woonbehoeften, durven innoveren met 
nieuwe woonconcepten en het zorgvuldig borgen van de 
woonkwaliteit heeft daarbij onze focus. Ons  
strategisch voorraadbeleid (SVB) vormt hierbij de spil om 
periodiek onze portfolio te analyseren en bij te sturen waar 
dat nodig is. 

ENERGIEZUINIG           ENERGIEZUINIG 

  Plan verduurzaming per decennium tot 2050  
          (waarvan tot 2030 concreet) 

          Nihil 

  Uitvoeren projecten naar CO2 neutraal in 2050           p/jr. € 1.000.000,- 
              
SOCIALE VOORRAAD VAN 30%-35%           SOCIALE VOORRAAD VAN 30% tot 35% 

  Herijking gemeentelijke Woonvisie           Nihil 
              
MIDDENINKOMEN BEDIENEN           MIDDENINKOMEN BEDIENEN 

  Koopgarant omzetten naar midden-huur           Nnb 

  Midden bouw t.b.v. rendabel investeren in mix           Nnb 

              
NIEUWE WOONVORMEN           NIEUWE WOONVORMEN 

  Multi zorgcomplex, faciliteiten (bijv. St Jozef) 
Complexoverstijgende toekomstgerichte woonvormen 

          € 25.000,- 

  Gemeenschappelijke buitenomgeving (bijv. Paasbos)           € 10.000,- 
  Sociale diversiteit complex/straat (bijv. Spaanse leger)           Nihil 
  Plan van woonvoorzieningen (bijv. domotica)           Nihil 
              
STRATEGISCH VOORRAADBELEID (SVB)           STRATEGISCH VOORRAADBELEID (SVB) 
  Doelgroep analyse: huishouden en woonvorm           € 10.000,- 
  ZAV beleid opstellen           Nihil 
  Complex-beheerplannen (incl. verduurzaming)           Nihil 
  Volkshuisvestelijke opgave in woningmarktregio           Nihil 
  Beleidsplan schoonmaak, incl. MVO aspecten           Nihil 
  Beleidsplan onderhoud & vervanging, incl. MVO           Nihil 

Onze ambitie is duidelijk. Onze uitdaging is onze partners 
hier in mee te krijgen, op de eerste plaats de gemeente 
Nijkerk. Ook zullen we onze aandacht hiervoor richten op 
het herijken van de Woonvisie. Zonder medewerking van 
de gemeente Nijkerk kunnen we namelijk niet onze ambi-
tie waarmaken.  
 

Nieuwe technieken zijn vaak relatief duur. Daarom pas-
sen wij graag bewezen technieken toe. Ook willen we 
anticyclisch investeren. Dit vinden wij slim met je geld om 
gaan. In 2018 voldoen we al aan de norm van 2020,  
daarom werken we tot en met 2020 eerst een nieuw ‘slim’ 
plan uit. We trekken samen op met partners zoals de ge-
meente Nijkerk omdat we er van overtuigd zijn dat voor 
sommige alternatieven de infrastructuur leidend is. 
 

Mensen met een middeninkomen worden momenteel te 
weinig bediend door de markt. Wij zien het als onze 
volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid deze groep te 
helpen. Dit zal niet ten koste gaan van onze primaire so-
ciale doelgroep. Sterker nog, in de huidige markt kan het 
uitkomst bieden om investeringsplannen haalbaar te 
maken. Zo hebben twee sociale doelgroepen elkaar 
nodig voor de toekomstige volkshuisvesting. 
 

Bij nieuwe woonvormen hebben wij op de eerste plaats 
aandacht voor de sociale cohesie, en hoe deze versterkt 
kan worden. Hier nemen we de behoefte aan voor-
zieningen in mee. We willen hier in de voorhoede opere-
ren voor de ontwikkeling van nieuwe product-markt-
combinaties (PMCs). 
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Veel van onze opgaven rondom de klant, markt en 
maatschappij zijn niet van ons alleen. Denk maar eens 
aan ontwikkelingen als vergrijzing of de groeiende groep 
kwetsbaren. Scholen, welzijnsorganisaties, zorgpartijen 
en de gemeente hebben hier ook mee te maken. In onze 
visie is het samenwerken vanuit een integrale  
oplossingsrichting daarom effectiever. Als WSN willen we 
daarom vaker en meer netwerken met partners en op 
essentiële thema’s in ons werkgebied samenwerken.  

THEMABIJEENKOMSTEN           THEMABIJEENKOMSTEN 
  Ieder jaar een bijeenkomst           p/jr. € 500,- 
  Katern thema ontmoetingen met bewoners           Nihil 
              
MAGAZINE           MAGAZINE 
  Thema katern (4 p/jr)           p/jr. € 41.000,- 
              
BESTUURLIJK NETWERK           BESTUURLIJK NETWERK 
  Strategisch bestuurlijke afstemming met partners           Nihil 
              
OPERATIONEEL NETWERK           OPERATIONEEL NETWERK 
  Stakeholdersbeleid herijken           Nihil 
  Schoon buitenterrein met bijv. arbeidsmarkttoeleider           Nihil 
  Schone algemene ruimte met bijv. arbeidsmarkttoeleider           Nihil 
  Bezorging magazine door bijv. arbeidsmarkttoeleider           p/jr. € 2.000,- 
  Achterpaden verzorgt door bijv. arbeidsmarkttoeleider           Nihil 
  Bij start project inventariseren wat netwerk kan doen           Nihil 
  Samenwerking buur corporaties (plan + uitvoering):  
         kennis + operatie 

          p/jr. € 500,- 

              
KLANTENPANEL           KLANTENPANEL 
  Portiek panel           p/jr. € 100,- 
  Evaluatie website voor doorontwikkeling           Nihil 
  Dienstverlening panel (iav doorontwikkeling website)           p/jr. € 100,- 
              
HUURDERSORGANISATIE NIJKERK (HON)           HUURDERSORGANISATIE NIJKERK (HON) 
  Intensieve samenwerking (bijv. themabijeenkomst)           Nihil 

We zoeken bewoners actief op in hun woonomgeving. 
Daarnaast organiseren we bijeenkomsten en panels om 
de interactie en uitwisseling van informatie en behoeften 
te bevorderen. Zo weten wij wat er leeft onder onze 
huurders. In dit alles betrekken we de Huurdersorganisa-
tie Nijkerk (HON) en trekken we nauw samen op.  
We streven naar dezelfde belangen en in onze over-
tuiging doe je dat beter samen dan alleen. Onze inspan-
ningen delen we ook in onze communicatie. Zo zijn 
thema’s in het magazine hier bijvoorbeeld op afgestemd. 

 

Partners in (de buurt van) ons speelveld hebben we nodig 
om van nog grotere betekenis te zijn. Onze diensten 
zoeken we eerst bij partners die ook op het sociale  
domein actief zijn. Zo kunnen leerplekken leerlingen 
helpen aan werkervaring, terwijl bewoners ontzorgd 
worden in het aantrekkelijk houden van de leefomgeving. 
Ouderen kunnen verzorging krijgen van een groep die op 
zoek is naar dagbesteding in de keuken. Als maatschap-
pelijk verantwoord ondernemer proberen we onze 
dienstverlening af te nemen bij partners die opereren in 
het sociale domein, zoals arbeidsmarkttoeleiders. Hierbij 
denken we bijvoorbeeld aan de postverzorging door 
Gresbo en algemeen onderhoud door Accent. 
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Sommige corporaties hebben de laatste jaren negatief in 
het nieuws gestaan. De reputatie van de branche heeft 
daardoor een deuk opgelopen. Bij WSN vinden we het 
daarom extra van belang om goed uit leggen waar onze 
meerwaarde uit bestaat. Niet alleen om een goede 
aansluiting te vinden met onze klanten, maar om aan 
iedereen duidelijk te maken wat onze intenties zijn.  
Hoewel we over een positief imago beschikken, is het 
beeld dat onze omgeving van ons heeft niet volledig. Dit 
beeld willen we completeren vanuit een solide en  
eigentijds merk, zodat onze omgeving in één keer  
begrijpt waar WSN sterk in is. 

WEBSITE / MAGZINE / EHBC           WEBSITE / MAGZINE / EHBC 

  Toegankelijke en brede informatievoorziening           Nihil 

              

COMMUNICATIEKALENDER           COMMUNICATIEKALENDER 

  Sturen op communicatie-uitingen WSN           Nihil 

              

HUISSTIJL           HUISSTIJL 

  Uitdragen waar we voor staan           p/jr. € 1.000,- 

              

FREE PUBLICITY           FREE PUBLICITY 

  Pers actief benaderen met nieuws over WSN           Nihil 

  Artikel in vakblad publiceren (1-2 keer p/jr)           Nihil 

              

SOCIAL MEDIA           SOCIAL MEDIA 

  Beleid en gebruiksvormen uitrollen (training)           € 5.000,- 

              

ORGANISATIECULTUUR           ORGANISATIECULTUUR 

  Houding en gedrag personeel stimuleren (training)           € 5.000,- 

  Werken aan het individu en het team (training)           € 5.000,- 

  DNA van WSN onder aandacht blijven brengen            p/jr. € 250,- 

We stellen een communicatiekalender op en bepalen 
ieder jaar vooraf waar we de accenten op willen leggen. 
Deze accenten integreren we in de inhoud van het maga-
zine. Alles wat we communiceren, moet uitdragen waar 
we voor staan en herkenbaar zijn bij de stijl van WSN. 
Ook het personeel speelt hierin een actieve rol, daarom 
nemen we hen actief mee in het eigen maken en uitdra-
gen van de organisatiecultuur. Dit doen we door voor-
lichting, training en voorbeeldgedrag. 

 

We gebruiken onze site en ons magazine voor uitingen. 
Daarnaast benaderen we ook actief de pers met nieuws-
berichten. We proberen minimaal één keer per jaar een 
artikel in een vakblad te publiceren. Zo kunnen we 
zonder kosten ons merk en waar we voor staan onder de 
aandacht brengen. Als we de basis van ons nieuwe 
dienstverleningsmodel hebben eigengemaakt, gaan we 
bepalen hoe we actief willen zijn op social media. 
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Onze medewerkers zijn de bepalende motoren achter het 
realiseren van deze ambities. Zij maken in de dagelijkse 
praktijk de concrete klik met de klant, onze markt en de 
maatschappij. Als WSN vinden we het daarom belangrijk 
dat iedereen binnen WSN goed aangehaakt is bij onze 
plannen. Zodat we als één team geïnspireerd en 
gelijkgericht activiteiten in gang kunnen zetten, die 
elkaar versterken en waardevol zijn. Daarnaast willen we 
kennis en innovatiekracht verstevigen, zodat we goed 
voorbereid kunnen anticiperen op nieuwe richtingen en 
onverwachte zaken die we tegen komen. 

We willen medewerkers tot en met 2019 de ruimte geven 
om het nieuwe werkzaamheden eigen te maken en 
dienstverleningsmodel uit te dragen. Als deze basis op 
orde is gaan we op individueel niveau werken aan verdi-
eping van kennis en vaardigheden. Onze huidige  
Strategische Personeelsplanning (SPP) zullen we dan van 
een monitorende staat omzetten naar actieve individuele 
plannen. Ook gaan we medewerkers stimuleren actiever 
bezig te zijn zichzelf aantrekkelijk te houden op de  
arbeidsmarkt. Hiervoor stimuleren we meer inzet van het 
Interne Loopbaanbudget (ILB).  
 

Bijeenkomsten in een ontspannen sfeer en zonder in-
houdelijke agenda dragen bij aan de onderlinge relaties 
tussen het personeel. In de zakelijke relatie weten  
medewerkers elkaar daardoor sneller te vinden. We  
organiseren iedere jaar diverse bijeenkomsten om dit te 
stimuleren, waarbij we de inhoudelijke agenda in  
uiteenlopende mate toepassen of achterwege laten. 
 

We willen een aantrekkelijke organisatie zijn om voor te 
werken. Naast cultuur en ontwikkelmogelijkheden dra-
gen ook de technische mogelijkheden en professionaliteit 
van het werk hier aan bij. Hiervoor willen we een eigen-
tijdse tot moderne kantooromgeving en werkplek. We 
streven naar een open, transparant en modern klimaat. 
We zoeken ICT oplossingen die ons werk in professionele 
zin ondersteunen. Hierbij denken we aan Umbrella in 
relatie tot de klant en aan Business Intelligence voor 
(operationele) sturing.  
 

De kwaliteit en continuïteit van de organisatie willen we 
waarborgen met een gezond werkklimaat. Hierbij denken 
we bijvoorbeeld aan een ziekteverzuim van maximaal 4% 
en samenwerking met andere corporaties om bij lang-
durige afwezigheid capaciteit te kunnen (in)lenen. Ook 
willen we dat de systemen waar we mee werken, de pro-
cessen die we uitvoeren en de kwaliteit van de data waar 
we mee werken van een goed kwaliteitsniveau is.  Ieder 
vier jaar vragen we met een medewerkertevreden-
heidsonderzoek (MTO) op een onafhankelijke en anonie-
me manier onze medewerkers hun oordeel te geven, zo-
dat we aan hun wensen kunnen werken. 
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RUIMTE VOOR TALENT           RUIMTE VOOR TALENT 

  Basis nieuwe dienstverlening en werk beheersen           Voorlichting ? 

  Halfjaarlijks SPP (evaluatie en actieplan)           Nihil 

              

SOCIALE ONTMOETINGEN           SOCIALE ONTMOETINGEN 

  Lunchbijeenkomsten           p/jr. €3.000,- 

  Zomer- en kerstborrel           p/jr. €4.000,- 

              

ROBUSTE ORGANISATIE           ROBUSTE ORGANISATIE 

  Acties om bedrijfslasten p/vhe te bevriezen           € 0,- 

  Ziekteverzuim ≤4%           Nnb 

  MTO           € 5.000,- 

              

ICT BIJ DE TIJD HOUDEN           ICT BIJ DE TIJD HOUDEN 

  ICT landschap herijken (en implementeren)           € 30.000,- 

              

BUSINESS INTELLIGENCE ONTWIKKELEN           BUSINESS INTELLIGENCE ONTWIKKELEN 

  Managementrapportage updaten en per afdeling           Nihil 

  Rapportagegegevens op orde in primaire systemen           € 1.000,- 

  Skarp dashboards stuurinformatie per afdeling           € 50.000,- 

  Skarp dashboards proces KPIs           € 20.000,- 

  Externe verantwoording system-to-system (SBR)           € 75.000,- 

              

MANAGEMENT CONTROL GROEI           MANAGEMENT CONTROL GROEI 

  P&C cyclus incl. update plan beleidsdocumenten           Nihil 

  Schaal- en efficiency IT, F&A en IC optimaliseren           Nnb 

  Fiscaal beleid opstellen en kennis in-house halen           € 30.000,- 

  Financieel vastgoedmanagement herijken           €10.000,- 

  Visitatie uitvoeren           € 30.000,- 
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