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Een woning is
de plek waar je
je thuis voelt.

Voorwoord
Al ruim een eeuw werken we aan beter wonen in
Rijswijk. De komende jaren liggen er voor Rijswijk
Wonen mooie kansen en grote uitdagingen. We
bouwden in 2020 samen met onze medewerkers,
samenwerkingspartners en huurders aan een nieuw
Rijswijk Wonen. Vanuit ons nieuwe kantoor gaan we
de komende jaren bouwen aan beter wonen.
De uitdagingen die voor ons liggen zijn complex. Met moed
en lef gaan we aan de slag. Daarbij kijken we met optimisme
naar de toekomst. Onze organisatie is op orde. We hebben
een prettig netwerk met maatschappelijke partners in en om
Rijswijk. En we hebben financiële mogelijkheden.

De wereld om ons heen
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Ons nieuwe koersplan hebben we opgesteld van ‘onder naar

De wereld om ons heen is de afgelopen jaren sterk veranderd. De druk op de

boven’ en van ‘buiten naar binnen’. Onze medewerkers zaten

woningmarkt is groter geworden, de behoefte aan sociale woningbouw in Rijswijk

op de eerste rij en gaven hun adviezen voor dit koersplan.

en onze regio nam enorm toe en de effecten van de coronacrisis dienen zich al

We haalden input op vanuit onze samenwerkingspartners,

aan in de vraag naar meer betaalbaar wonen. Meer verschillende groepen vissen

de gemeente Rijswijk en andere belanghebbenden, zowel

in de vijver van de schaarse sociale huurwoningen. We zagen sinds de nieuwe

de bestuurders maar juist ook mensen uit de praktijk.

Woningwet in 2015, waarbij we onze woningen heel strikt aan de allerlaagste

En natuurlijk hebben we ook de stem van onze huurders

inkomens verhuren, dat we steeds meer te maken krijgen met mensen met de

gehoord via onze huurdersorganisatie Bewonersvereniging

laagste inkomens. Ook stromen meer mensen met allerlei kwetsbaarheden in

Rijswijk (BVR).

onze woningen als gevolg van overheidsbeleid om deze mensen meer in de wijken

Voorwoord

te laten wonen. Daar waar de Woningwet de leefbaarheidsactiviteiten

alle levensfasen. Vooral sociale huur voor de mensen met de laagste inkomens

inperkte, is het werken aan leefbare wijken en buurten nu belangrijker

en daarnaast woningen voor mensen met een middeninkomen. In onze woningen

dan ooit. Op gebied van duurzaamheid heeft onze voorraad nog

wonen ook mensen die zorg nodig hebben en we maken daarover afspraken met

een flinke opgave te gaan en wordt er bovendien maatschappelijk

onze zorgpartners.

veel verwacht van de corporatie. De kosten voor verduurzaming
van een woning worden ondertussen steeds hoger, wat ons dwingt

We gaan verder met de verduurzaming van onze naoorlogse portiek- en

om te kijken naar andere mogelijkheden voor energiebesparing en

eengezinswoningen in de wijken Te Werve, Muziekbuurt en Ministerbuurt. Dat

woonlastenreductie.

doen we voor de CO₂ reductie én voor het beperken van de woonlasten.

Samen met onze partners in en rond Rijswijk werken we al langer met

We weten al te goed dat we de problemen niet alleen kunnen oplossen. We

elkaar in de stad. Meer dan ooit zetten we in op verbinden, samenwerken

houden goed contact met onze relaties, zoeken naar de verbinding, kijken naar

op de thema’s die ertoe doen, op zoek naar gedeeld belang. Dus samen

gedeeld belang en waar we samen kunnen winnen.

kijken wat de opgave is en wat een ieder daar vanuit verschillende
verantwoordelijkheden aan kan bijdragen. Of het nu gaat om

Wendbaar en flexibel

verduurzaming, leefbaarheid, onze dienstverlening of wonen en zorg.

Hier presenteren we graag onze koers voor de komende jaren. Lang niet altijd
gaat het om concrete plannen over waar we over vier jaar willen staan. De

Bouwen aan beter wonen

wereld verandert te snel en flexibiliteit is daarbij nodig. Wél weten we de richting

Dat is ons nieuwe motto. We bouwen aan een goede relatie met onze

waar we naartoe willen, zowel in 2025 als op de langere termijn richting 2030.

huurders. Met open blik kijken we naar onze huurder als mens, die graag

We weten hoe we daar denken te komen, namelijk met focus op de bestemming

vriendelijk en snel behandeld wil worden, steeds vaker digitaal, en soms

en koersvast gaan we op weg en we spelen in op de actualiteiten die zich

juist wat extra aandacht nodigt heeft en gebaat is bij een persoonlijk

aandienen.

gesprek. Leefbaarheid zetten we stevig op de kaart. We zijn herkenbaar
en aanspreekbaar in onze buurten en nodigen huurders uit om mee

Met deze koers zetten we stappen vooruit en werken toekomstgericht aan goed

te bouwen aan een betere leefbaarheid in en rond de woningen. We

en betaalbaar wonen in Rijswijk en omstreken. We bereiken dit met een stabiele

hebben oog voor mensen die het net zelf even niet redden en een

en tegelijkertijd wendbare organisatie. En in goede samenwerking en harmonie

steuntje in de rug nodig hebben. Daarbij werken we vanuit de gedachte

met onze maatschappelijke partners.

‘wat kan er wel’?
Natuurlijk blijven we bouwen aan nieuwe woningen die meer dan
ooit hard nodig zijn. Woningen in alle huursegmenten en geschikt voor
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Voorwoord

Veel leesplezier!

1. Waar staan wij voor
en wie zijn wij?
De mensen waar we voor werken, dat staat bij ons centraal.
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onze missie

Hier staan wij voor

onze doelgroep

Voor wie zijn wij

Wij bieden goed en betaalbaar wonen voor mensen die elders op de vrije huur-

We opereren in de regionale woningmarkt Haaglanden. Dat betekent dat we

of koopmarkt niet kunnen slagen. Dat gaat verder dan de woning alleen. Als

er zijn voor iedereen die in Rijswijk wil wonen en een inkomen heeft binnen de

zichtbare en lokaal verbonden partner bouwen wij mee aan een sterk Rijswijk.

inkomensgrenzen voor onze woningen. Daarbij zijn we er ook voor mensen
met een urgente huisvestingsvraag (zoals spoedzoekers, daklozen, vragen

onze visie

van zorgpartners). En we zijn er voor de middeninkomens voor wie het ook

Hier gaan we voor

moeilijk blijkt om in de vrije huurmarkt een woning te vinden die past bij hun

Bij Rijswijk Wonen staat de mens en zijn situatie centraal. Onze producten en

inkomen.

dienstverlening stemmen we daar zo goed mogelijk op af. Deze variatie en
flexibiliteit kunnen we bieden omdat we naar buiten gericht zijn. We staan in

De balans tussen de verschillende groepen en daarbijpassende woningen en

verbinding met onze huurders en omgeving. We zijn ‘gewoon’ dichtbij, zichtbaar

huurprijzen, laten we bepalen door de marktontwikkelingen. Daar stemmen

en aanspreekbaar en luisteren met aandacht en begrip naar wat nodig is.

we onze woningopgave op af.

Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing.
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Waar staan wij voor en wie zijn wij?

ons werkgebied

Hier werken wij
Wij werken vooral in Rijswijk. Maar we dragen graag bij aan de
woningvraag buiten de grenzen van de eigen gemeente wanneer daar
behoefte aan is. We letten er daarbij op dat deze gebieden voor onze
collega’s goed bereikbaar en te beheren zijn.

Waarin zit onze plus
Onze plus is zichtbaar in dingen, waarin wij willen uitblinken.
Wij van Rijswijk Wonen gaan net voor dat extra’s op gebied van:
• Contact met de huurder en dienstverlening die aansluit bij zijn/haar
wensen.
• Goed beheer van onze woningen en de directe omgeving.
• Duurzame nieuwbouw en renovatie van onze woningen.
• Een optimale balans tussen beheren en ontwikkelen met altijd de mens
als vertrekpunt.
• Het verschil kunnen maken in het wonen in Rijswijk, omdat we overal in
Rijswijk aanwezig zijn, aanspreekbaar zijn en we ons verantwoordelijk
voelen.
• Wij doen het samen, met bewoners, met partners en met collega’s,
want zo bereiken we meer.

Hoe werken wij
We werken met een open blik naar buiten en bouwen aan de relatie. We
kennen onze rol als woningcorporatie, maar we durven te kleuren als dat
past bij wat er volgens ons nodig is. Onze mensen hebben daarin ruimte
om zelfstandig beslissingen te nemen. We zien ontwikkelingen in de
samenleving als kans om die slim te benutten.
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Waar staan wij voor en wie zijn wij?

2. Waar gaan we
naar toe?
Ons koersplan geeft de richting aan waarin
we willen bewegen.
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Soms hebben we concrete doelen voor ogen, maar
niet altijd. We weten namelijk niet hoe de wereld
om ons heen verandert en wie we tegenkomen. We
weten ook niet altijd hoe lang het duurt om ergens
te komen en of er soms een omweg nodig is. Dat
geeft ook niet, want zo houden we oog voor onze
omgeving en de mensen die we daar ontmoeten. We
zijn flexibel en wendbaar om steeds zo goed mogelijk
te kunnen reageren op de opgave vanuit onze
doelgroepen.

1. Dienstverlening
dichtbij en betrokken
van (nu): handboek en strakke prestatienormen
naar (toekomst): mensgericht en meer maatwerk

2. Betaalbaarheid en beschikbaarheid
goed wonen voor iedereen
van (nu): veel van hetzelfde
naar (toekomst): meer en gevarieerd door brede doelgroep

3. Leefbaarheid
samen maken we de buurt

We hebben wel een helder beeld over de richting die we

van (nu): stem

uitgaan en de beweging die we daarbij maken. Dat hebben

naar (toekomst): gezicht

we bepaald voor die thema’s die voor ons leidend zijn. Bij

4. Wonen en zorg

enkele thema’s is het resultaat van deze beweging niet in

van (nu): zelfredzame huurder

doelen benoemen en is het onze plicht om deze helder te

naar (toekomst): goed wonen in iedere levensfase en bij elke zorgvraag

formuleren en strak op te sturen. Zo zijn we aanspreekbaar
op onze resultaten en we kunnen laten zien dat we
bijdragen aan het beter wonen voor onze bewoners in
Rijswijk en omgeving.
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zorgzaam wonen

beton gegoten. Op andere thema’s kunnen we wel heldere

5. Duurzaamheid
duurzaam vooruit
van (nu): voorzichtig ‘nice to have’
naar (toekomst): vol overtuiging ‘need to do’

Onze zes thema’s

6. Organisatie

In ons koersplan zijn de volgende thema’s leidend. Bij ieder

klaar voor de toekomst

thema hebben we voor onszelf de richting bepaald en de

van (nu): veilig binnen de lijntjes

‘beweging’ die we willen maken.

naar (toekomst): samen (de grenzen opzoeken om te) doen wat nodig is

Waar gaan we naar toe?

Dienstverlening
Onze dienstverlening is dichtbij en betrokken

In iedere situatie, hoe lastig soms ook, werken we met hart
voor de klant. Wij zijn tevreden als de klant dat ook is.
Beweging: van handboek en strakke prestatienormen naar mensgericht en
meer maatwerk.

De mens voorop
Klanttevredenheid vinden wij belangrijk en wij zien dit als mensenwerk.
De wensen en behoeften van onze bewoners en klanten zijn voor ons het
vertrekpunt en we zijn oprecht geïnteresseerd in de vraag achter de vraag. We

Het contact met onze huurders doen we zoveel mogelijk zelf, vooral daar waar

investeren in zowel digitale als persoonlijke dienstverlening. Digitalisering levert

dienstverlening de kwetsbaarheid van huurders raakt. We besteden deze

gemak voor de klant en tijdswinst voor onszelf. De extra tijd benutten we voor

werkzaamheden niet uit, zo weten we wat er speelt in onze wooncomplexen en

persoonlijk contact met onze huurders, waar dat nodig is.

kunnen we daar beter op inspelen.

Ontwikkelingen in de digitalisering gaan razendsnel. We ontwikkelen daarin

We geloven in samen met de huurder optrekken en streven naar meer variatie

mee en bouwen zo continu aan verdere digitalisering van onze processen en

in de wijze waarop we huurders betrekken, zowel in formele als informele zin.

communicatie. Zo kunnen huurders ons snel en makkelijk bereiken en willen wij

De eerste start is een vernieuwde huurdersparticipatie op basis van de wensen

het antwoord op de vraag of melding zo goed mogelijk doen. Vandaag de dag is

van de bewoners. Een huurdersgroep kan namens alle bewoners vanuit een

ons klantenportaal en website net vernieuwd, een goede basis om verder op te

wooncomplex met ons in overleg gaan.

bouwen.
We zoeken ook proactief en informeel het contact met onze bewoners.
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We hebben oog voor het persoonlijk contact als dat nodig en gewenst is. Ons

We gaan naar ze toe en in gesprek, in een portiek, binnentuin of hal van de flat.

beleid is een richtlijn, geen dwingend keurslijf. Waar nodig bieden we maatwerk.

Ook dit doen we in combinatie met digitale contactvormen, zoals met ons

We zijn daarbij oplossingsgericht en werken vanuit de gedachte wat er wél kan.

digitale huurderspanel.

Dienstverlening

Wij gaan voor een
benaderbaar Rijswijk Wonen,
dat huurders centraal stelt.
Emmy Meurs,
voorzitter Bewonersvereniging Rijswijk

Echt luisteren naar de klant, daar gaat het om.

Wij als huurdersorganisatie zien graag dat Rijswijk Wonen meer
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oog heeft voor de mens achter de voordeur. Huurders moeten als

Liesbeth Tanahatoe, medewerker Klantcontactcentrum

klant het gevoel hebben dat zij ertoe doen, dat ze serieus genomen

Kijk, ik vind het belangrijk dat bewoners zich gehoord voelen. En dat we bekijken

worden. Heel concreet betekent het, dat er helder en transparant

hoe we hun wensen kunnen waarmaken. En dan gaat het vaak niet om heel

met huurders wordt gecommuniceerd, dat reparatieverzoeken tijdig

grote dingen. Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken. Zo had

worden afgehandeld en dat andere problemen in goed overleg

ik laatst iemand aan de telefoon, die belde over steunbeugels in de badkamer

met de bewoners worden opgelost. Wat dat betreft hebben we

voor haar moeder. Of wij die kunnen plaatsen. Binnen de voorwaarden van

vertrouwen in de koers die nu wordt ingezet. En wij zullen er vanuit

het serviceabonnement kan dat niet. Wat mij betreft blijft het daar niet bij,

onze rol ook voor zorgen dat die koers wordt vastgehouden. Wanneer

maar gaan we op zoek naar manieren om deze bewoonster toch te helpen.

we tevreden zijn? Als Rijswijk Wonen over vijf jaar een stabiele

Als medewerker van het Klantcontactcentrum ben ik een voorpost van de

organisatie is, het contact met de bewoners is verbeterd en als ze bij

organisatie. Ik hoor en signaleer veel. Maar ik denk ook graag mee over de

de naam Rijswijk Wonen zeggen: ze doen het goed.

oplossingen.

Dienstverlening

Wat is klaar in 2025?
• De huurder is het vertrekpunt van ons handelen; bij ons én
onze leveranciers. Dit betekent dat we verschil maken en dús
maatwerk bieden als dat nodig is.
• Huurders zijn ‘meer dan tevreden’ over onze dienstverlening.
Dit uit zich in een bovengemiddelde klanttevredenheid
= gemiddeld een 8.
• Onze digitale dienstverlening is veelzijdig en persoonlijk en
wordt veelvuldig en naar tevredenheid gebruikt.

Waar beginnen we mee in 2021?
• We zetten tijdelijk 2 fte extra in als extra impuls om de verbeteringen te realiseren.
• We verbeteren de snelheid en kwaliteit van reparatieverzoeken én informatie hierover.
• We organiseren huurderspanels en luisterpanels met onze klanten.
• We trainen medewerkers in klantgerichtheid.
• We maken informatie op de website beter en volledig.
• We breiden het klantportaal uit zodat huurders meer zaken 24/7 zelf kunnen regelen.
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Dienstverlening

Betaalbaarheid
en beschikbaarheid
Goed wonen voor iedereen

We houden wonen betaalbaar en benutten alle
mogelijkheden om het woningaanbod te vergroten.
Beweging: van veel van hetzelfde naar gevarieerd voor een brede doelgroep
Betaalbaarheid van het wonen staat centraal bij alles wat we doen. We willen
dat onze huurders wonen in een woning, waarvan ze de huur iedere maand
zonder problemen kunnen betalen.

Woonlasten
We merken dat de woonlastendruk voor steeds meer huurders (te) hoog wordt.

bespreken hoe de achterstand opgelost kan worden. Als huisuitzetting in beeld

We hebben daarom een gematigd huurbeleid waarbij we de huren jaarlijks niet

dreigt te komen, zetten we alles op alles om dat te voorkomen.

meer verhogen dan inflatie. We bieden maatwerk als dat nodig is. Zo kunnen

Ons huurbeleid is gericht op huurprijzen die passen bij de mensen met lage

huurders die te maken krijgen met onverwachte inkomensdaling huurverlaging

inkomens. We verdelen onze woningvoorraad in verschillende huurklassen

aanvragen en ontzien we bepaalde groepen bij de jaarlijkse huurprijsstijging.

op basis van de marktvraag van de verschillende inkomensgroepen. Als we

Met onze energie- en verduurzamingsaanpak gaat verbeteren van de

merken dat een bepaalde inkomensgroep in de knel komt, passen we de

woningkwaliteit en het reduceren van CO₂ gelijk op met het betaalbaar houden

verdeling aan. Het overgrote deel van onze woningen is voor de mensen die

van de woonlasten.

volgens Europese regelgeving tot de sociale doelgroep behoort. Daarnaast
hebben we ook woningen met een huurprijs boven de sociale huurgrens. Deze
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We voeren een proactief incassobeleid om betalingsproblemen aan de

bestemmen we voor mensen met een middeninkomen, omdat we in Rijswijk een

voorkant beet te pakken en betalingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.

tekort zien aan woningen met een huur tot circa € 972. Daarmee bevorderen

Daarbij gebruiken we de kracht van ons netwerk als het gaat om voorkómen,

we tegelijk de doorstroming vanuit de sociale huur én zorgen we voor een

vroegtijdig signaleren en oplossen van financiële problemen en schulden. Direct

gedifferentieerde woningvoorraad in de wijken. Zo werken we naar een goede

nadat een huurachterstand ontstaat, zoeken we contact met de huurder om te

mix van huurklassen en woningtypen in de wijken en verspreid door de stad.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Andere toewijzingsvormen
We zien dat het huidige woonruimteverdeelsysteem niet altijd snel en

in 2050 te bereiken. Onze woningvoorraad bestaat in 2030 uit een mix van

effectief leidt tot de juiste match tussen de woning en de woningzoekende.

goedkoop en iets duurder, van eenvoudig tot meer comfortabel, van basic tot

Het lukt niet altijd om écht de mensen te bereiken die hard een woning

energiezuinig, waar een rijke schakering aan doelgroepen kan wonen.

nodig hebben of die willen doorstromen en daarmee een schaarse sociale

Als het gaat om onze voorraad aan garages en bedrijfsruimten, behouden we

huurwoning achterlaten. We gaan aan de slag met andere mogelijkheden om

die als ze meerwaarde hebben voor de wijk. Anders vinden we het niet erg om

woningzoekenden te bereiken.

er afstand van te doen.

Alle levensfasen

Kortom. Goed wonen betekent voor ons: een gevarieerd woningaanbod voor

Naast de indeling in inkomenscategorieën zijn we er voor vele verschillende
groepen en levensfasen, van jong tot oud, alleenstaanden en gezinnen. Dat
kunnen ook mensen zijn die zorg nodig hebben, zoals ouderen, mensen met
beperkingen of mensen met een psychische kwetsbaarheid. Waar dit bijdraagt
aan het verminderen van de woningnood, sluiten we tijdelijke woonoplossingen
niet uit.

Woningen bouwen
Vanwege de blijvende druk op de woningmarkt, breiden we onze
woningvoorraad uit in alle huursegmenten en is deze geschikt voor alle
levensfasen. We verkennen diverse locaties voor nieuwbouwprojecten en
zoals de ervaring laat zien, wordt een deel van de plannen uiteindelijk echt
uitgevoerd. Daarom doen we actief aan acquisitie en nemen we meer plannen
in voorbereiding dan we uiteindelijk zullen realiseren. We bouwen het liefst in
Rijswijk en anders net over de grens in Den Haag.
Het bouwen aan onze ideale woningvoorraad is niet alleen bijbouwen. Het gaat
om een integrale aanpak van nieuwbouw, verbouw, herbouw, transformatie,
kleinschalige sloop/nieuwbouw én het gaat om huurbeleid bij onze nieuwe
verhuringen. We voeren actief portefeuillebeleid en benutten kansen die zich
voordoen om ons doel van 6.835 woningen in 2030 en ruim 7.000 woningen
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Betaalbaarheid en beschikbaarheid

mensen met de laagste inkomens, met betaalbare huurprijzen en behapbare
woonlasten en tot slot voldoende woningen voor iedereen.

Gemeente en corporaties bouwen
samen aan sociaal sterke wijken.
Johanna Besteman,
wethouder Wonen gemeente Rijswijk

We gaan flink investeren in betaalbare woningen
voor iedereen.

Rijswijk groeit. Groei heeft aandacht nodig. Daarom blijft investeren in een
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goede mix aan woonvoorzieningen in wijken nodig. Ik zie op het punt van

Sander Trouw, projectontwikkelaar

wonen twee prominente knelpunten. Enerzijds zijn er te weinig woningen

In mijn werk denk ik na over de vraag hoe wij tegen een scherpe prijs woningen

voor middeninkomens en anderzijds te veel verouderde wijken in de stad.

kunnen ontwikkelen die passen bij de portemonnee en de woonwensen van

Het is mijn ambitie om meer woningen voor middeninkomens te creëren en

onze huurders. Dat is vaak een hele puzzel. Want onze huurders zijn niet in één

zo de doorstroming vanuit de sociale woningmarkt te bevorderen. Als we

hokje te plaatsen: ouderen, jongeren, alleenstaanden – iedereen heeft weer

daarnaast verouderde wijken opknappen en investeren in onderhoud en

andere woonbehoeften. Maar voor iedereen geldt: een solide, energiezuinige

leefbaarheid, creëren we sociaal sterke, gemêleerde wijken. En dat komt

en comfortabele woning met goede voorzieningen in de omgeving, staat met

de leefbaarheid in de stad alleen maar ten goede. Ik wil hier graag op

stip bovenaan. Daar gaan we de komende jaren dan ook flink in investeren.

korte termijn mee aan de slag, want de urgentie is groot. De gemeente en

Over vijf jaar willen we door nieuwbouw, renovatie en verduurzaming onze

Rijswijk Wonen staan wat mij betreft zij aan zij om deze doelen te bereiken.

woningvoorraad substantieel hebben uitgebreid en verbeterd. Een pittige

Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit gezamenlijk oppakken en er over vijf

opgave, maar wel één die veel voldoening geeft. Als het aan ons ligt, zitten dan

jaar met trots naar kunnen kijken.

nog veel meer mensen er warmpjes bij.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Wat is klaar in 2025?
En hoe gaan we richting 2030?
• Onze woningvoorraad groeit naar 6.835 woningen in 2030. Daarvoor:
- Bouwen we 1.079 nieuwe woningen (879 DAEB en 200 niet-DAEB).
- Slopen we 383 woningen.
- Kopen we 27 woningen terug die we ooit als ‘maatschappelijk
eigendom’ (MGE) verkochten.
• Het aantal woningen specifiek voor middeninkomens, ouderen en
mensen met woonbegeleiding is uitgebreid.
• We hebben een integraal huurbeleid, waarin alle aspecten rondom
huurprijzen op elkaar zijn afgestemd, inclusief de huuraanpassing na
een verduurzamingsaanpak, en die leidt tot behapbare woonlasten.
• Huurders die met onverwachte inkomensdaling te maken krijgen,

Waar beginnen we mee in 2021?
• We hebben 98 nieuwe appartementen erbij voor senioren in
Nieuw-Benedictus.
• We hebben 48 nieuwe eengezinswoningen en 8 tiny houses in De
Schakel in Te Werve.
• We maken circa 350 nieuwe huurders blij met een huurwoning.

waardoor de huurprijs niet meer past bij hun inkomen, komen we

• Huurders kunnen verlaging of bevriezing van de huurprijs aanvragen.

tegemoet met huurverlaging of -bevriezing.

• We starten met de nieuwbouw in RijswijkBuiten: 15 woningen voor Our

• We hebben een integrale aanpak (nieuwbouw, transformatie, sloop,
huurprijzen) uitgewerkt voor onze wijken met meest eenzijdig bezit.
• De herinrichting van de buurt Te Werve is in uitvoering en leidt tot een
gemixte buurt.

House en 135 woningen in het project Spoorzone, waar onder andere
mensen wonen die begeleiding krijgen bij het wonen.
• We starten met de verkenning voor een integrale aanpak Te Werve Oost
in samenwerking met de gemeente.
• We stellen een brede doorstroomaanpak op in samenwerking met onze
partners.
• We onderzoeken waar we nieuwe woningen kunnen bouwen in de
middenhuur (huur tussen € 737,14 en € 972) voor lage middeninkomens.
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Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Leefbaarheid
Samen maken we de buurt

Onze bewoners zijn trots op hun wijk, gaan als een goede
buur met elkaar om, respecteren de ander en spreken
elkaar aan waar nodig.
Beweging: van stem naar gezicht
Leefbaarheid staat bij ons stevig op de kaart. Goed wonen voor onze bewoners
kan niet zonder een leefbare woonomgeving. Dat gaat over een schoon, heel en
net portiek, stoep of galerij. Maar ook het wooncomplex en de buurt moet netjes

een helpende hand nodig. Wanneer dit zichtbaar wordt, mensen verward raken

en veilig zijn en het groen goed onderhouden. Schoon, heel en veilig zijn de fysieke

of overlast veroorzaken, hebben we daar aandacht voor.

aspecten van leefbaarheid. Onze wijkbeheerders bouwen aan leefbaarheid. Ze

We bouwen aan ons netwerk van gemeente en zorgpartners, die een belangrijke

zijn continu in de wijken en buurten aanwezig waar ze toezien op een schone

taak hebben in het bieden van hulp. We weten dat er ook bij ons eenzaamheid

en nette omgeving. Daar gaan ‘begripvol handhaven’ en ‘slim prikkelen’ hand in

heerst onder onze bewoners. We ondersteunen initiatieven van bijvoorbeeld

hand.

onze samenwerkingspartner Welzijn Rijswijk die ontmoeting stimuleren en
eenzaamheid voorkomen. Op sommige plekken faciliteren we daarin met

We vinden ontmoeting en sociale samenhang in de wijken belangrijk. Buren die

ontmoetingsruimten in een wooncomplex.

elkaar kennen, voelen zich meer thuis in hun woning. We zoeken de verbinding
met onze huurders en willen hen motiveren en enthousiasmeren om zich in te

Versterkte inzet in de wijken

zetten en mee te doen. Iedere persoon kan op z’n eigen manier iets betekenen

Omdat we leefbaarheid zien als een van onze primaire taken, hebben we

voor de buren of de straat. Uiteindelijk draagt leefbaarheid ook bij aan de

voldoende menskracht in de wijken. De invulling kan er per wijk anders uitzien,

toekomstwaarde van ons vastgoed.

afhankelijk van de opgave en het type vastgoed. Onze mensen zijn zichtbaar
in de wijken en buurten. We zijn herkenbaar met bedrijfskleding en onze
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Niet iedere huurder is in staat om iets te betekenen voor de buurt of voor een

vervoersmiddelen, waardoor we aanspreekbaar zijn en we door huurders gezien

ander. Soms hebben mensen te veel persoonlijke problemen en daardoor zelf

worden.

Leefbaarheid

Gebiedsgerichte aanpak
We geloven in een integrale aanpak van wijken en buurten. Dat begint met
meer vaste gezichten en contactpersonen per wijk. Hiervoor verbinden we onze
mensen aan een of meerdere wijken, waarmee zij kennis over de wijk opbouwen
en voor collega’s, bewoners en partners het aanspreekpunt zijn. Tegelijkertijd
bundelen we de krachten met onze partners om samen te bouwen aan een fijne
leefomgeving, want alleen kunnen we dit niet. Onze belangrijkste netwerkpartners
zijn gemeente, Welzijn Rijswijk en collega corporatie Vidomes. En niet te vergeten
de huurders zelf, die we op zoveel mogelijke manieren willen betrekken en
verantwoordelijkheid geven.

Meten van woontevredenheid
We meten de waardering van wijken en samenleven van onze huurders met een
periodiek woonbelevingsonderzoek. Daarin zien we of huurders tevreden zijn over
het wonen en op welke plekken het minder gaat, die vervolgens extra aandacht
en inzet vereisen. Met het woonbelevingsonderzoek én ervaringen van onze
collega’s die dagelijks in de wijken rondlopen krijgen we signalen over mogelijke
achteruitgang. Die nemen we mee in de gebiedsgerichte aanpak.

Huurdersparticipatie
Op verschillende manieren betrekken we onze huurders. Vooral bij leefbaarheid,
maar ook bij beleidsthema’s. Onze huurdersparticipatie is in 2021 vernieuwd en
biedt ruimte voor huurdersgroepen die in bewonerscommissies op complexniveau
met Rijswijk Wonen in overleg willen. Daarnaast gaan we op informele manier
het gesprek met onze huurders aan. We willen weten wat er leeft en hoe de
bewoners zelf denken over hoe problemen aangepakt en voorkomen kunnen
worden. We gaan de wijken in en organiseren op een ontspannen manier
gesprekken in een tuin, portiek of entreehal. Ook organiseren we luisterpanels of
themabijeenkomsten met huurders. En natuurlijk gebruiken we ons bestaande
digitale huurderspanel om de mening en wensen van de huurders op te halen.
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Leefbaarheid

Een leefbare woonomgeving
vraagt om een integrale aanpak.
Dennis Bodano, gebiedsregisseur gemeente Rijswijk
Als gebiedsregisseur werk ik namens de gemeente aan een

Ik ben echt blij als bijvoorbeeld portieken en
hallen schoon zijn.

leefbare stad. Dat doe ik niet alleen. Ik werk samen met
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verschillende partijen, zowel binnen als buiten mijn eigen

Jan Harm den Hertog, buurtbeheerder

organisatie. Rijswijk Wonen is een belangrijke partner. Laatst

We zijn al hartstikke goed bezig, vind ik zelf. We schrijven wedstrijden uit voor

kreeg ik bijvoorbeeld van een buurtbeheerder een melding over

de leukste tuin of het mooiste balkon, plaatsen extra prullenbakken waar dat

zwerfvuil. Dat trekt weer ongedierte aan, zoals ratten, dus er

nodig is, zorgen dat donkere plekken worden verlicht. Mensen moeten zich nu

moest wat gebeuren. Zo’n probleem pakken we dan integraal

eenmaal niet alleen prettig voelen achter hun voordeur, maar ook in hun buurt

aan: met buurtbeheerders van Rijswijk Wonen, handhavers van

of wijk. Schoon, heel en veilig is de leus, hè. Daar maken we ons hard voor met

de gemeente, iemand die veel weet over dierenwelzijn en de

partners als Vidomes, Welzijn Rijswijk en natuurlijk de buurtbewoners zelf. Ik

gemeentelijke communicatieadviseur Afvalbeleid. Het is fijn om

kan echt tevreden zijn als ik zie dat hallen en portieken schoon zijn. Of als een

met verschillende mensen en organisaties samen te werken. We

kapotte deurdranger snel is gerepareerd. En ik niet alleen. De bewoners ook.

overleggen regelmatig met elkaar. Daardoor weten we elkaar snel

Soms krijgen we een compliment of een kaartje. Dat is toch leuk? Dan heb je

te vinden en kunnen we problemen ook snel oplossen.

echt eer van je werk.

Leefbaarheid

Wat is klaar in 2025?
• De tevredenheid van huurders over wijken/buurten/leefbaarheid
scoort boven het regionaal gemiddelde.
• Wij zijn zichtbaar en herkenbaar in de wijk, bij bewoners én
netwerkpartners.
• We signaleren voordat iets een probleem is, acteren als dat nodig is
en nemen altijd onze verantwoordelijkheid.
• We zetten in op de waardering van wijken en samenleven en
ontwikkelen hiertoe met elkaar en bewoners een leefbaarheids- en
uitstralingsnorm.
• We beschikken over een goed werkend partnernetwerk in de wijk. We
kennen alle partijen en personen die er toe doen in de wijk en weten
elkaar op alle niveaus te vinden.

Waar beginnen we mee in 2021?
• We nemen structureel extra mensen aan in het wijkbeheer en ‘handen aan de wijk’.
• We zorgen voor zoveel mogelijk vaste gezichten per wijk.
• We worden weer herkenbaar met Rijswijk Wonen kleding en herkenbaar vervoer, waardoor we makkelijker aanspreekbaar zijn.
• We gaan aan de slag met onze twee aandachtswijken Te Werve en de Muziekbuurt, waar we met onze partners een gezamenlijke
wijkaanpak opstellen.
• We gaan onze formele huurdersparticipatie anders vormgeven.
• We gaan laagdrempelige ontmoetingsbijeenkomsten met huurders organiseren, in ieder geval in Te Werve en Muziekbuurt.
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Leefbaarheid

Wonen en Zorg
Zorgzaam wonen

Het is in Rijswijk niet meer dan normaal dat er voor
iedereen een passende plek is, ongeacht levensfase
en zorgvraag.

van onze woningen is fysiek toegankelijk voor ouderen. Deze woningen en
gebouwen zijn gelijkvloerse woningen en vaak rollator- of rolstoeltoegankelijk.
We gaan dit de komende jaren optimaliseren in samenwerking met de
gemeente. Maar om op hoge leeftijd zelfstandig thuis te kunnen wonen,
is meer nodig dan een gelijkvloerse woning. We gaan meer woonvormen
ontwikkelen waar wonen met zorg is gecombineerd. Dat kan heel goed in

Beweging: van zelfredzame huurder naar goed wonen in iedere levensfase en

bestaande flats. Zo breiden we het aantal flats met een flatcoach uit van een

bij elke zorgvraag.

naar twee. Daarnaast verkennen we met onze zorgpartners het Wonen Plus
concept, waarbij in een bestaand wooncomplex zorg en ontmoeting wordt

Wij vinden het niet meer dan normaal dat er in Rijswijk voor iedereen

aangeboden. Zo creëren we woonplekken tussen huis en verzorgingshuis

een passende plek is. Dus voor mensen in iedere levensfase en alle

inclusief de zorg voor elkaar.

inkomensniveaus. En ook voor mensen die om wat voor reden dan ook een
steuntje in de rug nodig hebben. Een woonplek als belangrijke basis in het leven.

We weten dat er in Rijswijk nog veel ouderen in grote (eengezins) woningen
wonen, die minder geschikt zijn om tot aan de oude dag te blijven wonen.

Voor ons werk betekent dat we aan de ene kant aandacht hebben voor

Met de gemeente en onze collega corporatie Vidomes ontwikkelen we

onze huurders en aan de andere kant we een belangrijke rol hebben in het

een brede doorstroomaanpak gericht op de ouderen zelf, maar ook op

vroegtijdig signaleren en voorkomen van (maatschappelijke) problemen.

hun mantelzorgers en zorgverleners. Vaak is er onwetendheid over de

Onze kracht zit in de mogelijkheid tot signaleren en doorverwijzen. Daarnaast

woonmogelijkheden, dus het begint bij goede informatie en voorlichting die

verkennen we met (zorg)partners wat wij vanuit huisvesting kunnen betekenen

aansluit bij de belevingswereld van de oudere.

voor ouderen of mensen die begeleiding nodig hebben bij het wonen. We
hebben aandacht voor verwarde personen, zowel om henzelf een helpende

Mensen die begeleiding nodig hebben bij het wonen

hand te bieden, maar ook om woonoverlast voor de omgeving te beperken.

Wij faciliteren het wonen van mensen met een woonbegeleidingsbehoefte.
Dit zijn verschillende woonvormen, variërend van helemaal zelfstandig wonen
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Woningen voor ouderen

in een gewone woning in de wijk tot aan zelfstandige woonunits geclusterd in

Het aantal ouderen neemt enorm toe, in Rijswijk nog meer dan gemiddeld in

een gebouw met een gemeenschappelijke ruimte. Wij verhuren deze woningen

het land. Ook het aantal ouderen dat zorg nodig heeft groeit. Een groot deel

altijd met een huurcontract aan de huurder zelf.

Wonen en Zorg

Met de zorginstelling die de begeleiding en ondersteuning levert, maken

complex en het lukt niet iedereen om zelfstandig de eigen zaken te regelen.

we afspraken op basis van ieders verantwoordelijkheden op gebied van

Daar hebben we oog voor.

wonen en zorg. De groep mensen die begeleid wonen nodig heeft is zeer
divers. Er zijn mensen die voor een bepaalde periode woonbegeleiding

We zien signalering en doorverwijzing als een serieuze en belangrijke taak.

krijgen, omdat ze het vanwege psychische of sociale problemen zelf even

We kunnen problematische situaties signaleren door zichtbaar in de wijken

niet redden, waarna ze zonder problemen alleen verder kunnen. Gewone

aanwezig en aanspreekbaar te zijn. Maar ook willen we onze klantcontacten,

mensen, waar het even tegenzat in het leven, bieden we zo een nieuwe kans.

met name in processen waar we de kwetsbare klant tegenkomen, zelf doen.

Ook zijn er groepen met langdurige licht verstandelijke of fysieke beperking.

Bewonersbegeleiding bij onderhoudsprojecten en huurincasso gaan we om

Zij wonen samen in een gebouw met bijvoorbeeld een gemeenschappelijke

die reden de komende jaren weer (deels of volledig) in huis halen in plaats

woonkamer, maar met hun eigen huurcontract.

van uitbesteden. We hebben vanuit alle lagen van onze organisatie goede
contacten met onze maatschappelijke partners, zodat we signalen snel
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Kwetsbaarheid

kunnen oppakken en doorverwijzen. Het bieden van adequate zorg en hulp is

Het landelijk beleid is erop gericht dat steeds meer mensen ‘gewoon’ in de

belangrijk voor diegene die het even niet zelfstandig redt, maar ook voor de

wijk wonen en dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Wij zien

buren die te maken kunnen krijgen met overlast of zich zorgen maken over hun

dat de kwetsbaarheid in de wijken en buurten toeneemt. De samenleving is

medebewoner.

Wonen en Zorg
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We denken samen na over concepten om
wonen, zorg en welzijn te combineren.

Uiteindelijk gaat het niet om de stenen,
maar om de mensen.

Martijn Verbeek, directeur Florence

Marion Wendel, adviseur Strategie en Beleid

In de toekomst neemt het aantal ouderen toe. Ook blijven ze steeds

We worden allemaal steeds ouder en willen steeds langer zelfstandig wonen. Dat

langer in de eigen woonomgeving wonen. Dat legt een druk op

geldt ook voor mensen met lichamelijke of psychische beperkingen. Aan ons de

zorgorganisaties als Florence om de zorg thuis goed te organiseren.

taak om dat voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht de omstandigheden. Die

Mensen die tot op hoge leeftijd actief zijn, houden langer regie op hun

menselijke kant van mijn werk vind ik enorm belangrijk. Ik vind het heel mooi als de

eigen leven en hebben minder en later zorg nodig. Mensen stimuleren en

gebouwen en stenen van Rijswijk Wonen plekken zijn waar onze huurders goed

activeren – of het nu gaat om hobby’s, sociale contacten of beweging –

en gelukkig kunnen wonen. Soms zijn daar professionals bij nodig. Mooi voorbeeld

is dus heel belangrijk. Logisch dus, dat we steeds meer nadenken over

daarvan is de flatcoach. De flatcoach brengt bewoners met elkaar in contact

manieren om wonen, welzijn en zorg te combineren. Daarmee heffen

en stimuleert hen om dingen samen en voor elkaar te doen. Bijvoorbeeld samen

we eenzaamheid op, vergroten we het gevoel van veiligheid en houden

koken, boodschappen voor een ander doen of activiteiten organiseren. Ik hoop

mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven. Rijswijk Wonen

dat er in de nabije toekomst meer plekken zijn waar allerlei mensen, al dan niet

is een onmisbare partner daarbij. Die loopt voorop als het gaat om

met een beetje professionele begeleiding vanuit een zorg- of welzijnsorganisatie,

vooruitstrevende woonconcepten. ‘Het leven leiden dat je lief is’. Dat is

prettig samen kunnen wonen. En dat er in de woongebouwen een gevoel van

ons motto. Een motto waar Florence en Rijswijk Wonen elkaar in vinden.

saamhorigheid ontstaat. Dat is van onschatbare waarde.

Wonen en Zorg

Wat is klaar in 2025?
• We hebben actief bijgedragen aan minimaal 10 relevante
woon-zorg projecten. Deze zijn gerealiseerd of in ieder geval in
ontwikkeling.
• Het stimuleren van ontmoeting en het hebben van aandacht voor
huurders is een natuurlijk onderdeel van ons werk. Dit uit zich in
tal van kleine zichtbare acties door de jaren heen.
• Processen waar we de kwetsbare klant tegenkomen, doen we
grotendeels zelf, zoals bewonersbegeleiding bij projecten en
huurincasso.

Waar beginnen we mee in 2021?
• We stellen (tijdelijk) een kwartiermaker wonen en zorg aan, die ons helpt bij het opstarten van projecten, die de verbinding legt
tussen binnen en buiten en die zorgt dat wonen en zorg in brede zin een vanzelfsprekend onderdeel wordt van ons werk.
• We zijn bij contactmomenten alert zodat we kwetsbare bewoners signaleren en zo nodig kunnen doorverwijzen.
• We starten het project ‘Flatcoach’ in een 2e flat van Rijswijk Wonen.
• We stellen een meerjarenplan op voor het optimaal levensloopbestendig maken van bestaande seniorencomplexen met
bijvoorbeeld automatische deuropeners, ophogen galerijvloeren, gasloos koken, videofoon, en dergelijke.
• In Nieuw-Benedictus richten we samen met bewoners een ontmoetingsruimte in.
• In RijswijkBuiten bouwen we twee nieuwe wooncomplexen voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
• We onderzoeken de mogelijkheden voor nieuwe woonvormen voor zorgdoelgroepen, bijvoorbeeld in ons oude kantoorpand aan
de Admiraal Helfrichsingel.
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Wonen en Zorg

Duurzaamheid
Duurzaam vooruit

We hebben geen negatieve impact op het milieu. We
bouwen, beheren én werken CO₂-neutraal én circulair.
Beweging: van voorzichtig (‘nice to have’) naar vol overtuiging (‘need to do’)
Goed en betaalbaar wonen is niet iets alleen voor de duur van dit
koersplan, maar ook voor de aankomende generaties, die schoon en
gezond moeten wonen zonder te veel warmte- of hittestress in de woning.
Daarbij gaat het om isolatie en reductie van de CO₂ uitstoot. Tegelijkertijd
gaat verduurzaming ook over het beperken van de woonlasten. Minder
energieverbruik van de woning moet leiden tot lagere energielasten
voor de huurder. Wij willen dat we bij alles wat we doen ons daarvan
bewust zijn. Dat betekent dat we continu bewuste afwegingen maken op
het gebied van duurzaamheid van de woning en betaalbaarheid van de
huurder.
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Geen gemakkelijke opgave in deze tijd, waarin we zien dat de kosten voor

Energiezuinige woningen

verduurzaming oplopen en de druk op betaalbare woonlasten toeneemt.

We gaan door met de verduurzaming van onze oude woningvoorraad, dat

We hebben alle ideeën van onze medewerkers, huurders en partners nodig

zich vooral in de naoorlogse wijken bevindt, zoals Te Werve, Muziekbuurt en

om dit in goede banen te leiden. De basis hierbij is ons geactualiseerde

Ministerbuurt. Daarnaast pakken we de alleroudste complexen in de wijk

duurzaamheidsbeleidsplan. Een tijdelijke kwartiermaker duurzaamheid

Oud Rijswijk aan. De nadruk ligt bij deze aanpak op isolatie, waarmee de

helpt ons om hiermee aan de slag te gaan. Waar we tot op heden soms

woningen energiezuiniger worden én op nieuwe schone energiebronnen,

wat voorzichtig waren in onze aanpak, gaan we nu vol overtuiging aan de

zoals zonnepanelen. Steeds meer woningen worden gasloos en uiteindelijk

slag.

zijn in 2050 al onze woningen van het gas af. In de periode tot 2030 gaan

Duurzaamheid

input op de transitievisie warmte, waarin per wijk wordt aangegeven
wat de toekomstige warmtebron voor het vastgoed is. Dit geeft ons de
broodnodige richting voor de wijkgerichte koppeling van de WarmtelinQ aan
onze woningvoorraad. In deze wijken maken we de woningen gereed voor
toekomstige aansluiting aan de WarmtelinQ. Dat betekent voornamelijk
isoleren en waar nodig aanpassing van de installaties, waarbij we goed
opletten dat we geen dingen doen waar we later spijt van krijgen omdat
de nieuwe apparatuur in de woningen niet geschikt is voor aansluiting op
we in bijna 2.400 woningen energiebesparende isolatie maatregelen

het warmtenet. Een spannend proces, waarbij we nauw afstemmen met de

treffen. Een enorme opgave, waarbij we continu zoeken naar een

gemeente.

gedifferentieerde aanpak, waarbij we de beschikbare euro’s zo slim mogelijk
inzetten. We laten ons inspireren door ontwikkelingen om ons heen, die in

Duurzaam werken

snel tempo voorbij komen. We kijken naar de balans tussen kosten voor

We geven zelf het goede voorbeeld door te werken vanuit ons nieuwe

Rijswijk Wonen en het woonlastenaspect van de huurder. Het stimuleren

duurzame kantoor. Daarnaast zorgen we dat we als organisatie duurzaam

van bewoners in duurzaam woongedrag helpt daarbij, dus daar zetten we

bezig zijn, we hebben schoon vervoer, duurzame bedrijfsvoering en zijn ons

ook op in. Uiteindelijk kunnen we zo meer voor onze bewoners betekenen én

bewust van ons eigen gedrag.

bijdragen aan verduurzaming.

Duurzaam beheer
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Energietransitie en WarmtelinQ

Naast de projectmatige aanpak liggen er ook in ons regulier onderhoud en

Een enorme impuls voor de energietransitie in de gemeente Rijswijk is

beheer veel kansen om verduurzamingsmaatregelen te treffen. We koppelen

de aanleg van de WarmtelinQ, een warmteleiding tussen Rotterdam en

energiebesparende maatregelen zoveel mogelijk aan onderhoud en mutaties.

Den Haag, waar Rijswijk op aangesloten wordt. Dit biedt mogelijkheden

Zo kunnen we op kleine schaal kansen benutten en leren van wat we doen. Ook

voor aansluitingen van onze woningen in omliggende wijken. Het bepalen

zijn er steeds meer huurders die zelf aan de slag willen en die willen we zo goed

van de toekomstige warmte infrastructuur moet in gezamenlijkheid

mogelijk daarbij faciliteren. Denk daarbij aan het plaatsen van zonnepanelen

gebeuren. Afwegingen worden gebiedsgericht gemaakt, onder regie

of gasloos koken. Verduurzaming wordt dan niet alleen iets van onszelf, maar

van de gemeente. We werken nauw samen met de gemeente en leveren

doen we samen met huurders.

Duurzaamheid

Bewoners stapsgewijs
meenemen in duurzame keuzes
brengt ons verder.
Marrit Terpstra, bewonerszaken Twinstone
Hoe krijg je bewoners enthousiast over duurzaamheid? Dat is de vraag
waar mijn collega’s en ik ons mee bezighouden. Bij renovatieprojecten
informeren wij de bewoners in samenwerking met Rijswijk Wonen en de

Ik hoop dat duurzame keuzes over een paar jaar
vanzelfsprekend zijn.

aannemer over de duurzame maatregelen die worden genomen. Het liefst
starten we hier al vroegtijdig mee. We laten geen mogelijkheid onbenut:
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Lydia de Puy, adviseur Vastgoedsturing

denk aan nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, koffiemiddagen en

In 2050 willen we dat onze woningvoorraad CO₂-neutraal is. Dat wil zeggen dat

handige apps. Bewoners laagdrempelig bereiken, daar gaat het om. Want

de manier waarop wij energie gebruiken en onze woningen verwarmen, niet langer

de techniek staat niet stil, en wordt bovendien steeds complexer. Willen

bijdraagt aan klimaatverandering. Dat lijken mooie woorden op papier, maar overal in

bewoners warmlopen voor duurzame techniek, dan moeten ze het nog

onze organisatie zie dat we er ook echt mee aan de slag gaan. In de loop van volgend

wel een beetje kunnen begrijpen. Daar nemen we hen dus stapsgewijs

jaar gaan we met elektrische bedrijfsauto’s rijden en we hebben bij de inrichting van

in mee. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een ouderwetse boiler en

ons nieuwe kantoor duurzaamheid als uitgangspunt gekozen. De uitdaging is nu om

een hypermoderne warmte-unit? En wat betekent dit voor een gezond

onze bewoners ook enthousiast te maken voor duurzame keuzes. Zo willen we het

binnenklimaat en wooncomfort? Allemaal logische vragen, waar bewoners

voor hen bijvoorbeeld aantrekkelijk maken om zonnepanelen op het dak te leggen.

graag antwoord op krijgen. Natuurlijk helpt een dalende energierekening

Ik vind het belangrijk dat we ons met z’n allen inspannen om de wereld een stukje

óók om duurzame keuzes te maken.

gezonder te maken. Dat zijn we toch aan de volgende generaties verplicht?

Duurzaamheid

Wat is klaar in 2025?
• We liggen op koers om in 2050 CO₂-neutraal en circulair te zijn:
‘de trein rijdt’.
• Tot 2030 gaan we 2.377 woningen verduurzamen en verbeteren
naar maximaal Energie-Index (EI) van 1,4.
• We komen uit op een gemiddelde Energie-Index van 1,4 (label B) in
2025, waarmee we nog niet voldoen aan de afspraken in de sector.
• We werken toe naar de aanpak van in totaal circa 3.800 woningen
tot 2050.
• De ruim 1.000 nieuwbouwwoningen die we realiseren tot 2030 zijn
zeer energiezuinig en dragen bij aan de verduurzaming van ons
totale bezit.
• Onze inzet op duurzaamheid draagt bij aan de door onze huurders
ervaren woonkwaliteit en leidt niet tot hogere woonlasten.
• Een flink deel van onze woningvoorraad heeft zonnepanelen.

Waar beginnen we mee in 2021?

• Ons kantoor en onze bedrijfsvoering zijn duurzaam.

• We stellen een (tijdelijke) kwartiermaker duurzaamheid aan die projecten
opstart, kaders creëert, kennis deelt en de verbinding legt tussen teams,
afdelingen en externe partijen.
• We verduurzamen circa 452 woningen in onze wijken met naoorlogse
portiek- en eengezinswoningen: Te Werve, Muziekbuurt en Ministerbuurt.
• We verbeteren en verduurzamen 93 eengezinswoningen aan de
Rembrandtkade in Oud Rijswijk
• We maken een plan voor aanleg van zonnepanelen en gasloos koken.
• Bij de vernieuwing van ons bedrijfswagenpark zetten we in op duurzaam
en elektrisch vervoer.
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Duurzaamheid

Organisatie
Onze organisatie is klaar voor de toekomst

Ieder van ons draagt met plezier en trots bij aan het wonen
en samenleven van onze bewoners.

makkelijker aanspreekbaar. We zetten ook zelf de ramen open en kijken meer
naar wat er om ons heen gebeurt en welke kansen er liggen. Daarnaast

Beweging: van veilig binnen de lijntjes naar samen verkennen om te doen wat

blijven we in onze eigen organisatie bouwen aan verbetering van de

nodig is.

dagelijkse processen, beheer van de woningen en aan digitalisering. Voor nu
is onze organisatie op orde en zijn we voldoende toegerust voor de opgave

Mensenwerk

die voor ons ligt. Tegelijkertijd weten we dat de wereld continu verandert en

Ons werk ontwikkelt zich steeds meer naar ‘mensenwerk’ en onze

wij flexibel moeten zijn. We zorgen dat we wendbaar blijven en mee kunnen

medewerkers maken hierin het verschil. Vanuit eigenaarschap, met

bewegen met de belangrijkste maatschappelijke opgaven van het moment.

voldoende regelruimte en waar nodig mogelijkheden voor maatwerk, streeft
elke medewerker ernaar om in iedere situatie het goede doen. We kijken wat

Onze relaties

er wél kan in plaats van ons te laten leiden door beperkingen.

We hebben een prettig netwerk met maatschappelijke partners in en om
Rijswijk. We investeren in ons relatienetwerk dat we nog niet zo lang geleden

We formuleren kaders, waarbinnen eigenaarschap, ruimte en

nieuw leven inbliezen, zowel ambtelijk, politiek en bestuurlijk. We zoeken

doorzettingsmacht gegeven worden. We gaan niet doelgericht de randen

nieuwe verbindingen met zorg- en welzijnsorganisaties en houden goed

opzoeken, maar we durven wel daarin te kleuren, als dat past bij onze

contact met de gemeente. Onze inzet is niet om alles zelf te doen, maar juist

bedoeling. We geven, krijgen en nemen ruimte zodat iedereen kan doen wat

te kijken hoe we samen meer kunnen bereiken door de juiste partijen met

nodig is. Ons leiderschap past hierbij, deze ontwikkelt zich van ‘sturen en zelf

elkaar in contact te brengen en te verbinden.

zeker weten’ naar ‘steunen en meedenken’.

Wendbare organisatie
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Samen zijn we Rijswijk Wonen
Dat is wat we willen. Onze collega’s werken vanuit alle uithoeken van onze

In 2020 hebben we in onze organisatie een aantal aanpassingen

organisatie met plezier aan het goed en betaalbaar wonen voor onze

doorgevoerd. Zo zijn we klaar om te bouwen aan onze nieuwe koers. We

huurders en klanten. In de geest van onze nieuwe koers onder het motto: de

hebben meer mensen in de wijken lopen, zijn beter herkenbaar en daardoor

klant is van ons allemaal!

Organisatie

Je kunt als woonconsulent
soms echt het verschil maken.

Uit het Koersplan spreekt durf.

Cara Gioia, woonconsulent
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Ik vind het mooi dat we de kanteling hebben ingezet naar meer

Marco van Lente, voorzitter Raad van Commissarissen

aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van onze huurders.

De corporatiewereld is de afgelopen jaren flink aan banden gelegd door nieuwe

Hierbij kijken we juist naar wat een kwetsbare huurder nodig heeft en

regels. Terecht, maar daardoor is het niet altijd duidelijk geweest waartoe we op

niet naar wat wij vanuit onze kaders van hen verwachten. Dit betekent

aarde zijn. En dat is niet alleen stenen stapelen en verhuren, maar ook bijdragen

ook dat we soms overleggen met instanties als Jeugdzorg, politie

aan de verduurzaming en leefbaarheid in een stad. Dat vraagt durf en visie.

en gemeente om tot het beste resultaat te komen. Want we mogen

Uit het Koersplan spreekt die durf. De komende jaren wordt die ook omgezet in

nooit vergeten dat woonruimte, naast voeding, één van de primaire

daden. Daarvoor is het nodig dat de directie uitdraagt en voorleeft dat durf een

basisbehoeften voor ieder mens. Dat vraagt grote zorgvuldigheid

kernwaarde is in de organisatie. Dan zul je zien dat de medewerkers het ook in

bij de beslissingen die we nemen. Maar soms ook: het lef om verder

hun werk zullen laten zien. De Raad van Commissarissen ondersteunt dit proces

te kijken dan je neus lang is. Als je daarin gesteund wordt door de

van harte. Want alleen zo kunnen we nog beter doen waarvoor we staan: een

organisatie, kun je als woonconsulent soms echt het verschil maken in

dak boven het hoofd bieden aan mensen met een smalle beurs en bijdragen aan

iemands leven.

maatschappelijke opgaven zoals leefbaarheid en verduurzaming.

Organisatie

Wat is klaar in 2025?
• We scoren hoger dan het landelijk gemiddelde van
corporaties op medewerkerstevredenheid.
• We zijn een wendbare organisatie, doordat medewerkers
ruimte krijgen en nemen om zelfstandig beslissingen te
nemen binnen (algemene) kaders.
• We zijn een stabiele organisatie. Onze basis is duurzaam op
orde, in termen van data/processen/systemen, governance,
financiën en HRM.

Waar beginnen we mee in 2021?
• We breiden het aantal ‘handen in de wijk’ uit om beter invulling te kunnen geven aan
ons nieuwe ondernemingsplan.
• We maken een plan voor concrete uitwerking van ‘zichtbaarheid’.
• We laten aan onze stakeholders weten waar we mee bezig zijn, o.a. via digitale
nieuwsbrieven en presentatie van ons jaarverslag.
• Binnen alle lagen van onze organisatie en op alle thema’s kijken we waar kansen liggen
om met samenwerking meer te bereiken.
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Organisatie

3. Aan de slag
In dit koersplan hebben we beschreven welke richting we
op gaan de komende jaren. En op hoofdlijnen hoe we dat
aanpakken. Concrete uitwerking van dit koersplan is de
volgende stap. Dat doen we op vele manieren.
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Actief, flexibel en een
open blik voor wat
maatschappelijk nodig is.
Tegelijk met het opstellen van dit koersplan hebben we onze
portefeuillestrategie herijkt, met een beschrijving van onze
wensportefeuille en de weg om daar te komen. Jaarlijks
vertalen we onze ambities in concrete actiepunten in ons
jaarplan en stellen daarbij kritische prestatie indicatoren
op, die we gedurende het jaar monitoren. Zo zijn we
aanspreekbaar op onze resultaten en kunnen we zelf waar
nodig bijsturen.
We zetten ons financiële vermogen optimaal maatschappelijk
in binnen de financiële randvoorwaarden. Wij hanteren de
financiële kaders zoals opgelegd door het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (AW).
We vinden risicobeheersing belangrijk, zowel voor de korte als lange
termijn en voeren daarvoor jaarlijks een financiële scenario-analyse
uit. Daarnaast voeren we risicomanagement uit door onze risico’s
periodiek te inventariseren en bijbehorende beheersmaatregelen vast
te leggen.
Met onze organisatie en financiën hebben we een gezonde basis
om onze volkshuisvestelijke maatschappelijke ambities te kunnen
verwezenlijken. Koersvast treden we de toekomst tegemoet. Actief,
flexibel en een open blik voor wat maatschappelijk nodig is. En we
nodigen u van harte uit om mee te doen.
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Aan de slag

4. Het verhaal van
Rijswijk Wonen
Al ruim een eeuw werken we aan beter wonen in Rijswijk.
Een woning is zo veel meer dan een huis of appartement.
Het is de plek waar je je thuis voelt. Waar je tot rust komt.
In de wijk waar je samenleeft met anderen.
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Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, voor ons is goed wonen iets om
hard aan te werken. Iedere dag weer, met veel positieve energie. Hoe we
wonen beter maken? Gewoon, door echt aandacht te geven aan wat er
leeft en speelt onder bewoners. Iedereen heeft een eigen situatie, een
eigen verhaal. En dát staat bij ons centraal. Wat hebben huurders nodig
om zich thuis te voelen en hoe kunnen wij daaraan bijdragen?

uit appartementen zonder lift. Dit zijn voornamelijk portiekwoningen die
gebouwd zijn in de naoorlogse periode 1950-1965. De appartementen met
lift zijn voor een groot deel woningen in de galerijflats in Steenvoorde Zuid uit
de periode 1970-1975. De eengezinswoningen met diverse bouwjaren staan
verspreid over heel Rijswijk.

Samen met onze partners denken we in mogelijkheden. We
kijken altijd naar wat er wél kan. Zo lang het maar in het belang
ZORGWONING

van de huurder is. Steeds beter wonen is waar we voor staan.

EENGEZINSWONING

Waar we samen voor gaan.

APPARTEMENT MET LIFT
APPARTEMENT Z. LIFT
COMBINATIE

In 2019 bestonden we 100 jaar. Onze voorgangers,
woningbouwvereniging Arbeidersbelang en woonstichting

RIJSWIJKSE
BOS

St. Bonifacius, gingen in 2001 na een fusie samen verder als
Rijswijk Wonen. De missie uit die tijd: zorgen voor goede en

TE WERVE

betaalbare huisvesting voor arbeiders, is nog altijd herkenbaar
in onze huidige missie en visie.

OVERVOORDE

De eerste wooncomplexen waren eengezinswoningen in
het oude centrum van Rijswijk. Deze staan er nog steeds.
Het complex met 93 eengezinswoningen uit die tijd aan de
Rembrandtkade wordt in 2021 ingrijpend gerenoveerd.
Inmiddels beheert Rijswijk Wonen bijna 6.200 huurwoningen in
bijna alle wijken van Rijswijk. We breiden onze woningvoorraad
nog altijd uit vanwege het tekort aan betaalbare huurwoningen.
Momenteel bestaat meer dan 50% van onze woningvoorraad
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Het verhaal van Rijswijk Wonen
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Heeft u vragen en/of opmerkingen over ons Koersplan?
Stuur een email via info@rijswijkwonen.nl of bel ons via (070) 33 64 200.
Op www.rijswijkwonen.nl vindt u meer informatie over onze activiteiten.

