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Van papier naar werkelijkheid 
 
Woonstede ontwikkelt zich naar een functionele vraag gestuurde corporatie met hart voor de 
huurder. Functioneel betekent dat dat we effectief en efficiënt werken. Belangrijk element is dat we 
technologie inzetten als aanjager van verandering. 

Vraag gestuurd betekent dat we ons succes afmeten aan de tevredenheid en het enthousiasme van 
onze huurder. Op deze manier weten we precies waar de behoefte van onze huurder ligt en waar we 
moeten bijsturen. Input van de huurder gebruiken we dus bij het continu optimaliseren van onze 
processen. Op huurderstevredenheid formuleerden we een specifiek doel. In 2023 willen we bij de 
beste corporaties van Nederland horen en een A scoren op het huurdersoordeel in de Aedes 
Benchmark.  

Programma Blije klant 
Klant gedreven is een van onze kernwaarden. Om onze dienstverlening naar een hoger niveau te 
brengen en te houden werken we met het Programma Blije klant aan het optimaliseren van onze 
klantprocessen en implementeren we klantcontactsystemen die onze medewerkers ongeacht hun 
plek in de organisatie en het type contact maximaal faciliteren. Met een nieuwe website en een 
geïntegreerd huurdersportaal kunnen huurders vanaf 2022 de belangrijkste woonzaken ook digitaal 
regelen.  

 

Onderhoudsbeleid Woonstede wordt maatwerk 
Ongeveer 42% van onze woningen is gebouwd in de jaren ’70 en ’80. Deze woningen vragen nu veel 
onderhoud. Daarom pakken we het onderhoud van woningen anders aan. Gemiddeld elke 4 jaar 
inspecteren we de buitenkant van woningen en algemene ruimtes van onze gebouwen. Zo houden 
we zicht op wat nodig is en plannen het nodige onderhoud : maatwerk dus. Vervolgens doen we niet 
alles meer in één keer, zoals we dat voorheen deden bijvoorbeeld met groot onderhoud, maar we 
komen vaker langs voor wat echt nodig is. De keuken, badkamer of toilet wordt niet meer op een 
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vaste leeftijd vervangen. We vervangen iets alleen als het door slijtage kapot is of de reparatie 
duurder is dan vervangen. Dit geldt ook voor alle reparaties in en om het huis. 

Organisatieontwikkeling 
Het huidige strategisch plan is een “rollend” strategisch plan dat elk jaar vijf jaar vooruitkijkt in 
samenhang met de begroting. In 2022 gaan we aan de slag met een nieuw meerjarig 
ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan zal vooruitlopend op de begroting 2023 e.v. worden 
opgesteld. Binnen de kaders van het nieuwe ondernemingsplan wordt vervolgens gewerkt met 
jaarplannen die tevens kader stellend voor de begroting zijn. In 2022 bezinnen we ons op aanpassing 
van de huidige organisatie aan wat het nieuwe ondernemingsplan van ons vraagt. 
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Wat we verder van plan zijn 

Betaalbaar houden… 
Ons belangrijkste doorbraakdoel is dat we in 2022 83% van onze woningvoorraad verhuren in de 
categorie betaalbaar (streefhuur tot de tweede aftoppingsgrens). Bij de huurverhoging volgen we de 
inflatie. Waar mogelijk verlagen we bij onderhoud de energielasten door duurzame maatregelen. 

Opleveren… 
In 2022 verwachten we 479 woningen op te leveren. Of het lukt, is afhankelijk van diverse factoren, 
waaronder ontwikkelingen op het gebied van milieu (stikstof en PFAS), vergunningentrajecten, 
beschikbare capaciteit bij aannemers en de gemeenten, ontwikkeling van de bouwkosten en de 
interne organisatie.  

Onderhouden… 
In 2022 geven we ruim 34,1 miljoen uit aan instandhoudingsonderhoud. 

Veiligheid… 
We hechten aan de veiligheid van onze huurders. Als er brand uitbreekt, moet je op tijd 
gewaarschuwd worden en snel de woning of het gebouw uit kunnen. We streven naar 
vluchtveiligheid in 2023.     

Duurzaamheid… 
Op het gebied van duurzaamheid hebben we al veel bereikt. Onze woningen hebben in de 
benchmark van Aedes een A-score en een gemiddeld label B. We investeren in duurzame 
maatregelen tijdens onderhoudsprojecten. Verder is veel afhankelijk van wat de regering besluit te 
doen bij de overstap naar duurzame energiebronnen. We zijn nauw betrokken bij de 
warmtetransitieplannen van de gemeenten Ede en Scherpenzeel. 

Te vernieuwen…  
We werken in twee buurten aan wijkvernieuwing. In 2021 is een deel van de Kolkakkerbuurt in Ede 
gesloopt en is gestart met nieuwbouw. In de Wethoudersbuurt in Ede maken we in overleg met de 
bewoners een stedenbouwkundig plan.  

Meedenken… 
Hoe kun je participatie van huurders vormgeven? Wat vragen huurders van ons en hoe kunnen we 
huurders en bewonerscommissies actief blijven betrekken. Op die vragen zochten we vorig jaar de 
antwoorden. De antwoorden zijn verankerd in de nieuwe participatiestructuur, die we in 2022 
hanteren. 

En betalen… 
De Verhuurderheffing lijkt in beweging te zijn gekomen. Er is sprake van een aangekondigde korting 
en als er een nieuw kabinet is, worden de toekomstige contouren van de heffing duidelijker. We 
maken waar mogelijk gebruik van de kortingsregeling voor nieuwbouw waardoor de pijn enigszins 
verzacht wordt. Daarnaast zijn we met onze partners, met name de gemeenten, in gesprek om de 
stichtingskosten zo laag mogelijk te houden. 
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Bedrijfslasten 
De afgelopen jaren is gewerkt aan het verminderen van de bedrijfslasten, daar gaan we mee door. 
We hebben ons drie zaken voorgenomen: 

1. Het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van de processen door de ontwikkeling van 
meer eigenaarschap. 

2. Met een strategische personeelsplanning (SPP) zorgen we voor een goede kwalitatieve en 
kwantitatieve personele bezetting voor de toekomst.  

3. Door automatisering en training van medewerkers wordt onze huurder beter, sneller en zoveel 
mogelijk in één keer goed geholpen. 
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1. Inleiding 
 
“De corporatie legt in haar strategische plannen vast wat zij ziet als haar maatschappelijke, 
operationele en financiële doelen. Het bestuur stelt deze doelen en plannen vast, de RvC keurt deze 
goed. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarin de 
corporatie de mening betrekt van belanghebbende partijen. In volgorde van belang: de (toekomstige) 
bewoners, de gemeente en andere belanghebbende partijen. De corporatie is eindverantwoordelijk 
voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan gemaakt worden” 
 
Deze passage uit de Governancecode woningcorporaties 2020 is een heldere weergave van wat we 
met dit strategisch plan beogen. Het strategisch plan functioneert als toetsingskader voor bestuur en 
Raad van Commissarissen. Beleidsvoorstellen, de begroting en investeringsvoorstellen toetsen we 
aan de doelen en keuzes die in het strategisch plan zijn opgenomen.  
 
Dit strategisch plan 2022-2026 volgt op het strategisch plan 2021-2025, zoals vastgesteld op 11 
december 2020. Het nieuwe plan borduurt voort op keuzes die in de vorige beleidsperiode zijn 
gemaakt en koersen die toen zijn bepaald. In 2022 stellen we, waar nodig, onze strategische doelen 
voor de komende jaren bij. Als het moment er rijp voor is, betrekken we daarbij de 
huurdersorganisaties en de Raad van Commissarissen. 
 

 
 
Corona 
De wereld ziet zich sinds het einde van 2019 geconfronteerd met een nieuw coronavirus dat kan 
leiden tot de besmettelijke ziekte COVID-19. De impact van dit virus is groot gebleken. In eerste 
instantie in termen van gezondheid maar volgend daarop werd gesproken over “het nieuwe 
normaal”.  
Dat zorgt en zorgde voor grote aanpassingen in hoe we met elkaar omgaan, hoe we werken en in 
veel elementen van het dagelijks leven. 
Woonstede heeft zich aangepast aan die nieuwe omstandigheden en is er in geslaagd om 
onverminderd door te werken aan onze missie. Volgend op de coronacrisis zijn er gevolgen voor de 
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economie. Momenteel lijkt de impact van die economische gevolgen voor onze huurders gemiddeld 
genomen beperkt. Als er wel financiële problemen optreden, zoeken we maatwerkoplossingen. 
Onzekerheid is een belangrijk kenmerk van de coronacrisis, er kunnen effecten zijn die van invloed 
zijn op onze voorgenomen plannen. We kiezen ervoor om met volle ambitie aan de slag te blijven en 
aan te passen als dat nodig is.  
 
Fusie met Plicht Getrouw 
Plicht Getrouw en Woonstede werken meer dan 70 jaar intensief samen aan de sociale huisvesting in 
de gemeente Ede. Deze samenwerking heeft geleid tot het voornemen om te fuseren. 
Na een intensief traject hebben we in oktober 2021 de fusiestukken ingediend bij de Autoriteit 
Woningcorporaties. Als de voorgenomen fusie wordt goedgekeurd, wordt deze geëffectueerd per 31-
12-2021. Voorliggende strategische nota en begroting gaan uit van de gefuseerde corporatie. In 
samenhang met deze fusie wordt de naam van Huurdersorganisatie Plicht Getrouw gewijzigd in 
Huurdersorganisatie Bennekom. Deze huurdersorganisatie zal samen met de Huurdersbond Ede e.o. 
de belangen van de huurders vertegenwoordigen. In het strategisch plan en begroting spreken we in 
de meeste gevallen van “de huurdersorganisaties”. Daarmee bedoelen we zowel de 
huurderorganisatie Bennekom als de Huurdersbond Ede e.o. Het kan voorkomen een van de twee 
organisaties wordt benoemd, dan is er een specifieke reden voor (bijvoorbeeld een afspraak die met 
een van de twee organisaties in het verleden is gemaakt).  

Onderzoek “Opgaven en middelen” 
De afgelopen jaren is door het ministerie van Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken 
en Klimaat en Aedes onderzocht in hoeverre corporaties op de korte en lange termijn in staat zijn om 
de maatschappelijke opgaven op te pakken. De belangrijkste conclusie is dat corporaties over 
onvoldoende middelen beschikken om alle maatschappelijke opgaven tot en met 2035 op te pakken. 
Vanaf 2024 ontstaan op regionaal niveau financiële knelpunten, vanaf 2028 is er een sector breed 
tekort. Een kwart van de maatschappelijke opgave blijft liggen, ongeveer 30 miljard euro.  
 
Belangrijke oorzaak is dat de kosten sneller stijgen dan de huurinkomsten. Hierdoor is in de toekomst 
minder ruimte om te investeren. Ook moet meer geïnvesteerd worden dan de corporaties de 
afgelopen jaren hebben gedaan. 
Volgend op het landelijke onderzoek is vanaf de tweede helft van 2020 een regionale verdieping 
uitgevoerd. In de tweede helft van 2021 is deze regionale verdieping nog verder onderzocht. De 
contouren die zichtbaar zijn, is dat de opgaven in FoodValley de beschikbare middelen ruimschoots 
overstijgen. Deze boodschap is de afgelopen periode ook met alle stakeholders in de regio gedeeld. 
Daarbij is de insteek van de gesprekken om juist in gezamenlijkheid zo veel mogelijk van onze 
opgaven voor elkaar te krijgen. Dat vraagt om keuzes die samen met de stakeholders gemaakt 
worden. 
 
Energielasten 
In 2021 is sprake van een zeer substantiële stijging van energieprijzen. Deze stijging kan de komende 
tijd grote financiële impact hebben voor onze huurders. Sommige berekeningen gaan uit van een 
verdubbeling van de energierekening. De rijksoverheid heeft besloten om de energiebelasting te 
verlagen. Ondanks deze compensatie zal bij de huidige inzichten sprake zijn van enorme effecten. De 
omvang van de problematiek is momenteel nog niet te voorspellen. Woonstede is alert op deze 
problematiek, actief in de informatievoorziening aan huurders en gaat in gesprek waar problemen 
(dreigen te) ontstaan. 
 

Wooncrisis 
In 2021 staat het thema wooncrisis nadrukkelijk op de agenda. De druk op de brede woningmarkt is 
enorm. Voor veel groepen is het moeilijk of zelfs onmogelijk om te wonen zoals ze willen wonen. In 
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ons werkgebied zien we dat de druk op de sociale huursector onverminderd groot is. In samenhang 
met deze druk blijven we heel stevig inzetten op nieuwbouwproductie ten einde de voorraad te laten 
groeien. Daarnaast kiezen we een meer terughoudende koers in de verkoop van woningen ten 
gunste van de voorraad sociale huurwoningen. 

Leeswijzer 

Dit strategisch plan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 zetten we kort uiteen waar we voor staan. 
Vervolgens lichten we de omgevingsanalyse toe die we hebben geactualiseerd met behulp van de 
DESTEMP-methode. In hoofdstuk 4 staan de strategische doelen genoemd. Het (kunnen) realiseren 
van deze strategische doelen is nauw verbonden met de organisatieontwikkeling van Woonstede, 
zoals toegelicht in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 vindt de vertaling plaats van de strategische doelen 
naar de wensportefeuille die in de komende jaren gerealiseerd zou moeten worden.  
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2. Over ons 
Woonstede bezit woningen in Ede, Scherpenzeel en omgeving. Met ruim 150 vaste en tijdelijke 
collega’s geven we dagelijks invulling aan onze missie en visie. In onderstaande paragrafen vatten we 
onze missie en visie samen. 
 
2.1. Missie 

Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare en duurzame woning. Woonstede wil mensen in de 
Food Valley met een laag inkomen of een middeninkomen, kwetsbare groepen, starters en senioren, 
gezinnen en alleenstaanden een goed onderhouden woning in een plezierige en veilige 
woonomgeving bieden. De leefomgeving moet schoon, heel en veilig zijn en de woonlasten zo laag 
mogelijk, in het bijzonder voor de laagste inkomensgroep. 
 

 
 

2.2. Visie 

Woonstede gaat voor een “blije klant”: huurders wonen het liefst in een woning van Woonstede. Dit 
komt in de eerste plaats omdat de woning voor onze huurders betaalbaar is. We knokken voor een 
reële huurprijs. Huurders van Woonstede wonen in een veilige woning. Een goed thuis neemt zorgen 
weg in plaats van dat het zorgen oplevert.  
Dit doen we door slim te investeren, kostenbewust te bouwen en efficiënt te onderhouden. Maar 
ook door ons in te zetten voor lagere kosten voor warmte en elektra. 

Woonstede speelt tijdig in op ontwikkelingen (demografisch, economisch, sociaal, technologische 
etc.). We zien dat tot 2040 in de regio Food Valley een groei van het aantal inwoners en huishoudens 
wordt verwacht. Deze groei zit vooral in het aantal één- en tweepersoonshuishoudens en het aantal 
huishoudens van personen ouder dan 65 jaar. Dat vraagt om voldoende passende woningen voor 
zorgbehoevenden, waaronder deze ouderen, maar ook gehandicapten. Veiligheid voor deze 
bewoners is extra van belang. 

De werkgelegenheid in de regio groeit meer dan het landelijke gemiddelde. Dat zal veelal met 
hooggekwalificeerde banen zijn in de foodsector. Anderzijds is momenteel nog niet goed te voorzien 
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wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn voor de sociale woningmarkt. Vooralsnog gaan we uit 
van een gelijkblijvende druk op de markt. 

Verder zien we dat door belastingmaatregelen de beweging naar aardgasvrij wordt gestimuleerd. Het 
gebruik van gas wordt extra belast want het stimuleren van duurzame energie door het Rijk moet 
worden gefinancierd. Voor onze huurders betekent dat hogere energielasten. Er wordt een beroep 
op ons gedaan om het energieverbruik van de woningen te reduceren en om over te gaan naar 
duurzame energiebronnen. Waar we deze kunnen verminderen door het aanbrengen van 
energiebesparende maatregelen en het verbeteren van de kwaliteit van de woningen, zullen we ons 
daarvoor inspannen. 

We zijn voor de gemeenten Ede en Scherpenzeel een constructieve partner, die meehelpt om de 
doelstellingen uit de woonvisie te realiseren. We overleggen structureel met huurdersorganisaties en 
de bewonerscommissies. In 2020 en 2021 verkenden wij samen met de Huurdersbond Ede e.o. 
nieuwe vormen van huurdersparticipatie. Deze verkenning heeft geleid tot een nieuwe 
participatiestructuur.  

Een investering in de ontwikkeling van onze medewerkers kan hierbij niet achterblijven. De snelle 
veranderingen in de maatschappij en technologie vragen van hen een zelfstandige houding met 
aandacht voor de huurder. Door zich als persoon te ontwikkelen, kunnen zij telkens direct en 
adequaat reageren op deze veranderingen en de huurder van dienst zijn. Zo ontwikkelen we ons tot 
een doelgerichte en wendbare organisatie. 

2.3. Werkgebied 

Woonstede is actief in de gemeenten Ede, Scherpenzeel en Wageningen. We maken deel uit van de 
woningmarktregio Food Valley. Binnen ons werkgebied richten wij ons qua ontwikkelingen in onze 
woningportefeuille primair op Ede en Scherpenzeel. Het college van Gedeputeerde Staten heeft in 
2020 een procedure gestart over de versterking van de bestuurskracht van de gemeente 
Scherpenzeel. Voor het college was een herindeling met de gemeente Barneveld een logische optie, 
maar ook zelfstandigheid is bekeken.  
Het college van Scherpenzeel zette krachtig in op zelfstandigheid. In oktober 2021 besloot de 
minister om het herindelingsadvies van de Provincie Gelderland niet in een wetsvoorstel om te 
zetten. Dat betekent dat Scherpenzeel een zelfstandige gemeente blijft. Wij zien in deze ontwikkeling 
geen fundamenteel effect op de opgave die we hebben in Scherpenzeel.  
In de gemeente Wageningen hebben we één woningcomplex in bezit. Het complex in Wageningen 
houden we op peil en verbeteren we waar nodig. 
 
2.4. Collegiale samenwerking 

Samenwerking met collega-woningcorporaties vinden we belangrijk. Samen met de bestuurders van 
Patrimonium woonservice, Rhenam Wonen, Idealis en De Woningstichting (te Wageningen) hebben 
we een initiatief ontwikkeld met de naam ‘Deel-goed’. In 2018 sloot de Woningstichting Barneveld 
zich aan bij dit samenwerkingsverband. Het doel van Deel-goed is elkaar te versterken, te 
ondersteunen, kennis te delen en krachten te bundelen op verschillende niveaus binnen de 
organisaties. Dit in het bijzonder op het gebied van HRM, financiën/control, huur- en arbeidsrecht en 
vastgoed. We doen dit al langere tijd met de woonruimteverdeling, via Huiswaarts.nu. Ook hebben 
wij structureel overleg met onze collega-corporaties in Food Valley. Met studentenhuisvester Idealis 
uit Wageningen hebben we een samenwerkingsovereenkomst. 
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2.5. Doelgroepen en passend toewijzen 
 
Woningcorporaties moeten tenminste 80% toewijzen aan de primaire en secundaire doelgroep.  
De inkomensgrens voor die 80% is € 40.024. Corporaties mogen maximaal 10% toewijzen aan de 
groep met een inkomen vanaf € 40.025 tot en met € 44.655 en maximaal 10% aan de groep met een 
inkomen vanaf € 44.656. 
 
In de primaire doelgroep heeft een 1 persoonshuishouden een inkomen van maximaal € 23.725 
(huishouden met AOW maximaal € 23.650) en een meerpersoonshuishouden een inkomen van 
maximaal € 32.200 (huishouden met AOW maximaal € 32.075). 
In de secundaire doelgroep hebben de huishoudens een inkomen vanaf de bovengrens van de 
primaire doelgroep tot en met € 40.024. 
 
Toewijzingen aan de primaire doelgroep moeten voor minimaal 95% passend zijn. Een huur wordt als 
passend gezien als deze valt onder de bij het inkomen passende aftoppingsgrens. Voor een 1- en 2 
persoonshuishouden is dat de eerste aftoppingsgrens en voor een 3- of meerpersoonshuishouden de 
tweede aftoppingsgrens. Dit heet passend toewijzen. 
In bijlage 1 wordt dit passend toewijzen uitgewerkt. Daarnaast bieden wij woningen onder 
Koopgarant-voorwaarden aan voor deze groep. Voor de groep met een inkomen hoger dan  
€ 44.655 hebben wij een beperkt aantal geliberaliseerde huurwoningen beschikbaar. 
 
 
 
Tot onze doelgroep rekenen wij ook mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien, 
zoals zorgbehoevenden en statushouders. 
Voor bovenstaande bedragen geldt prijspeil 2021. 
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3. Omgevingsanalyse 
 
3.1. DESTEMP 2021 

Trends en ontwikkelingen zijn van belang bij het bepalen van de strategie. Met behulp van de 
DESTEMP-methode brengen we de externe ontwikkelingen die voor Woonstede van belang zijn in 
beeld. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, sociaal-cultureel, 
technologie, ecologie, markt en politiek. We geven soms expliciet de ontwikkelingen weer in de 
gemeenten Ede en Scherpenzeel en niet in Wageningen, omdat ons bezit in deze gemeente gering is 
en onze volkshuisvestelijke opgave daar niet wijzigt.  
 
Demografische ontwikkelingen 

De bevolking van Nederland groeit volgens de voorspellingen van het CBS tot 19,8 miljoen inwoners 
in 2060, de grens van 18 miljoen inwoners wordt in 2027 verwacht (kernprognose CBS december 
2020).  
(In de kernprognose van december 2019 was de verwachting 19,6 miljoen inwoners in 2060 en de 
grens van 18 miljoen in 2024). In 2020 was sprake van een lagere groei door hogere sterfte en lagere 
migratie als gevolg van corona. Naar verwachting trekt de bevolkingsgroei de komende jaren weer 
aan en is de verwachting dat in 2063 de grens van 20 miljoen inwoners wordt bereikt. 
De samenstelling van de bevolking gaat er anders uitzien als gevolg van onder andere vergrijzing, 
huishoudensverdunning en migratie.  
Het aantal 65+ers loopt op tot 4,8 miljoen tegen 2040 (eind 2020 3,4 miljoen). De grijze druk, de 
verhouding tussen het aantal 65+ers en het aantal personen van 20 tot 65 jaar, loopt in die periode 
op van 33% naar 47% (kernprognose CBS december 2020).  
 

 

Begin 2021 telde Nederland 8 miljoen huishoudens waaronder 3,1 miljoen eenpersoonshuishoudens 
Het gemiddelde huishouden bestaat uit 2,14 personen (in 1961 waren dat 3,54 personen).  
Er wordt een toename van het aantal huishoudens voorzien tot rond 2030, daarna vindt afvlakking 
plaats. In 2060 is naar verwachting sprake van 8,8 miljoen huishoudens. Deze groei wordt 
grotendeels veroorzaakt door eenpersoonshuishoudens (CBS huishoudensprognose 2018-2060). In 
onderstaande grafiek wordt deze CBS-prognose uitgewerkt. 
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Figuur 3.1: Huishoudensprognose CBS 2018-2060 
 
Verwacht wordt dat een groot deel van deze groeiende populatie zo lang mogelijk thuis wil blijven 
wonen. Daarbij zal ook de behoefte aan zorg in de buurt, op afroep, stijgen. De vraag naar specifieke 
voorzieningen voor ouderen zal toenemen (recreatie, cultuur, mobiliteit). Momenteel is nog niet 
duidelijk om welke voorzieningen het precies zal gaan. Het kunnen sociale ontmoetingsplekken zijn, 
maar ook plaatsen waar in de buurt gesport kan worden. 
Er zijn ook gevolgen voor de woningvoorraad, denk aan aanpassingen in bestaande woningen 
(toegankelijkheid, drempelloos, badkamers, toiletten, trapliften) maar ook aan specifieke 
(geclusterde) woonvormen voor 1- en 2-persoonshuishoudens, onder meer voor de groeiende groep 
alleenstaanden van 75 +.  
De wens om langer in de huidige woning te blijven wonen heeft ook gevolgen voor andere groepen. 
Voor jongeren is het (mede daardoor) lastig om zelfstandige woonruimte te vinden. Vanaf 2030 zal 
de babyboomgeneratie door sterfte gaan krimpen, dan komen weer meer woningen voor jongeren 
beschikbaar (PBL 2018). 
 
Als we inzoomen op FoodValley ziet de meest recente prognose tot 2040 er als volgt uit 

 
Figuur 3.2: Huishoudensprognose en inkomensontwikkeling (Stec Groep 2020) 
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Food Valley laat een stevige groei zien tot 2040, daarbij is te zien dat Ede (8.516 zelfstandige 
huurwoningen per 31-12-2019) met +21% tot +23% harder groeit dan Scherpenzeel (624 zelfstandige 
huurwoningen per 31-12-2019) met +12%. 
 
De bevolking van de gemeente Ede groeit van 50.053 huishoudens in 2021 naar 56.170 huishoudens 
in 2030. Voor de periode tot 2040 wordt een groei naar 60.040 – 61.290 huishoudens verwacht. (Stec 
Groep 2020) 
De gemiddelde huishoudensomvang is in Ede met 2,3 hoger dan het landelijk gemiddelde. De 
gemiddelde huishoudensomvang zal naar verwachting beperkt krimpen mede door groei van het 
aantal eenpersoonshuishoudens.  
 
De bevolking van de gemeente Scherpenzeel groeit van 4.091 huishoudens in 2021 naar 4.260 
huishoudens in 2030. Voor de periode tot 2040 wordt een groei naar 4.420 – 4.400 huishoudens 
verwacht. (Stec Groep 2020) 
De gemiddelde huishoudensomvang is in Scherpenzeel met 2,48 hoger dan het landelijk gemiddelde 
(2,14) en het gemiddelde in de gemeente Ede (2,3). De verwachting is dat de gemiddelde 
huishoudensomvang in de gemeente Scherpenzeel lang stabiel rond de 2,48 blijft en tot 2040 naar 
circa 2,4 krimpt maar nog altijd boven het landelijk gemiddelde blijft.  
 
In de gemeente Ede en de gemeente Scherpenzeel is het uitgangspunt dat de voorraad sociale 
huurwoningen mee moet groeien met de huishoudensgroei van de gemeente.  
 
Naast de reguliere woningen zijn er ook woningen nodig om de uitstroom vanuit de 
Maatschappelijke opvang (MO), Beschermd wonen (BW) en jeugdzorg op te vangen. Woonstede gaat 
met de gemeenten in gesprek over de rol die zij kan vervullen in deze huisvesting. 
 
Demografische ontwikkelingen 
Voldoende woningen beschikbaar houden voor de groeiende en vergrijzende groep één- en 
tweepersoonshuishoudens en deze woningen betaalbaar verhuren zodat deze beschikbaar zijn voor 
huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag. De behoefte aan mantelzorgunits en 
scootmobielstallingen zal groeien. We zullen met de gemeenten overleggen hoe dit (ruimtelijk, 
planologisch etc.) is in te passen. 
 

Economische ontwikkelingen 

De Macro Economische Verkenning (september 2021) gaat uit van een economische groei van 3,9% 
voor 2021 en 3,5% voor 2022. Dit geeft het beeld van krachtig herstel. Er zal ondanks krapte op de 
arbeidsmarkt sprake zijn van een licht oplopende werkloosheid van 3,4% in 2021 naar 3,5% in 2022.  

De cao-loonstijging in de marktsector loopt door de coronarecessie terug van 2,8% in 2020 tot 1,9% 
in 2021 en weer op naar 2,2% in 2022. 

Het Centraal Planbureau signaleert krachtig herstel maar houdt nog steeds rekening met een 
scenario waarbinnen een nieuwe coronavarianten kunnen leiden tot nieuwe uitbraken. Dat zal 
economische gevolgen hebben. 
 
In de balans voor de leefomgeving constateert het Planbureau voor de leefomgeving dat het aantal 
huurders met een betaalrisico in de jaren 2015 - 2018 is afgenomen naar circa 14% landelijk. In de 
gemeente Ede en de gemeente Scherpenzeel staan die percentage respectievelijk op 13,4% en 11,4% 
(lokale monitor wonen) 
De betaalrisico’s in de huursector betekenen volgens het Planbureau niet automatisch dat huren te 
hoog zijn, deze risico’s hangen bovenal samen met problemen in de inkomenssfeer. 
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Het PBL constateerde in 2017 dat de betaalrisico’s vaak langdurig van aard zijn. In 2019 is het 
WoonOnderzoek (WoON2018) uitgebracht. Daarin is gekeken naar de ontwikkeling van de kosten 
van huren en wonen in relatie tot de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen. In de periode 2012-
2018 is het netto besteedbaar inkomen met 5% gegroeid. De gemiddelde netto huur steeg minder 
hard, daardoor daalde de netto huurquote met 0,2% procentpunt. De woonquote neemt ook de 
overige netto woonlasten mee in de vergelijking. De netto woonquote daalde tussen 2012 en 2018 
met 0,7 procentpunt. Dit zijn cijfers over de gehele huursector waarbinnen uiteraard grote 
verschillen bestaan. Betaalbaarheid van het wonen blijft cruciaal, net als het vroegtijdig signaleren 
van een oplopende schuld.  
De combinatie van verwachte gematigde cao-loonstijging en toenemende energieprijzen zullen 
negatieve invloed hebben op de betaalbaarheid van wonen. 
 
Tot nu toe zien we bij onze huurders (nog) niet op grote schaal betaalproblemen als gevolg van 
energieprijsstijging en of coronacrisis. We verwachten dat de gevolgen van de energieprijsstijging op 
korte termijn groot kunnen zijn voor onze huurders. De exacte gevolgen zijn op dit moment nog niet 
duidelijk. 
 
Het passend toewijzen en de inkomensgrens van € 40.0241 (prijspeil 2021) leidt tot druk op de 
middeninkomens. Slaagkansen voor middeninkomens2 staan blijvend onder druk, zowel in de huur 
(beperkt aanbod) als bij koop (weliswaar lage rente maar aangescherpte eisen bij de 
hypotheekverstrekkers). 

Bouw- en onderhoudskosten 
In samenhang met de economische vooruitgang zagen wij ons de afgelopen jaren geconfronteerd 
met substantieel gestegen bouwkosten en de daarmee samenhangende bijkomende kosten.  

Het is momenteel moeilijk te voorspellen hoe de bouwkosten zich zullen ontwikkelen. De 
marktsituatie van verschillende bouwmaterialen is zeer ongewis. De kosten van investeringen in 
energetische maatregelen nemen toe door de veranderende, zwaardere regelgeving (BENG, CO2-

neutraliteit). Deze ontwikkelingen hebben een substantieel effect op onze investeringsruimte en 
vragen om keuzes rond de inzet van beschikbare middelen.  
 

Organisatieperspectief 
Voorgaande ontwikkelingen zetten de betaalbaarheid van het wonen onder druk. Dat benadrukt de 
urgentie om ons werk kostenbewust, efficiënt en effectief uit te voeren. Daarbij is van belang dat de 
huurderstevredenheid geborgd blijft. Het aantrekken van (technisch) personeel is in de huidige markt 
lastig, daarom moet mogelijk vaker met externe krachten worden gewerkt. In lijn met de 
uitgangspunten voor financiële sturing zijn we kritisch op zelf uitvoeren of uitbesteden van 
werkzaamheden. Een flexibele schil van zeer specialistisch personeel (incidenteel inzetbaar) verhoogt 
onze mogelijkheden om de ontwikkelingen in de markt te volgen en te gebruiken. 

Economische ontwikkelingen 
Schuldenstress tot een minimum beperken: enerzijds door de woonlasten zo laag mogelijk te 
houden, anderzijds door instrumenten als vroegsignalering in te zetten. Maatwerk leveren voor 
huurders die in de knel komen. Zoeken naar manieren om (betaalbaar) te bouwen, bijvoorbeeld door 
gebundelde inkoop in Food Valley verband en of afspraken met de gemeenten met betrekking tot 
grondprijzen en parkeernormen en beeldkwaliteit. 
 

 
1 Staatssteunregeling grens € 40.024 
2 Hoge Inkomensgrens € 44.655 
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Sociaal-culturele ontwikkelingen 

In onze samenleving wordt gezocht naar een balans tussen wonen, privé en werken. Die zoektocht 
heeft door de coronapandemie (onder meer door, beperkingen sociaal contact en thuiswerken) een 
extra dimensie gekregen.  

Meer mensen werken als ZZP’er. Dit brengt economische onzekerheid met zich mee, waardoor 
mensen mogelijk sneller zoeken naar een huurwoning. Er is een groep kwetsbare mensen met een 
sociale hulpvraag. Daarnaast is er een fluctuerende stroom statushouders die continu aandacht 
vraagt en die voor 2021 in omvang toenam. In 2020 was de landelijke taakstelling om 12.000 
statushouders te huisvesten. In 2021 was de landelijke taakstelling 24.500. In de gemeente Ede 
kwam dat neer op een taakstelling van 163 en voor de gemeente Scherpenzeel op 15 

De taakstelling voor de eerste helft van 2022 is 10.000 statushouders (eerste helft 2021 was 11.000). 

Op basis van deze cijfers is te verwachten dat de taakstelling voor geheel 2022 vergelijkbaar is met 
die van 2021. Op de middellange termijn verwachten wordt een toename van de instroom verwacht. 

Een andere beweging is het langer thuis blijven wonen van zowel ouderen als jongeren. Ook het 
weer thuis gaan wonen na de studie, of tijdens de studie meerdere malen van woonplek te wisselen 
of relatiebreuk vormen een trend. Senioren willen, maar moeten ook, zo lang mogelijk op zichzelf 
wonen en dat het liefst in hun vertrouwde omgeving (VNG, 2015). Eenzaamheid is een groeiende 
maatschappelijke uitdaging. Door de toenemende individualisering en het verdwijnen van veel 
voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, raken mensen gemakkelijker in een sociaal 
isolement. De behoefte aan fysiek contact neemt echter wel toe, maar is niet voor iedereen even 
eenvoudig vorm te geven. Dit wordt bij een deel van de bewoners versterkt door de 
extramuralisering die ertoe leidt dat ze niet of minder in aanmerking komen voor zorg (Kegel, 2017). 
Het aantal bewoners met verward gedrag neemt toe, dit vraagt onze aandacht in de samenwerking. 
 
Sociaal-culturele ontwikkelingen 
Zorg en welzijn organiseren in samenspraak met onze partners, met als doel de vereenzaming te 
signaleren en de overlast van verward gedrag te beperken en zo mogelijk te voorkomen. 
Bewonersinitiatieven, of initiatieven van zorgpartijen en ontwikkelaars die hieraan bijdragen 
stimuleren en ondersteunen. Uitstroom uit Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en 
jeugdzorg faciliteren. De integratie van allochtone groepen in onze samenleving bevorderen.  
 
Technologische ontwikkelingen 

CO2-neutraal bouwen, geprefabriceerd bouwen, 3D-printing, de inzet van technologie als drones en 
laserscans bij vastgoedinspecties, het gebruik van een virtual of augmented reality bril, artificial 
intelligence, robots, PropTech en domotica zijn technologische ontwikkelingen die ook de 
corporatiesector raken en beïnvloeden. Concepten in de bouw richten zich niet alleen op 
nieuwbouw, maar ook steeds meer op transformatie van bestaand bezit en hergebruik/leasing van 
materialen. Domotica zal via apps steeds meer worden ingezet vanwege het langer zelfstandig thuis 
wonen, het gemak van automatisering en het verbinden van (in)formele zorgdiensten (Bouw & 
Wonen, 2017). 
 
Technologische ontwikkelingen gaan snel. Uitdagingen van nu zullen in de (nabije) toekomst minder 
belangrijk lijken omdat de technologie zich richt op het oplossen van de voornaamste mondiale 
problemen (vervuiling, eindigheid fossiele brandstoffen et cetera). Wij zoeken zelf in de markt wie 
het beter, sneller of goedkoper kan en geven die partijen de ruimte om het zelf te doen binnen de 
kaders die we stellen. 
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Technologische ontwikkelingen 
Bewezen technologische ontwikkelingen toepassen als deze helpen onze woningen beter te maken 
voor onze huurders en/ of leiden tot lagere kosten en daarmee ook lagere woonlasten. Alleen 
innovatieve ontwikkelingen mogelijk maken als er geen grote risico’s aan zijn verbonden. 
 
Ecologische ontwikkelingen 

Klimaat staat hoog op de maatschappelijke agenda zowel nationaal, regionaal als lokaal. In het 
verlengde van het akkoord van Parijs uit 2015 is in 2018 de klimaatwet door de Tweede Kamer 
aangenomen. In 2019 is het klimaatakkoord ondertekend (onder meer door Aedes, namens de 
corporaties). Het centrale thema is het tegengaan van verdere opwarming van de aarde. Als 
onderdeel van de klimaattafels heeft Aedes namens de corporaties deelgenomen aan de tafel 
gebouwde omgeving. Belangrijk thema’s aan die tafel zijn energieneutraal bouwen en CO2-reductie. 
Er is afgesproken dat de corporaties de startmotor zouden zijn in de gebouwde omgeving. 
In de gebouwde omgeving moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af 
zijn in 2050. In de tweede helft van 2021 is sprake van substantieel gestegen energieprijzen. Met 
name de gasprijs is erg hoog. Dat geeft extra druk op het verminderen van aardgasafhankelijkheid. 
Een van de oplossingen is een overstap naar elektriciteit in combinatie met zonnepanelen. Bij 
verdere elektrificatie zorgen capaciteitsbeperkingen van het elektriciteitsnet voor extra uitdagingen. 
 
Woonstede heeft de afgelopen jaren een grote inspanning geleverd om op tijd te voldoen aan het 
convenant energiebesparing huursector (gemiddeld label B). Als gevolg van die inspanningen is 
Woonstede momenteel een relatief duurzame corporatie. In de begroting 2022-2026 reserveren we 
middelen om extra inzet op zonne-energie te plegen.  We onderzoeken momenteel, onder meer met 
behulp van de Aedes Routekaart welke wegen er zijn naar verdere CO2-reductie tot 2050. 
 
Gemeenten zijn bezig met het opstellen van warmtetransitievisies (eind 2021 uiterlijk gereed), 
waarin wordt vastgelegd op welke wijze de wijken aardgasvrij zullen worden. Woonstede zit aan tafel 
om mee te praten over deze documenten. De uitkomsten zijn ook weer input voor de routekaart 
CO2-neutraal. Vanaf januari 2021 geldt voor nieuwbouw de BENG-norm. Alle nieuwe gebouwen 
moeten ‘bijna energieneutrale gebouwen’ zijn.  
Duurzaamheid vormt een onderdeel van de woningkwaliteit, en heeft bovendien via de energielasten 
ook invloed op de betaalbaarheid van de woning. Aan de andere kant worden door energetische 
maatregelen de bouwkosten aanzienlijk verhoogd. Daarom is een vorm verrekening in de huur of 
servicekosten wenselijk. Daarbij mag de betaalbaarheid van de woonlasten als gevolg van 
duurzaamheidsinvesteringen nooit verslechteren. We gaan onderzoeken of de vergoedingentabel uit 
het sociaal huurakkoord hanteerbaar is.  
Bewonersgedrag is een belangrijke factor in het energieverbruik, daarom gaan we in samenspraak 
met de gemeenten en huurders kijken op welke wijze we hier een positieve beweging in gang 
kunnen zetten, bijvoorbeeld door samenwerking met het energieloket van de gemeente Ede. In 2021 
hebben we samen met de gemeente Ede een subsidie aangevraagd die onze huurders mogelijkheden 
geeft aan de slag te gaan met energiebesparing. 
https://www.ede.nl/nieuws/edenaren-massaal-aan-de-slag-met-energiebesparing 
 
Ecologische ontwikkelingen 
We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en voeren het gesprek met de gemeenten. In samenhang 
met betaalbaarheid kiezen we in de begroting om extra inzet te plegen op zonne-energie. 
Verduurzamen op een effectieve en efficiënte wijze uitvoeren in samenhang met onderhoud en of 
renovaties.  
 
  



19 
 

Woningmarktontwikkelingen 

Al enige jaren is sprake van een “booming” woningmarkt. Woningen gaan als warme broodjes over 
de toonbank. Een combinatie van inhaalvraag, lage hypotheekrente en grotere vraag dan aanbod 
resulteerde in enorme prijsstijgingen. Er is op veel plaatsen nog sprake van een mismatch tussen 
vraag en aanbod (kwalitatief en of kwantitatief). De vraag naar koopwoningen van Woonstede was 
en is groot, deze woningen (zowel verkoop onder voorwaarden als uitpond) voorzien duidelijk in een 
behoefte.  
De vraag naar sociale huurwoningen en vrije sectorhuurwoningen is eveneens groot, de 
beschikbaarheid van (sociale) huurwoningen is onder druk komen te staan. Dit leidt tot 
onverminderd lange wachttijden voor huurders met recht op huurtoeslag. Het schaarsteonderzoek 
(Companen 17-1-2019) laat zien dat sprake is van een tekort aan sociale huurwoningen. Om dit 
tekort niet verder op te laten lopen moeten woningen worden toegevoegd aan de voorraad. Op dit 
moment richten we ons primair op sociale huurwoningen. De herziening van de woningwet geeft 
extra ruimte aan corporaties om zich ook op middenhuur te richten. In het kader van het nieuwe 
ondernemingsplan in 2022 is dit een onderwerp van gesprek. 
 

 
 
In het kader van de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Food Valley wordt uitgegaan van een 
woningbehoefte in Food Valley van 40.000 woningen tot 2040. Van die 40.000 moeten 15.000 in de 
gemeente Ede worden gerealiseerd. In de gemeente Ede is het uitgangspunt dat 22% een sociale 
huurwoning betreft, dat komt neer op 3.300 extra woningen tot 2040. Als de komende jaren in Food 
Valley onvoldoende nieuwe woningen beschikbaar komen zal de druk op de markt niet afnemen. 
 
Vanuit andere regio’s, bijvoorbeeld de Randstad, vormt Ede steeds meer een potentiële 
vestigingslocatie. Dit komt onder meer door de centrale ligging (met binnenkort een nieuw 
treinstation), de beschikbare woonmilieus en relatieve betaalbaarheid van woningen. Als gevolg van 
de extra thuiswerkmogelijkheden is een extra trek vanuit de Randstad naar Food Valley denkbaar die 
aanvullende druk op de woningmarkt tot gevolg heeft. 
 
Naast woningzoekenden doen de gemeenten en de huurdersorganisaties  een beroep op ons om de 
woningvoorraad te laten groeien in lijn met de geprognosticeerde groei van beide gemeenten. 
Binnen onze financiële mogelijkheden willen we graag onze bijdrage leveren. In de gemeente Ede 
zien we de noodzaak voor aanhoudende groei van de sociale huurvoorraad. In de gemeente 
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Scherpenzeel lijkt op termijn een stabilisatiemoment te ontstaan. Dat maakt een fasering in de tijd 
mogelijk.  
 
De beschikbare locaties in harde en zachte plannen zijn (met name in Ede) nog niet voldoende om de 
geprognosticeerde groei van de bevolking op te vangen. Transformatie van kantoren en verdichting 
van locaties blijft daarom noodzakelijk en vraagt van ons oriëntatie op andere flexibele 
bouwconcepten (bijvoorbeeld optoppen, kant en klare inbouwpakketten e.d.). 
 
Woningmarktontwikkelingen 
Naast nieuwbouw zorgen dat er via transformatie, splitsing en optopping voldoende woningen voor 
de primaire doelgroep en de huurders met een middeninkomen beschikbaar komen en blijven.  
 
Politieke ontwikkelingen 

De wooncrisis staat op de nationale politieke agenda maar dat heeft nog weinig concrete 
maatregelen of acties opgeleverd. 
De Nationale Woonagenda 2018-2021 richt zich op meer woningen bouwen, betaalbaarheid en het 
beter benutten van de bestaande voorraad. Daarnaast is in het kader van het klimaatakkoord en het 
sociaal huurakkoord veel aandacht voor CO2-reductie in de gebouwde omgeving.  
In 2021 presenteerde Aedes samen met 33 partijen de actieagenda wonen. Deze agenda gaat in op 
de volgende hoofdonderwerpen. 

- Een miljoen nieuwe woningen bijbouwen 
- Wonen betaalbaar houden voor huurders en kopers 
- Wijken en buurten verbeteren en vitaal en leefbaar houden 
- Sneller alle woningen verduurzamen. 

 
Lokale politiek 
Wat betreft de lokale politiek nemen we de gemeentelijke woonvisies uiteraard in acht. In de 
woonvisies staat het belang van voldoende nieuwbouw/ transformatie hoog op de agenda voor de 
komende jaren omdat de druk op het betaalbare huursegment te groot is. Besturen leggen een 
wisselend accent op beschikbaarheid en duurzaamheid. In Ede zwaarder op beschikbaarheid en in 
Scherpenzeel zwaarder op duurzaamheid in de bestaande bouw en nieuwbouw. In 2022 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen hoewel geen grote politieke verschuivingen worden verwacht is het 
afwachten welke coalities worden gevormd. In samenhang met het landelijke beeld zal wonen een 
belangrijk(er) thema worden. In december 2022 ondertekenen we prestatieafspraken met de 
gemeenten. Dat grijpen we aan om in de gemeenteraad ons verhaal te vertellen.  
 
Huurders 
De relatie tussen de burger en de overheid verandert. De wens van de overheid om burgers van 
begin tot eind bij het planprocessen te betrekken delen we. Het vertrouwen van burgers in instituties 
vermindert. Dat vraagt van ons het voeren van een goed en open gesprek. Waarbij we onze 
beperkingen en mogelijkheden uitleggen.  
De huurdersorganisaties praten mee en hebben invloed op onze opgaven. Zij zijn betrokken bij het 
opstellen van de biedingen op de woonvisies en zijn gelijkwaardige partners bij het maken van 
prestatieafspraken. De huurderorganisaties leggen een accent op beschikbaarheid 
(voorraadontwikkeling) en betaalbaarheid. Daarnaast kijken de huurdersorganisaties kritisch mee 
naar verduurzamingsmaatregelen. De huurdersorganisaties zijn vrijwilligersorganisaties die veel tijd 
investeren in de vertegenwoordiging van huurders.  
Wet- en regelgeving wijzigt regelmatig. Deze ontwikkelingen houden we samen met de 
huurdersorganisaties bij.  
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Politieke ontwikkelingen 
Samenwerking met stakeholders zoals de gemeenten, zorgpartijen en huurdersorganisaties borgen 
door proactieve communicatie. De huurdersorganisaties praten mee en hebben invloed op onze 
opgave. 
 

3.2. Risicoanalyse  

Risico’s zijn de effecten van onzekerheden op het behalen van doelstellingen. Onzekerheden 
ontstaan als gevolg van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie over, inzicht in of kennis 
van een gebeurtenis, de gevolgen daarvan, of de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zich 
voordoet. In paragraaf 7.20 gaan we op basis van scenarioanalyse in op de impact van risico’s op de 
begroting. 
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4. Strategische doelen  
Onze missie en visie vormen, in combinatie met de omgevingsanalyse, de basis voor het bepalen van 
onze strategische doelen. Deze doelen kunnen alleen behaald worden indien de veiligheid is 
geborgd. Bij onze strategische sturing hanteren we de onderstaande prioritering.  
 
Onze volkshuisvestelijke ambities voor de komende vijf jaar: 
 

- Betaalbaarheid voor onze (toekomstige) huurders behouden en waar mogelijk verbeteren. 
- Aanbod van betaalbare huurwoningen behouden en vergroten en daarmee de 

beschikbaarheid van sociale huurwoningen te borgen of zelfs verbeteren. 
- Kwaliteit van onze woningen verbeteren en veiligheid voor bewoners vergroten. 
- Woningen verduurzamen zodat we de woonlasten van onze huurders gelijk houden en waar 

mogelijk positief beïnvloeden. 
 
Als zich ontwikkelingen voordoen waarin scherpe keuzes gemaakt moeten worden, richten we ons in 
de eerste plaats op betaalbaarheid, beschikbaarheid en/of kwaliteit. Daarna wordt bezien welk van 
de overige doelen op dat moment en gelet op de ontstane situatie prioriteit behoort te krijgen.  
Om onze strategische doelen te bereiken, hebben we per thema doelen en prioriteiten gesteld: onze 
doorbraakdoelen. Deze doorbraakdoelen worden hieronder per speerpunt weergegeven. 
 
4.1. Betaalbaarheid 

Doorbraakdoel: 
In 2022 heeft 83% van onze woningvoorraad een streefhuur in de categorie betaalbaar (tot de 2e 
aftoppingsgrens). De streefhuur is de huur die een huurder bij nieuwe afhuur betaalt. 
 
 
In ons werkgebied overstijgt de vraag naar sociale huurwoningen het aanbod van sociale 
huurwoningen. De actieve zoektijd loopt op en de druk op de sociale huurwoningmarkt neemt dus 
toe. In de gemeenten Ede en Scherpenzeel is de gedachte dat de geprognosticeerde 
huishoudensgroei vergelijkbaar van samenstelling zal zijn en dat het huidige marktaandeel in beide 
gemeenten minimaal geborgd moet blijven. De betaalbaarheid voor onze doelgroep (huishoudens 
met een inkomen tot en met € 40.024, prijspeil 2021 en mensen die niet zelfstandig in woonruimte 
kunnen voorzien, zoals zorgbehoevenden en statushouders) staat centraal voor ons. Het is ons 
belangrijkste strategisch doel en doorbraakdoel. Betaalbaarheid realiseren we door voldoende 
woningen aan te bieden met een streefhuur tot de tweede aftoppingsgrens. Het betreft 
huurwoningen in de goedkope en betaalbare prijsklassen. Tot slot willen we de energielasten 
verlagen via duurzaamheidsmaatregelen. Daarmee streven we ernaar om de woonlasten positief te 
beïnvloeden of minimaal gelijk te houden. 
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4.2. Beschikbaarheid 

Doorbraakdoel: 
In 2022 is er, vanaf januari 2018 gezien, een toename van 725 nieuwbouwwoningen op onze 
woningvoorraad.  
 
 
We voegen in meerjarenperspectief woningen toe aan onze woningvoorraad en behouden de 
beschikbaarheid van woningen door goed onderhoud en beheer van deze woningen. 
Beschikbaarheid betekent dan ook meer dan alleen het bouwen van nieuwbouwwoningen.  
In de wensportefeuille is de beoogde toename van het aantal woningen geformuleerd. 
Koopgeïnteresseerden bieden we uitpondwoningen aan. In ons uitpondprogramma staan meer 
middeldure- dan goedkope/ betaalbare woningen. Het verkoopprogramma sluit aan bij de 
portefeuilledoelstellingen en de blijvende beschikbaarheid van betaalbare woningen. Bij het 
verkopen van deze uitpondwoningen stellen we geen inkomensgrenzen. Op de huurklasse van de te 
verkopen Koopgarantwoningen hebben we minder invloed, omdat de huurder het initiatief neemt 
om tot koop over te gaan. Onze woningen die onder Koopgarant-voorwaarden worden verkocht, zijn 
niet verloren voor de betaalbare volkshuisvesting, vanwege onze terugkoopplicht. De verkoop van 
woningen in meerjarenperspectief mag niet leiden tot een kleinere netto woningvoorraad. We 
sturen daar actief op. In de prestatieafspraken is afgesproken dat we bij substantiële vertraging in de 
nieuwbouw kijken naar de mogelijkheden om de verkoop tijdelijk te temperen. 
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4.3. Kwaliteit  

Doorbraakdoel: 
In 2022 is 25% van onze woningvoorraad sociaal, technisch en fysiek veilig.  
  
 
Bij de kwaliteit van de woningen richten we ons op het verbeteren van de veiligheid en op het verder 
verduurzamen van onze woningen. We richten ons daarbij onder meer op de verbetering van 
vluchtveiligheid, asbestveiligheid en de kwaliteit van keukens, badkamers en toiletten. We hebben 
onze duurzaamheidsdoelen conform de doelstellingen van het (landelijke) ‘Convenant 
energiebesparing huursector’ van gemiddeld label B (= energie index 1,4 of beter) behaald.  
 
De planning asbestveiligheid blijft gelijk aan de uitgangspunten van 2016 (asbestveilig in 2036). 
Verder wordt de planning voor brandveiligheid geactualiseerd. We streven ernaar om onze 
doelstelling ‘vluchtveilig eind 2022’ te behouden (bij brandveiligheid hebben seniorenwoningen 
prioriteit). Woonstede stelt de technische staat van haar bezit vast op basis van conditiemetingen. 
Het doel is een gemiddelde conditiescore van 3 à 4 over het gehele bezit. 
 
We letten verder op de sociale veiligheid van wooncomplexen en sturen daar actief op. 
Medewerkers van Woonstede zijn zichtbaar en aanspreekbaar en bewoners beschouwen het 
complex als schoon, heel en veilig. Eventuele overlast wordt opgepakt.  
 
4.4. Duurzaamheid 

Woonstede is een koploper in duurzaamheid (A-score in de Aedes benchmark) en de portefeuille 
heeft gemiddeld label B. Dat is een mooie positie die niet moet verwateren. Door mee te gaan in de 
lijn van wet- en regelgeving (BENG, klimaatakkoord e.d.) doen we wat van een maatschappelijke 
organisatie verwacht mag worden. Daar komt bij dat we vanaf 2022 in de begroting extra inzetten op 
het realiseren van zonne-energie voor onze huurders. Energetische maatregelen worden in het kader 
van kostenbesparing bij bestaande bouw toegepast in combinatie met onderhoud. We kijken kritisch 
naar bovenwettelijke investeringen in duurzaamheid, daarbij is het betaalbaarheidsvraagstuk (zowel 
voor de huurder als voor Woonstede) van groot belang. 
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4.5. Wonen met zorg en ouderenhuisvesting 

De raming van de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte in de gemeente Ede is onderwerp van 
bespreking. De gemeente Ede is momenteel bezig met het in beeld brengen van kwalitatieve en 
kwantitatieve vraag en aanbod. Het streven van de gemeente Ede was om 2020 nieuw 
seniorenbeleid vast te stellen, naar verwachting zal dit eind 2021 of begin 2022 plaatsvinden.  
In de gemeente Scherpenzeel is in 2020 een nieuwe woonvisie vastgesteld, in het vervolg daarop 
gaan de gemeente en Woonstede met elkaar in gesprek over kwalitatieve en kwantitatieve vraag en 
aanbod. 

 
 
 
 
4.6. Inzet leefbare woonomgeving 

Een veilige en prettige woonomgeving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen met 
huurders en partners werken wij proactief aan de kwaliteit van wonen. We zijn zichtbaar en 
aanspreekbaar in de wijk en kennen onze huurder. We zijn duidelijk en eerlijk in onze communicatie 
en denken in oplossingen. 
Huurders die de woonomgeving leefbaarder maken, kunnen op onze steun rekenen. We garanderen 
deze steun jaarlijks tot € 121,00 per woning. Huurders kunnen een beroep op ons en op 
buurtbemiddeling doen om de algemene huurvoorwaarden en woonregels te handhaven en 
woonfraude, overlast en ongewenst gedrag te bestrijden.  
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4.7. Bewonersparticipatie 

Woonstede betrekt haar huurders vroegtijdig en zij ervaren dat hun mening telt. Naast de wettelijke 
verplichtingen hebben we met elke bewonerscommissie en de huurdersorganisaties een actuele 
samenwerkingsovereenkomst waarin de huurdersparticipatie formeel is geregeld.  

 
Nieuwe koers: behoefte van bewoners in beeld 
In 2019 zijn we een verkenning gestart rond nieuwe vormen van huurdersparticipatie. Deze 
verkenning resulteerde in 2020 in een nieuwe participatiestructuur. In 2022 werken we verder vanuit 
deze nieuwe structuur.  

Met deze structuur wordt input verkregen op diverse beleidsthema’s, vanuit een brede 
huurdersvertegenwoordiging. Ruim 100 huurders hebben zich aangemeld als Meedenker. In 2022 
nemen deze Meedenkers deel aan verschillende Bewoners Advies Groepen rond drie thema’s die in 
samenspraak met de meedenkers zijn bepaald:  
 

 Kwaliteit Dienstverlening 
 Herstructurering en Renovatie 
 Huisvesting Senioren 
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5. Organisatieontwikkeling  
Het sturen op personeelsontwikkeling (kennis, vaardigheden en houding en gedrag) draagt bij aan 
het optimaal realiseren van de strategische doelen van Woonstede en de persoonlijke doelen van de 
individuele medewerker. Voor ons staat samenwerking centraal. Organisatieontwikkeling is voor ons 
een verantwoordelijkheid van leidinggevenden en de medewerker. We willen de talenten van 
medewerkers ten volle benutten. Zo kunnen medewerkers zich continu blijven ontwikkelen en zich 
voor de organisatie en de klant dáár inzetten waar zij het beste tot hun recht komen.  
 
 
Doorbraakdoel: 
In 2022 scoren wij bij onderzoek door KWH bij klantpresteren een A.   
 
Woonstede heeft een stevige ambitie op klantpresteren. We streven ernaar om over 2022 in 2023 de 
Aedes Benchmark op het huurdersoordeel een A-score te behalen. Dat doen we door onze primaire 
klantprocessen in te richten aan de hand van de klantwens en het continu verbeteren onderdeel te 
maken van ons dagelijks werk. We investeren in onze medewerkers en streven naar een ‘blije klant’. 
Een blije medewerker en een blije huurder gaan immers hand in hand. 
 
Goede dienstverlening is in lijn met de verwachting van de huurder. Woonstede heeft 4 
KlantBlijmakers geformuleerd. Deze Blijmakers zijn een uiting van onze kernwaarde klant gedreven 
(wat ervaart de huurder als wij klant gedreven werken en denken?) en zijn net als onze andere 
kernwaarden de basis voor ons klant gedreven werken en denken. De Blijmakers zorgen ervoor dat 
ons gedrag en de keuzes die we maken toetsbaar en uitlegbaar zijn. Hier gaan we voor: 

1. We doen de dingen in één keer goed. 
In 80% van de klantcontacten handelen wij de klantvraag in een keer goed af. Lukt dat niet, 
dan maken we een concrete vervolgafspraak en bewaken we dat deze wordt nagekomen. 
We voelen en tonen ons eigenaar van de klantvraag. 

2. U weet precies waar u aan toe bent.  
Dat doen we door onze huurders op tijd en juist te informeren over zaken die spelen in de 
wijk of rond de woning. Ook als we iets niet doen leggen we dat uit en als we iets niet weten, 
gaan we op zoek naar een bevredigend antwoord. Wij helpen altijd verder. 
We zijn eerlijk en duidelijk in onze communicatie. We communiceren op tijd en met respect. 

3. Uw mening telt!  
We betrekken onze huurders vooraf, organiseren structureel klantenpanels en houden 
regelmatig tevredenheidsonderzoeken.  

4. Uw vraag vraagt om een oplossing! 
Wij denken in kansen en in mogelijkheden en zoeken samen met onze huurder naar een 
oplossing of een passend alternatief. Wij helpen onze huurders altijd verder, benaderen onze 
huurders persoonlijk, zijn inlevend en denken mee. We luisteren actief en gaan op zoek naar 
de vraag achter de vraag. We bieden alternatieven als daarom wordt gevraagd. De regels en 
het beleid zijn er ter ondersteuning. Als professionals zijn we flexibiel en spelen we in op 
specifieke klantvragen. 

Beloven is een ding, doen is een ander verhaal. De KlantBlijmakers krijgen waarde door de vertaling 
naar algemene servicenormen. Per dienst wordt de norm door medewerkers vanuit 
optimalisatietrajecten getoetst bij de huurder en geconcretiseerd om draagvalk te creëren en 
continu te verbeteren op klantprestaties en efficiency. We onderscheiden kwalitatieve en 
kwantitatieve aspecten. Kwantitatieve aspecten zijn het meest tastbaar en meetbaar. Dit betreft 
bijvoorbeeld de wachttijd, het percentage van de klantcontacten dat in 1 keer volledig is afgehandeld 
etc.  
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Kwalitatieve aspecten zijn de aspecten die voor de huurder de kwaliteit van de dienstverlening 
bepalen. Bijvoorbeeld de manier waarop hij of zij te woord wordt gestaan of de juistheid en 
volledigheid van het antwoord dat hij of zij kreeg. Ook hier geldt dat we de behoeften van de 
huurder inventariseren en daarbij aansluiten. Of beter nog; deze overtreffen! 

5.1. Speerpunten 

We willen ons als organisatie zo inrichten en opstellen dat we snel en in samenspraak met 
belanghouders kunnen inspringen op nieuwe vragen of ontwikkelingen en op snel veranderende 
behoeftes van de doelgroep, met een open en initiatiefrijke houding. Als de omgeving verandert, 
bewegen we mee en zijn we wendbaar. Met professionele, betrokken medewerkers die hun vak 
verstaan, die de ontwikkelingen volgen en die – binnen kaders – zelf en resultaatgericht de beste 
oplossing voor de huurder regelen.  
Resultaatgericht werken vraagt medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap 
te tonen. Medewerkers zijn in staat om zelfstandig te werken en besluiten te nemen, binnen de door 
de organisatie gestelde kaders. Met andere woorden: medewerkers tonen persoonlijk leiderschap en 
zijn communicatief vaardig. Het is belangrijk dat we elkaar aanspreken en goed samenwerken. 
Bezieling, plezier in het werk en oprechte interesse vinden we belangrijk.  
 
 
Doorbraakdoel: 
In 2022 benutten al onze medewerkers hun talenten optimaal en zijn vakbekwaam. 3 
  
 

 
  

 
3 Gelet op de impact die de coronacrisis heeft is het realistisch om enige uitloop tot 2023 voor dit 
doorbraakdoel in te ruimen. 
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5.2. Leidende principes organisatieontwikkeling ten aanzien van onze medewerkers 

1. Sturen op meer verantwoordelijkheid en zelforganisatie van de medewerkers (zoeken naar en 
vormgeven van resultaatverantwoordelijke teams). We leggen de verantwoordelijkheden laag in 
de organisatie.  

2. Betrokken en competente, breed inzetbare medewerkers die hun talenten optimaal benutten. 
Medewerkers zijn verder vakbekwaam. Er is een breed palet aan mogelijkheden in het kader van 
(brede) inzetbaarheid, nu en in de toekomst, dat de leidinggevende kunnen aanbieden aan de 
medewerkers. 

3. Wendbaarheid en flexibiliteit. Medewerkers van Woonstede zijn wendbaar en zich bewust van 
haar omgeving en kerntaken. 

4. Medewerkers hebben een open en initiatiefrijke houding.  
 
 
5.3. Leidende principes organisatieontwikkeling ten aanzien van gewenst leiderschap 

1. Leidinggevenden die met passie en coachend vermogen het beste in medewerkers naar boven 
halen, om samen de gestelde doelen te realiseren.  

2. Leidinggevenden stimuleren het zelf oplossend vermogen van medewerkers. 
3. Leidinggevenden geven de kaders aan, waarbinnen het team kan werken (doel, gewenst 

resultaat, budget et cetera).  
4. Leidinggevenden bewaken de balans tussen belasting enerzijds en belastbaarheid anderzijds.  
 
Doorbraakdoel: 
We bereiken onze doorbraakdoelen efficiënt en effectief.  
 
 
5.4. Leidende principes organisatieontwikkeling ten aanzien van hoe wij werken en ons organiseren 

1. De coronapandemie heeft onze manier van werken fors veranderd. We houden meer afstand en 
medewerkers werken vaker vanuit huis. 

2. Onze kernwaarden blijven onverminderd van kracht: klantgericht, maatschappelijk betrokken, 
creatief en resultaatgericht.  

3. We kunnen snel inspelen op nieuwe vragen en ontwikkelingen en de veranderende behoefte van 
onze doelgroep.  

4. We werken procesgericht. Primaire processen zijn leidend, met zo min mogelijk verspilling. 
5. We werken efficiënt en effectief.  
6. We dragen zorg voor continuïteit van bestuur en bedrijfsvoering.  
7. We garanderen de checks and balances (vier ogen principe).  

De beleids- en besluitvorming binnen Woonstede verloopt volgens de kaders van goed bestuur 
(governance), de interne procedures en de wet- en regelgeving (compliance).  
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6. Wensportefeuille naar 2028  
Onze strategische doelen worden onder meer vertaald naar een wensportefeuille. In de 
wensportefeuille wordt de huidige portefeuille als basis genomen en is op basis van de 
ondernemingsdoelstellingen bepaald welke samenstelling de portefeuille in 2028 idealiter moet 
hebben. Het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie is de transformatieopgave. 
Deze opgave leidt tot strategische keuzes en mondt uit in de portefeuillestrategie. Vervolgens 
worden hiertoe jaarlijks kaders en kpi’s opgesteld voor het tactisch niveau. Deze monitoren wij per 
kwartaal. De ontwikkeling van de portefeuille ten opzichte van de wensportefeuille monitoren wij 
jaarlijks. In 2019 heeft een herijking van de wensportefeuille plaatsgevonden. Onderstaande is 
gebaseerd op de vastgestelde herijking. Daarbij is van belang op te merken dat het de 
wensportefeuille van Woonstede betreft. Wanneer de fusie met Plicht Getrouw per 31-12-2021 
wordt geeffectueerd treden er verschuivingen op in de actuele portefeuille. Dit vraagt te zijner tijd 
om een actualisatie van de wensportefeuille en portefeuillestrategie. De cijfers in hoofdstuk 6 
hebben betrekking op de portefeuille van Woonstede, tenzij anders vermeld. 
 
6.1. Huidige portefeuille en wensportefeuille 2028 

Omvang wensportefeuille 
Wij willen groeien in onze huurwoningvoorraad (tabel 6.1). Wij hebben deze ambitie geformuleerd 
omdat wij in de regio Food Valley en in Ede en Scherpenzeel in het bijzonder, een toename zien van 
het aantal huishoudens. Naar verwachting is een deel van deze groeiende groep aangewezen op een 
sociale huurwoning. In beide gemeenten is behoud van het percentage sociale huur het 
uitgangspunt. Om gelijke tred te houden met de huishoudensontwikkeling is onderstaande netto 
groei van de voorraad wenselijk.  
Wanneer deze groei niet volledig wordt gerealiseerd, neemt de druk op de sociale huurmarkt 
substantieel toe.  

Type huurwoningen 31-12-2020 2028 
Totaal zelfstandige woningen 9.229 10.032 – 10.247 

Tabel 6.1. Huidige en gewenste omvang (ultimo)  
 
Latent bezit/ verkocht Koopgarant-bezit 
Naast onze portefeuille sociale huurwoningen hebben wij ook woningen verkocht met Koopgarant. 
Deze woningen kopen wij op termijn terug. Daarna kunnen we dan beslissen of wij deze woningen 
opnieuw verkopen, verhuren of Te Woon aanbieden 

Type Koopgarant 31-12-2020 2028 
Totaal Koopgarant4 991 < 1.000 

Tabel 6.2. Huidige en gewenste omvang Koopgarant (ultimo)  
 
  

 
4 Het betreft hier woningen met een terugkoopplicht. 
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Betaalbaarheid 
Betaalbaarheid is primair gerelateerd aan de verdeling binnen de huurklassen en secundair aan de 
energiezuinigheid van de woningen. 
 
De verdeling binnen de huurklassen is als volgt.  

Huurklasse Huidige portefeuille  
31-12-2020 

Wensportefeuille 

Goedkoop 7,3% Minimaal 5% 
Betaalbaar laag 61,3% Minimaal 65% 
Betaalbaar hoog 13,3% Minimaal 15% 
Middelduur 16,9% Maximaal 15% 
Duur/geliberaliseerd 1,1% Maximaal 2% 

Tabel 6.3. Verdeling streefhuren huidig en doelstellingen 
 
 

 
 
 
Overige kenmerken 
De verdeling ten aanzien van de woningtypen volgens de wensportefeuille 2028 is als volgt  

Woningtype Huidige portefeuille  
31-12-2020 

Wensportefeuille 

Grondgebonden 44,2% Minimaal 45% 
Gestapeld met lift 37,7% Maximaal 40% 
Gestapeld zonder lift 18,1% Maximaal 15% 

Tabel 6.4. Huidige en gewenste samenstelling naar woningtypen (ultimo) 
 
Met betrekking tot toegankelijkheid volgens de wensportefeuille 2028 is de verdeling als volgt  

Toegankelijkheid 2020 2028 
Nultredenwoningen 49,2% > 30% 
Geen nultredenwoningen 50,8% < 70% 

Tabel 6.5. Huidige en gewenste samenstelling naar toegankelijkheid (ultimo) 
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De verdeling van de oppervlakten volgens de wensportefeuille is hieronder weergegeven (tabel 6.6). 
De verschuiving naar meer woningen in de categorieën tot 60 m² en 60m² tot 80 m² hangt samen 
met de geprognosticeerde huishoudensverdunning. 

Oppervlakteklassen 31-12-2020 2028 
Tot 60 m2 GBO 14,7% > 10% 
60 tot 80 m2 GBO 33,6% > 45% 
Groter dan 80 m2 GBO 51,7% < 45% 

Tabel 6.6. Huidige en gewenste samenstelling naar oppervlakteklassen (ultimo) 
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Bijlage 1: Passend toewijzen 2021 
 

 


