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samen met klanten en partners
met begrip voor hun situatie

ONZE MISSIE:
Goed wonen is voor Vecht en Omstreken meer dan een goede woning
voor mensen met een klein inkomen. Wij weten wat er speelt in de
regio en bij onze klanten en zoeken met onze partners voortdurend
naar oplossingen om prettig wonen mogelijk te maken. Daarbij sturen
wij de komende jaren vooral op betaalbaarheid en duurzaamheid.

Onze kernwaarden:

Samen met klanten en
partners

Gericht op oplossingen
Met begrip voor de situatie
van de ander

Onze ambitie:
Klanten vinden
bij ons de
woning die
aansluit op hun
behoeften, nu
en in de
toekomst.

Wij gebruiken actief onze
netwerken om voor onze
klanten goed wonen
mogelijk te maken.
Onze organisatie beweegt
mee met de
ontwikkelingen in de
maatschappij en in
bedrijfsvoering.

Wat zien we in onze omgeving?
Vecht en Omstreken houdt ontwikkelingen in de gaten.
In de maatschappij, in de sector, in de regio en in de technologie en bij
onze klanten en bij onze partners
Zo kunnen we tijdig inspelen op veranderingen.

Meer aandacht voor de
leefomgeving
Duurzaamheid is een belangrijk
aandachtspunt bij verbetering van
woningen en in de bedrijfsvoering.
Prettig samenleven is geen
vanzelfsprekendheid.

Woningnood en regelgeving
Behoefte aan bouwlocaties.

Toename minder zelfredzame
burgers
Betaalbaarheid staat onder druk.
Er is afstemming nodig met
gemeente, welzijn- en zorgpartijen
voor individuele begeleiding.

Bedrijfsvoering wordt
complexer

Concentratie op sociale huur.

Veel en snelle technologische
ontwikkelingen.

Concentratie op woning en directe
woonomgeving.

Regeldruk vanuit overheid.

UW VRAAG,
ONS AANBOD
Klanten vinden bij ons de woning die aansluit op hun
behoeften, nu en in de toekomst.

Wij houden actief de woonlasten laag en
sluiten aan bij de vraag van
woningzoekenden. Wij gaan segregatie
tegen door ons huurbeleid bij nieuwe
verhuringen.
Wij passen de huur voor de
woningzoekende zo nodig naar beneden
aan. Het inkomen is nooit te laag om voor de
woning in aanmerking te komen.
Met energiebesparende maatregelen en
zonnepanelen zorgen wij voor het verlagen
van de energielasten van onze huurders. Wij
investeren hier de komende 5 jaar € 2,5
miljoen in.

Nieuwe vastgoedstrategie inclusief
uitwerking duurzaamheidsambitie
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Geplande Investeringen
tot 2023:
Onderhoud

21

milj.

Verbetering,
vernieuwing,
verduurzamen

17

milj.

Investeringen in Duurzaamheid

Energielasten

Huurinkomsten

Vastgoedstrategie

Onderzoek wensen en
mogelijkheden
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Betaalbaarheid

Verwachte investeringen
in verbetering,
vernieuwing,
verduurzamen tot 2050

Vraag:
Nog geen grote druk in werkgebied, vinger
aan de pols houden.
Woningmarktonderzoek nodig om omvang
en kwaliteit bezit te sturen.
Aanbod:
Woningen passen bij woningzoekenden,
houden zo.
Ingrepen gericht op behoud en vernieuwing
en op verduurzamen.
Verduurzamen:
kort/middellang: energielasten omlaag.
lang: gebruik fossiele brandstoffen naar
nihil.

VERBINDEN
SAMENWERKEN
Wij gebruiken actief onze netwerken om voor onze klanten
goed wonen mogelijk te maken.

Top-Opdrachtgever

Met huurders:
Wij experimenteren met vormen van inspraak,
overleg en communicatie en evalueren.
In 2023 werken we actief en structureel
samen met onze huurders:
huurdersparticipatie is afgestemd op de wens
van de huurders.
Het contact met individuele huurders is
digitaal als dat kan en persoonlijk als dat moet.

We kennen onszelf en ons
bezit.
We weten waar we heen
willen.

Samenwerking in de gemeenten:
Wij intensiveren onze contacten met alle
partijen –gemeenten, zorg, welzijn- die wonen
voor onze huurders prettiger kunnen maken
Nieuwe vraagstukken rond
minder-zelfredzame huurders, lossen we
samen met hen en onze partners op en wij
delen wat we bedacht en geleerd hebben
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76
76

We weten wat we vragen van
onze partners.

Regisserend
opdrachtgeverschap
44

Wij zijn in de buurt,
fysiek en via sociale
media

Partners helpen ons
met slimme
oplossingen
die wonen bij ons
nog prettiger maken

Met kennispartners:
Wij delen –halen en brengen- kennis
actief in ons zakelijke netwerk.
Wij hoeven niet voorop te lopen en
gebruiken liever beproefde manieren:
wij zijn een slimme volger.
Wij voeren de regie over onderhoud,
verbeteren en bouwen: met onze
ketenpartners borgen we kwaliteit,
kennis en ervaring.

BEDRIJFSVOERING

Onze organisatie beweegt mee met de ontwikkelingen in de
maatschappij en in bedrijfsvoering.

In 2019 hebben we helder welke
bedrijfsprocessen we zelf uitvoeren, in
samenwerking doen of in regie laten
uitvoeren door partners.
Digitale/online dienstverlening aan
huurders – door ons en door onze
partners – is volledig mogelijk in 2020.
Deze planning streven we ook na als het
gaat om de digitale uitwisseling van
gegevens met externe partijen.

(Bij)sturen o.b.v.
de juiste data

Bedrijfsprocessen
helder en belegd
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Volledige digitale
dienstverlening

Digitale uitwisseling
met externe partijen
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Wij blijven
onze ambities
waarmaken

We zijn ﬁnancieel solide en zoeken
voortdurend naar manieren om onze
ambities te realiseren binnen de
regelgeving en normen van
toezichthouders. Wij maken hiertoe
periodiek scenario’s met slimme
oplossingen en letten daarbij scherp op
de kosten.
Wij willen groot genoeg zijn voor een
efﬁciënte en professionele
bedrijfsvoering en klein genoeg blijven
om voor onze klanten en regionale
partners dichtbij te blijven. De
bedrijfslasten zijn onder het gemiddelde
van vergelijkbare corporaties.

ORGANISATIEONTWIKKELING
Onze organisatie beweegt mee met de ontwikkelingen in de
maatschappij en in bedrijfsvoering. We zijn een lerende
organisatie.

Alle medewerkers van Vecht en
Omstreken bouwen en onderhouden
een uitgebreid netwerk in hun
vakgebied. Met zijn allen zijn we
scherp op ontwikkelingen die
relevant zijn voor onze huurders en de
organisatie. We ondersteunen elkaar in
onze blik naar buiten.
Iedere medewerker weet hoe hij of zij
bijdraagt aan de zichtbaarheid en
betrokkenheid van Vecht en Omstreken.

Uitspreken
Iedereen maakt
fouten en dat mogen
we best van elkaar
weten.

Onze organisatie is dynamisch en in
verandering. Managers en medewerkers
nemen initiatief en zorgen er voor dat zij
kunnen meebewegen met
ontwikkelingen en klantvragen. Niemand
is bij ons ooit klaar met leren.

Iedereen is verantwoordelijk
voor haar of zijn eigen
ontwikkeling.
Daar mogen we elkaar op

Aanspreken

