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IN DIT AANGESCHERPTE 

ONDERNEMINGSPLAN GEVEN 

WE RICHTING VOOR DE 

KOMENDE DRIE JAAR.  WE 

GAAN DOOR OP DE EERDER 

INGESLAGEN WEG: WE BLIJVEN 

WERKEN AAN BETAALBARE 

EN BESCHIKBARE WONINGEN, 

HET VERDUURZAMEN VAN 

ONZE WONINGVOORRAAD EN 

SCHENKEN EXTRA AANDACHT AAN DE HUISVESTING VAN SPECIFIEKE 

DOELGROEPEN. DE WIJZE WAAROP WE DIT DOEN PASSEN WE AAN BIJ 

DE ACTUALITEIT EN WERKEN WE UIT NAAR CONCRETE ACTIVITEITEN.

WE KIJKEN
VOORUIT
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Thuis bij ProWonen
Thuis bij ProWonen is de manier waarop wij met collega’s, huurders, partners en leveranciers omgaan. Thuis bij ProWonen 

staat voor persoonlijke aandacht, luisteren, verbinding, het verschil willen maken en een open houding. We nemen het mee in 

alles wat we doen en in de manier waarop we dingen doen.

Samenwerken
Wij werken samen met gemeenten, huurdersverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, Achterhoekse woningcorporaties en 

verschillende maatschappelijke organisaties. We voelen ons verantwoordelijk voor ons eigen deel en samen voor het geheel.

Duurzaamheid
Ons doel is een zeer energiezuinige woningvoorraad in 2030 en in 2050 CO2-neutraal in verbruik te zijn. We richten ons nu 

vooral op het maximaal verduurzamen van de schil, omdat we verwachten dat innovaties in de installatietechniek elkaar de 

komende tien jaar nog snel zullen opvolgen. Nieuwbouw bouwen we aardgasloos. We volgen ontwikkelingen op de voet en in 

kleinschalige pilots doen we ervaring op. 

Iedere euro raak
De opgave is groot. We verduurzamen en transformeren onze woningvoorraad, zodat deze aansluit bij de groeiende 

behoefte op de korte termijn en afnemende behoefte op de middellange termijn. Onze maatschappelijke rol gaat gepaard 

met forse investeringen. De komende 5 jaar geven wij gemiddeld 37 miljoen per jaar uit aan onderhoud, verduurzaming en 

(sloopvervangende) nieuwbouw van ons bezit. We investeren in bewezen technologieën, zodat elke maatregel en elke euro 

raak is!

Henk Meulenkamp - directeur bestuurder 
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DIT IS
PROWONEN

IEDEREEN HEEFT RECHT 

OP EEN (T)HUIS. JE ERGENS 

THUIS VOELEN EN ER KUNNEN 

(BLIJVEN) WONEN, OOK ALS 

ER ZORG NODIG IS, VRAAGT OM 

EEN VITALE WOONOMGEVING. 

WE WERKEN DAAROM NAUW 

SAMEN MET ONZE PARTNERS 

OM ZO GOEDE, BETAALBARE 

EN DUURZAME WONINGEN 

IN EEN PLEZIERIGE EN 

VEILIGE WOONOMGEVING TE BIEDEN. U VINDT ONS IN ACHT GROTE 

EN ZEVENTIEN KLEINE KERNEN VAN DE GEMEENTEN BERKELLAND, 

BRONCKHORST EN OOST GELRE.4
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Onze missie
Iedereen heeft recht op een (t)huis.

Onze visie
Wij verhuren goede sociale huurwoningen die betaalbaar en duurzaam zijn. Je ergens thuis voelen en er kunnen (blijven) 

wonen, ook als er zorg nodig is, vraagt om meer dan alleen een woning. Daar werken we samen met onze partners aan.

Onze klanten
Iedereen die bij ons wil huren en die wij kunnen huisvesten.

Dit is onze vastgoedportefeuille
ProWonen verhuurt bijna 8.000 woningen, zo’n 570 garages, bergingen, parkeerplaatsen en een beperkte hoeveelheid 

bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed. Ons vastgoed ligt verspreid in 8 grote en 17 kleine kernen in de gemeenten 

Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre. Een uitgestrekt werkgebied, waar bijna een kwart van de huishoudens in een woning 

van ProWonen woont.

Dit is ons actuele speelveld
Betaalbaar en beschikbaar , verduurzaamen en specifieke doelgroepen. Het zijn voor ProWonen vertrouwde thema’s. Om aan 

te blijven sluiten bij wat er speelt, hebben we onze koers in dit ondernemingsplan geactualiseerd. Ook krimp blijft op onze 

agenda staan: het aantal inwoners in de Achterhoek wordt minder en de gemiddelde leeftijd neemt toe. Vanaf 2030 neemt in de 

kernen het aantal huishoudens af; hierdoor zijn er minder en andere woningen nodig. We merken dat door passend toewijzen 

en de extramuralisering mensen in onze woningen komen wonen die extra aandacht vragen. Daarom trekken we samen met 

gemeenten, zorgpartners en huurdersverenigingen op om de kernen in de Achterhoek ook in de toekomst vitaal te houden en 

om er voor te zorgen dat al onze huurders prettig wonen. 
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BETAALBAAR EN
BESCHIKBAAR

HET BIEDEN VAN BETAALBARE 

WOONRUIMTE VOOR HUIDIGE 

EN NIEUWE HUURDERS IS 

VOOR ONS DÉ BELANGRIJKSTE 

MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE 

DIE WIJ ALS CORPORATIE 

KUNNEN LEVEREN IN DE 

ACHTERHOEK. WE STUREN OP 

VOLDOENDE BESCHIKBARE WONINGEN DIE NU EN IN DE TOEKOMST 

AANSLUITEN BIJ DE VERANDERENDE WENSEN EN BEHOEFTEN VAN 

ONZE HUURDERS.6

SPEERPUNT
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Onze woningen zijn betaalbaar voor huidige en nieuwe huurders  
 � De streefhuren van onze woningen dragen hieraan bij: 

 � Minimaal 3% van onze woningen heeft een streefhuur tot de kwaliteitskortingsgrens  

 � Minimaal 70% heeft een streefhuur tot de 1e aftopgrens 

 � Minimaal 80% heeft een streefhuur tot de 2e aftopgrens 

 � We voeren een gematigd huurbeleid en zijn scherp op de prijs-kwaliteitverhouding van onze woningen. 

 � We dragen bij aan het voorkomen van betalingsproblemen door vroegtijdig huurachterstanden te signaleren en actief hulp 

op maat te bieden.

 � We treffen energiebesparende maatregelen en dragen zo bij aan betaalbare woonlasten.

Onze woningvoorraad sluit aan bij de vraag van onze huurders
 � We sturen op een duurzaam aantrekkelijke vastgoedportefeuille. Dit doen we aan de hand van ons portefeuilleplan  en de 

kernenvisies 2019. 

 � De belangrijkste opgaven zijn:

 � Het verduurzamen van onze woningvoorraad.

 � Inspelen op de groeiende behoefte op korte termijn.

 � Inkrimpen van de sociale huurwoningvoorraad op middellange en lange termijn.

 � Aanpassen van de woningvoorraad aan de behoefte van de groeiende groep oudere huurders. 

 � Flexibiliteit in de ontwikkeling van onze woningvoorraad op middellange termijn is nodig om de juiste maatregelen te treffen 

en ‘goed’ te investeren.

 � Ouderen wonen zelfstandig zo lang ze dit zelf willen en kunnen. We bieden een passende woning die geschikt is en een 

goede toegankelijke woonomgeving.

 � Onze bestaande zorgvastgoedportefeuille sluit aan bij de vraag.

Actief woningzoekenden vinden binnen een redelijke termijn een passende huurwoning
 � We bieden onze woningen via Thuis in de Achterhoek aan. Hierbij maken we gebruik van Loting, Zoekgerichte loting, Aanbod 

of Direct Wonen. Per vrijkomende woning kiezen we welk model we inzetten om zo aan te sluiten bij het zoekgedrag van de 

beoogde doelgroep.  We streven naar een evenwichtige slaagkansverdeling voor spoed- en kwaliteitszoekers.

 � Actief woningzoekenden vinden via Loting, Zoekgerichte loting of Direct Wonen gemiddeld binnen 12 maanden een passende 

woning.

 � We blijven huurders en woningzoekenden informeren over ons woningaanbod en hoe zij een woning kunnen vinden. Hierbij 

besteden we specifieke aandacht aan jongeren en ouderen. 

 � We stimuleren de doorstroming onder oudere bewoners, zonder afbreuk te doen aan de keuzevrijheid voor onze huurders.

Onze woningen zijn beschikbaar voor meerdere doelgroepen
Naast onze primaire doelgroep zien we dat er mensen zijn die graag bij ons willen huren, omdat ze elders op de (koop)

woningmarkt niet terecht kunnen, maar nu vaak buiten de boot vallen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een laag 

inkomen, maar wel vermogen. Of mensen met een net iets hoger inkomen. 

 � We benutten de wettelijke mogelijkheden optimaal om een bredere doelgroep te bedienen en hen zo meer ‘op maat’ te 

kunnen huisvesten.

Prijspeil 2020: kwaliteitskortingsgrens is € 432,51  |  Prijspeil 2020: De 1e aftopgrens is € 619,02.
Prijspeil 2020: De 2e aftopgrens is € 63,40  |    Portefeuillestrategie 2018 - 2038
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HET TWEEDE BELANGRIJKE 

SPEERPUNT VOOR PROWONEN 

IS HET VERDUURZAMEN VAN 

ONZE WONINGVOORRAAD. EEN 

GROTE MAATSCHAPPELIJKE 

OPGAVE DIE ZOVEEL MEER IS 

DAN ALLEEN HET TREFFEN 

VAN MAATREGELEN AAN ONZE 

WONINGEN. SAMENWERKEN, 

KENNIS DELEN, NIEUWE ONTWIKKELINGEN VOLGEN, BEWUSTWORDING 

EN BEREIDHEID OM TE VERANDEREN IS NODIG OM HIER ALS 

SAMENLEVING STAPPEN IN TE KUNNEN ZETTEN.

VERDUURZAMEN
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Naast de opgave om deze forse investeringen te doen, is er ook de uitdaging om dit georganiseerd en uitgevoerd te krijgen. En 

dat de huurder uiteindelijk ook goed gebruik maakt van de getroffen maatregelen. Voor onze huurders zijn hierbij betaalbare 

woonlasten een absolute voorwaarde. Deze ambities horen daarbij.

We werken aan energiezuinige woningen
We kiezen voor een gedifferentieerde verduurzaming van ons woningbezit afhankelijk van de exploitatiehorizon zoals we die, 

op basis van de kennis van nu, hebben ingeschat. Daarmee is elke geinvesteerde euro raak.

 � Eind 2020 heeft 90% van onze woningen een energielabel C of beter. De energieindex van deze woningen is maximaal 1,8. 

 � In 2030 hebben al onze woningen die we langjarig in onze woningvoorraad houden minimaal energielabel B en op 

portefeuilleniveau gemiddeld energielabel A. 

 � In 2050 zijn onze woningen CO2 neutraal in verbruik.

 � We richten ons de komende jaren op het hoogwaardig verduurzamen van de buitenschil van onze bestaande woningen. 

 � Onze nieuwbouw voldoet aan de BENG -normering (bijna energieneutraal) en is aardgasloos.

 � We doen in pilots ervaring op met nieuwe technologieën.

Samen met onze partners en huurders geven we invulling aan het realiseren van de 
duurzaamheidsopgave
 � We stimuleren huurders optimaal gebruik te maken van de aangebrachte duurzaamheidsmaatregelen. We geven uitleg over 

het gebruik en tips om comfortabel en gezond te wonen en het energieverbruik te beperken.

 � Waar mogelijk maken we gebruik van gebruiksvriendelijke installaties. 

 � We gaan met relevante partijen in gesprek om ontwikkelingen te volgen, kennis te delen en samen te werken. 

 � We betrekken huurders en kopers van aangrenzende woningen tijdig in de planontwikkeling. 

 � We bieden eigenaren van voormalig corporatiewoningen de mogelijkheid om  mee te liften op onze plannen.

We werken aan een duurzamere bedrijfsvoering
We zoeken naar mogelijkheden om onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen, laten ons adviseren en maken samen keuzes 

uit wat goed bij ons past.

De afkorting BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen.
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SPECIFIEKE
DOELGROEPEN

EEN DEEL VAN DE MENSEN 

HEEFT EEN KWETSBARE 

POSITIE OP DE WONINGMARKT. 

ALS SOCIAAL VERHUURDER 

NEMEN WIJ ONZE 

VERANTWOORDELIJKHEID 

IN HET HUISVESTEN VAN 

DEZE MENSEN. BINNEN 

DIT SPEERPUNT HEBBEN 

WE AFGELOPEN JAREN EEN VERSCHUIVING GEZIEN. HET GAAT 

STEEDS MEER OVER HET (VROEGTIJDIG) SIGNALEREN EN ACTIEF 

ONDERSTEUNEN VAN DEZE MENSEN. 10

SPEERPUNT
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De afgelopen jaren lag ons accent op het huisvesten van ouderen, mensen met een sociaal en/of medische urgentie en 

vergunninghouders. We merken echter dat door passend toewijzen en de extramuralisering, met name vanuit de GGZ, mensen 

in onze woningen komen wonen die extra aandacht vragen. Er is een toename van het aantal ‘multi-probleem’ situaties. Naast 

soms schrijnende persoonlijke situaties raakt dit ook de omwonenden. Het signaleren van wat achter de voordeur en in onze 

buurten speelt, het actief bieden van ondersteuning om probleemsituaties op te lossen en waar mogelijk te voorkomen, wordt 

steeds belangrijker. We werken binnen de regio samen met onze collega corporaties, gemeenten en andere partners in het 

sociaal domein om zo te zorgen dat al onze huurders prettig kunnen wonen.

We bieden huisvesting aan mensen met een urgente woonvraag
 � Woningzoekenden met een sociale of medische urgentie bieden wij binnen 6 maanden een passende woning. 

 � We dragen actief bij aan het behalen van de gemeentelijke taakstelling in de huisvesting van vergunninghouders. Naast 

woonruimte is een goede woonstart en ondersteuning bij de inburgering essentieel.

Samen met onze partners huisvesten we mensen die uitstromen uit ‘beschermd wonen’
 � Regionaal hebben we afspraken gemaakt over de uitstroom van mensen uit ‘beschermd wonen’ (GGZ) naar zelfstandig 

wonen. ProWonen stelt woonruimte beschikbaar voor huisvesting van deze mensen om hen een goede start te geven.

We ondersteunen samen met onze partners huurders in probleemsituaties
 � Het aantal huurders die zorg en/of begeleiding nodig hebben neemt toe. We zien ook een toename van het aantal situaties 

waarin de problemen stapelen. We werken actief samen met onze partners om deze situatie voor zowel de betrokken 

huurders als direct omwonenden goed op te lossen. Dit doen we door:

 � signalen te herkennen bij huurders die zorg of andere ondersteuning nodig hebben. We werken samen met onze 

aannemers om deze signalen te herkennen en er een opvolging aan te geven. 

 � de huurder, de zorg- of ondersteunings-vraag en de geboden ondersteuning te volgen in (keten)overleggen. We maken 

waar nodig aanvullende afspraken.

We werken samen met onze huurders en partners aan een prettige woonomgeving 
 � Samen met huurders en partners werken we aan vitale leefbare buurten en wijken. Dit doen we door onder meer:

 � onze woningen zorgvuldig toe te wijzen. Hierbij proberen we clustering van kwetsbare huurders in wijken te voorkomen. 

 � initiatieven van onze huurders die een positieve bijdrage leveren aan de sociale samenhang en leefbaarheid in een buurt 

te ondersteunen.

 � afspraken te maken met onze partners en diverse instrumenten in te zetten zoals buurtbemiddeling, ontmoetingsruimten 

en het regionale hennepconvenant. 

 � periodiek een leefbaarheidsonderzoek uit te voeren.

 � onze huurders te stimuleren eigen verantwoordelijkheid te nemen in prettig samenleven in hun buurt en spreken ze aan in 

het geval van geluidsoverlast, vervuiling of het verwaarlozen van de tuin.

 � We stimuleren de diversiteit in inkomensgroepen onder onze huurders en dragen zo bij aan leefbare wijken.
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ZO DO’W DAT!
(ZO DOEN WE DAT)

ONZE SPEERPUNTEN EN 

AMBITIES VOOR DE KOMENDE 

JAREN ZIJN HELDER. EEN 

STEVIGE UITDAGING, MAAR 

WE STAAN ER GELUKKIG NIET 

ALLEEN VOOR. SAMEN MET GEMEENTEN,  HUURDERSVERENIGINGEN, 

ZORGPARTNERS EN COLLEGACORPORATIES WERKEN WE SAMEN AAN 

PRETTIG WONEN IN DE ACHTERHOEK.12
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Samen met huurders, huurdersverenigingen, gemeenten, zorgpartners en collega corporaties
 � Thuis bij ProWonen vormt ons vertrekpunt bij alles wat we doen. Het staat voor persoonlijke aandacht, luisteren, verbinding, 

het verschil willen maken en een open houding.

 � Samen komen we verder. We zien de meerwaarde en noodzaak van samenwerken. 

 � We werken vanuit gelijkwaardig partnerschap samen met gemeenten en huurdersverenigingen.

 � We zijn verantwoordelijk voor ons deel als sociaal verhuurder, deze pakken we actief op en samen zijn we verantwoordelijk 

voor het geheel.

Goed bestuur en goed werkgeverschap 
 � We groeien in de mate van zelforganisatie binnen onze organisatie. Vanuit heldere kaders leggen we verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden laag in de organisatie. Ons HRM-beleid is hier ondersteunend aan. 

 � Betrokken medewerkers zijn belangrijk, daarom voeren we regelmatig een medewerkersonderzoek uit. 

 � ProWonen is een aantrekkelijke werkgever. Dit laten we zien en gebruiken we bij het werven van nieuwe medewerkers. 

 � We laten ons periodiek visiteren volgens de methodiek van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland.

 � Risicobeheersing is een belangrijk onderwerp waar we op tactisch en operationeel niveau doorlopend aandacht voor 

hebben. Daarnaast actualiseren we elke 3 jaar  onze strategische risico-inventarisatie. 

ProWonen is financieel gezond
 � We zijn financieel gezond en willen dat zo houden. Daarom voldoen we langjarig aan alle belangrijke financiele ratio’s die 

gesteld worden door onze externe toezichthouders.

Henk Meulenkamp Theo Bussink

directeur bestuurder voorzitter RvC
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TOT ZIENS
BIJ PROWONEN
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Tedinkweide 2
7271 RD Borculo
T (0545) 28 50 00
E contact@prowonen.nl

Colofon
Deze brochure is een uitgave van ProWonen. 

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen 

rechten worden ontleend.

Vormgeving

Rob van der Loos Ontwerper, Lichtenvoorde

Fotografie

Hans Prinsen, Varsseveld

Iedereen heeft recht op een (t)huis. Je ergens 

thuis voelen en er kunnen (blijven) wonen, 

ook als er zorg nodig is, vraagt om een vitale 

woonomgeving. We werken daarom nauw 

samen met onze partners om zo goede, 

betaalbare en duurzame woningen in een 

plezierig en veilige woonomgeving te bieden. 

U vindt ons in acht grote en zeventien kleine 

kernen van de gemeenten Berkelland, 

Bronckhorst en Oost Gelre.


