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Ons verhaal

Wij sluiten aan 

bij de UN-doelen Onze missie: Wij zorgen 
voor een passend thuis 
voor mensen die dat op 
eigen kracht niet kunnen.

Waartoe zijn wij op aarde?
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Onze droom is een wereld zonder ongelijkheid 

met duurzame steden en gemeenschappen. 

Wij vinden dat iedereen recht heeft op gelijke 

kansen, om in vrijheid en veiligheid te leven  

en om deel te nemen aan de samenleving.

“Een passende betaalbare  
woning, is de basis voor  
al die dingen.”

Een huis, laat staan een passend thuis is  

niet zomaar voor iedereen weggelegd.  

Als woningcorporatie is het onze missie om  

een passend thuis te bieden voor mensen  

die dat op eigen kracht niet kunnen.  

Wij werken aan (beter) wonen dat aan de  

basis staat van (beter) leven. Wij willen dat 

huidige en toe komstige generaties goed 

kunnen wonen en leven in een duurzaam  

en inclusief Alphen aan den Rijn.

Wie willen  
wij zijn? 

• Wij zijn een lokaal verankerde woningcorporatie. 

• Onze maatschappelijke taak vraagt erom dat  
wij een klantgerichte, open en transparante 
organi satie zijn, die luistert naar haar omgeving  
en die daar adequaat en in verbinding op acteert.

• Wij bouwen aan sterke, veerkrachtige buurten  
waar draagkrachtige en kwetsbare mensen 
samenleven en samen redzaam zijn

• Wij realiseren een zo goed mogelijk resultaat  
met zo weinig mogelijk middelen: tijd, geld en 
natuur lijke hulpbronnen. We gaan zorgvuldig  
om met de ons toevertrouwde middelen. 

Onze  
Kernwaarden
Wij zijn STOER naar onze collega’s, huurders, 
stakeholders en andere relaties

amen We hebben elkaar nodig, zakelijk en in relatie.  
Samen bereiken we meer: 1+1=3. 
 
ransparant Wij hebben niets te verbergen en delen 
de feitelijke waarheid met onze omgeving. Wij zijn 
hierop aanspreekbaar.  

pen Wij delen wat ons bezighoudt en zijn nieuws
gierig naar de drijfveren van een ander. 
 
mpathisch Wij verplaatsen ons actief in de 
belevings wereld van een ander: wij verbinden op  
de relatie ook al verschillen we op de inhoud.  

espectvol Wij laten anderen in hun waarden bestaan.  
Wij gaan zonder waarde oordeel met de ander om,  
in woord en geschrift. Wij praten niet over anderen, 
maar met anderen. 

Vertrouwen staat bij ons hoog in het vaandel.  
Wij doen wat wij (toe)zeggen en creëren een veilige 
omgeving.
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Visie
Wij zien drie grote uitdagingen op ons pad: 

 

Vanuit onze missie en de uitdagingen die voor  
ons liggen, hebben wij onszelf zes doelen gesteld. 
Per doel geven wij aan met welke aanpak we dat 
doel willen realiseren. We weten dat wij voor het 
realiseren van een aantal doelen afhankelijk zijn 
van het beleid en inzet van onze stakeholders en 
van externe ontwikkelingen. Zo kan een grote 
toestroom van statushouders gevolgen hebben 
voor de doelstelling voor beschikbaarheid van 
woningen. De budgetten voor de doelen zijn 
communicerende vaten: een grotere inzet op  
het ene vlak vereist een lagere inzet op een ander 
vlak. Externe ontwikkelingen met grote impact 
noodzaken tot het bijstellen van doelen. 

De opgave waar we voor staan is zeer groot  
en vraagt veel van de organisatie. Wij houden  
daarom voortdurend oog voor onconventionele 
oplossingen, zowel op technologisch als  
organisatorisch vlak. 

Wij hebben een belangrijke rol in het oplossen  
van de wooncrisis.  

Wij zijn een belangrijke speler bij het verduurzamen 
van de woningvoorraad om zo een bijdrage te  
leveren aan het bestrijden van de klimaatcrisis.  
Ook de gevolgen van de klimaatverandering vraagt 
aandacht in nieuwbouw en onderhoud. 

De toename van kwetsbare bewoners en de  
veranderende samenleving, vraagt om nieuwe 
woonvormen, ander beheer en intensieve samen
werking met huurders en partners. We handelen 
ieder vanuit onze eigen rol en kerntaak, maar wel 
vanuit een gezamenlijke visie.
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 Vanaf 2030 vinden mensen  
die op ons zijn aangewezen 
gemiddeld binnen een jaar  
een passende woning in  
Alphen aan den Rijn.  

Wij breiden onze portefeuille uit naar 11.060  
sociale huurwoningen in 2030, in combinatie  
met betaalbare verkoop van 850 woningen  
en bevordering van de doorstroming. 

Wij halen de taakstellingen voor huisvesting  
van mensen uit de contingentregeling,  
urgentie regeling en voor huisvesting van 
vergunning houders.

Woningzoekenden met een urgentieverklaring 
vinden binnen een half jaar woonruimte. 

Onze aanpak:

• Wij werken aan een gespreide en evenwichtige 
woningportefeuille om zo te kunnen voldoen aan 
de vraag nu en in de toekomst. Onze portefeuille 
moet groeien naar ruim 11.060 sociale huur
woningen en bijna 600 vrijesector woningen  
in 2031. Dit omvat de volgende transformaties:  

• Bouwen van zo’n 2.500 nieuwe woningen 

• Vervangen van bijna 300 verouderde woningen  
en daarbij waar mogelijk meer woningen  
terugbouwen (verdichten)

• Transformeren van zorgvastgoed en kantoren

• Verkopen van zo’n 850 woningen waarmee  
we de eenzijdigheid van onze woningvoorraad 
bestrijden, geld genereren voor de nieuw
bouw en bovenal woningzoekenden met een 
midden inkomen een unieke kans bieden op 
een betaalbaar koophuis. Wij kijken daarbij ook 
naar (nieuwe) koopvormen en instrumenten.

• Wij brengen doorstroming op de woningmarkt  
op gang via een voorrangsregeling voor senioren 
die uit een eengezinswoning willen verhuizen. 
Door vervolgens de eengezinswoning toe te wijzen 
aan huurders van Woonforte die beter passend 
gaan wonen, komt ook een woning vrij voor een 
(her)starter op de woningmarkt. Zo maken we  
efficiënt gebruik van onze woningvoorraad.

• Wij groeien naar 600 woningen voor NietDAEB 
om doorstroming op gang te brengen.

• Wij bieden startende jongeren kansen op een 
woning via een voorrangsregeling voor ca. 1.900 
woningen. 

• Wij bestrijden dak en thuisloosheid.  
Wij reserveren woningen voor bijzondere  
doelgroepen. Wij reserveren ook woningen  
voor spoedzoekers in een flexibele schil.  
Dit zijn kleine woningen, van mindere kwaliteit,  
doorgaans bieden wij deze aan in combinatie  
met een tijdelijk huurcontract. Met dit type  
aanbod doen wij ook recht aan de overige  
woning zoekenden die lang staan ingeschreven.

• Wij leveren woningen voor wonen en zorg  
(door derden). 

• Wij maken gebruik van het regionale woonruimte
verdeelsysteem Huren In Holland Rijnland.

• Wij zoeken naar nieuwe contract en woonvormen 
om de wooncrisis te bestrijden en/of aan te sluiten 
bij de woonwensen van onze huurders en woning
zoekenden.

Onze 6 doelen 
voor 2030! 1 3651 365
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 Mensen met een laag of  
(midden) inkomen kunnen 
betaalbaar wonen in  
Alphen aan den Rijn. 

Wij zorgen dat de huurprijs past bij het inkomen 
van de huurder door 95% van onze woningen 
bereikbaar voor de sociale doelgroep te houden. 
Daarvan labelen wij 80% van de woningen voor 
mensen die zijn aangewezen op huurtoeslag: 

• 10% tot tweede aftoppingsgrens

• 55% tot eerste aftoppingsgrens

• 15% tot kwaliteitskortingsgrens  
(jongeren)

Onze aanpak: 

• Wij wijzen woningen passend toe: Mensen die 
aangewezen zijn op huurtoeslag kunnen alleen 
een woning huren onder de voor hen geldende 
aftoppingsgrens. 

• Huishoudens met een middeninkomen bieden wij 
een vrijesectorhuurwoning. Wij stellen hiervoor 
5% van onze woningen beschikbaar. Dit verlicht 
de ergste nood voor deze groep. Onze focus ligt 
wel voornamelijk bij doorstroming van midden
inkomens vanuit sociale huur woningen.  

• Huishoudens met een middeninkomen kunnen 
ook een voormalige huurwoning bij ons kopen. 
Huurders hebben hierbij voorrang.

• Wij laten de huren jaarlijks gemiddeld niet meer 
stijgen dan de inflatie.

• Wij bieden maatwerk aan huurders die de huur 
niet kunnen betalen (betalingsregeling, (tijdelijke) 
huurkorting, huurverlaging, huurbevriezing).

• De verduurzaming van onze woningen draagt bij 
aan lagere woonlasten voor onze huurders.

 Onze huurders wonen in een 
kwalitatief goede woning.

Wij streven naar het behouden van een  
gemiddelde conditiescore van minimaal 3.

Onze huurders zijn net zo tevreden over hun  
huis als huurders van vergelijkbare corporaties  
in Nederland. 

Onze aanpak:

• Wij voeren adequaat onderhoud uit aan onze 
woningen.

• Huurders kunnen via klantgestuurd onderhoud 
hun keuken, badkamer en toilet vernieuwen als  
de afschrijvingstermijn is verstreken.

• Wij renoveren en moderniseren woningen  
die verouderd zijn. Wanneer de kosten niet  
in verhouding staan tot de mogelijk te halen  
kwaliteit, kan sloop een betere optie zijn. 

• Als iets stuk is, repareren wij dat binnen 14 dagen.

• Wij nemen maatregelen om bovenmatige hitte  
in woningen te voorkomen. 

• Wij nemen maatregelen om wateroverlast door  
hevige regen te voorkomen.
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 Onze woningen zijn energie
zuinig, waardoor wij zorgen 
voor lagere woonlasten  
en klimaat verandering  
tegengaan. 

Wij willen 49% afname van CO2uitstoot  
realiseren in 2030 t.o.v. 1990. 

In 2030 zijn 4.000 van onze woningen op het 
niveau van de nieuwe standaard of beter. 

Extra doelstellingen vanaf 2030, voor 2050:  
wij gebruiken uitsluitend hernieuwbare  
grondstoffen en energiebronnen. 

Onze aanpak (tot 2030):

• Wij isoleren minimaal 1.500 woningen volgens 
de nieuwe standaard. Uitgangspunt is dat wij de 
ener getisch slechtste woningen en woningen 
in buurten waar een warmtenet komt als eerste 
aanpakken. 

• Wij werken mee aan het warmtetransitieplan  
van de gemeente en gaan buurten aansluiten  
op een warmtenet.

• Wij brengen zonnepanelen aan op 3.100 
eengezins woningen (grotendeels al gerealiseerd).

• Onze (vervangende) nieuwbouw is NOM of Beng. 

 Onze huurders hebben een 
fijne woonomgeving waar  
zij naar mogelijkheden en  
behoefte deel uitmaken  
van de gemeenschap.  

Onze buurten scoren gemiddeld minimaal een 7 
op vitaliteit in de vitaliteits en veerkrachtmeting 
van VNG of groen op de veerkrachtmeting van 
Aedes. 

De huurders zijn tevreden over de wijze waarop wij 
hen betrekken bij ons beleid en bij de plannen voor 
hun complex. Ze waarderen dit gemiddeld met 
minimaal een 7.

Onze aanpak: 

• Wij zetten huismeesters, buurtbeheerders en 
sociaal beheerders in die samen met bewoners en 
partnerorgani saties zorgdragen voor de leefbaar
heid in de wijk. Wij letten op het schoon, heel en 
veilig zijn van de buurt en waar nodig nemen wij 
hiervoor fysieke maatregelen in of rondom onze 
gebouwen. Wij stimuleren huurders deel te nemen 
aan het prettig en veilig maken en/of houden van 
hun woonomgeving. 

• Huurders kunnen meedenken en/of meebeslissen 
over plannen voor hun complex en omgeving.  

• Wij stimuleren verbondenheid tussen bewoners 
door ontmoeting te faciliteren en stimuleren.

• Wij stimuleren waar nodig participatie in buurten 
door het werven en faciliteren van Buurtkanjers.

• Wij constateren multiproblematiek, schulden, 
overlast of eenzaamheid snel en bieden samen 
met partners een passende oplossing. 

• Wij melden criminele activiteiten bij de politie. 

• Wij houden bij toewijzing en vastgoedsturing  
rekening met een evenwichtige  
samenstelling van buurten en dragen  
daarmee bij aan een ongedeelde stad.

 

4 5



Woonforte  |  Ons verhaal 7

 Wij zijn een adaptieve,  
wendbare, efficiënte en  
toekomstbestendige  
organisatie met goede  
dienstverlening.

Wij willen dat onze huurders onze dienstverlening  
gemiddeld met ten minste een 8 waarderen. 

Wij streven ernaar dat onze partnerorganisaties 
tevreden zijn over de samenwerking (gemiddeld 
minimaal een 8, bij de visitatie).  

Wij willen dat Woonforte een organisatie is waar 
mensen graag werken. Wij streven daarom naar 
gemiddeld een 8 in het MTO.  

Wij willen qua bedrijfslasten minimaal de  
Bcategorie (het gemiddelde) in de Aedes  
benchmark scoren.

Onze aanpak:

• Wij zorgen dat wij duidelijke afspraken maken  
en dat wij onze afspraken nakomen. Wij communi
ceren helder over wat kan en wat we doen. 

• Wij zetten digitalisering en standaardisering in  
om onze dienstverlening te optimaliseren.

• Wij signaleren wat er in de samenleving,  
ons werkveld en onze directe omgeving speelt.  
We verplaatsen ons in onze huurders en relaties  
en hun belangen. Bij samenwerking streven wij 
zoveel mogelijk wederkerigheid na.

• Wij betrekken huurders en de gemeente bij  
het opstellen en uitvoeren van ons beleid.  

• Wij maken prestatieafspraken met de gemeente  
en huurderorganisatie en zorgen dat wij deze 
halen. 

• Wij willen dat Woonforte een organisatie is waar 
mensen met plezier werken. Om dit te bereiken 
is het belangrijk dat er een goede energie balans 
wordt ervaren. Door aandacht te geven aan  
persoonlijke ontwikkeling, afwisselend, uitdagend 
werk en de samenwerking binnen en tussen de 
teams, proberen we de juiste balans te houden.  

• Wij trainen, coachen en sturen op handelen  
volgens de bedoeling van onze missie en visie,  
en onze kernwaarden ‘STOER’.

• Wij streven diversiteit en inclusiviteit in onze eigen  
organisatie na, zodanig dat deze een afspiegeling 
is van de samenleving.  

• Wij zorgen dat wij talent aantrekken en aanwezig 
talent in de organisatie optimaal benutten.

• Wij investeren in ontwikkeling, opleiding en  
duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

• Wij zijn een lerende organisatie. Wij gebruiken 
fouten als een waardevolle les. We bespreken 
casussen met elkaar om samen nieuwe  
oplossingen te bedenken. 

• We werken doelmatig. Wij houden voortdurend 
voor ogen dat wij met maatschappelijke middelen 
werken en dat wij daar zorgvuldig mee moeten 
omgaan. 

• We houden ons aan wet en regelgeving.  

• Wij zorgen dat onze organisatie adequaat en  
efficiënt ingericht is en blijft. Daartoe herijken  
wij regelmatig onze processen.

• Wij digitaliseren, gebruiken data en nieuwe  
technologieën om onze dienstverlening,  
en bedrijfsvoering te optimaliseren en om  
onze woningen te verduurzamen.

• Via ons financieel beleid zorgen wij dat Woonforte  
nu, en op de lange termijn, een financieel gezonde  
organisatie is.  
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