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Om te beginnen…
Wij werken in een dynamische omgeving, waarin
ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Die ontwikkelingen
hebben invloed op onze (toekomstige) huurders, de
samenleving, het beleid, op Lansingerland en op ons als
organisatie. Een aantal ontwikkelingen is van invloed op
onze ambities en opgaven. Deze koers is gebaseerd op de
beste inzichten in deze ontwikkelingen die we nu hebben
(eind 2020). Uiteraard kunnen veranderingen optreden die
effect hebben op onze koers en vooral ook op de ambities
en doelen die we op basis van deze koers formuleren.
Daarom herijken wij deze koers over drie jaar en stellen
we over vier jaar weer een koersplan vast. Door in de
routekaart en de jaarplannen die voortvloeien uit deze
koers ruimte te houden om nieuwe ontwikkelingen, nieuw
beleid of nieuwe regelgeving te verwerken in de vertaling
van onze koers naar concrete doelen en resultaten, blijven
wij hierin voldoende wendbaar. Deze koers is mede daarom
op hoofdlijnen geschreven en dient als kapstok voor de
verdere concretisering in bijvoorbeeld onze portefeuille
strategie, ons financieel beleid en de jaarplannen.
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01
Corporatiesector
in beweging
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Door de Woningwet is het speelveld van woningcorporaties sinds 2015 scherp over wat wel
en niet tot de kerntaak behoort. Corporaties worden streng gecontroleerd en beperkt in hun
mogelijkheden. Controle om misstanden te voorkomen is goed, maar de regelgeving maakt
ook dat zij niet vrij kunnen inspelen op alle vragen die vanuit maatschappelijke ontwikkelingen
op hen afkomen. De huidige woningmarkt zorgt ervoor dat steeds meer groepen tussen wal en
schip vallen. De komende jaren verwachten wij dat de doelgroep die aangewezen is op sociale
huur groeit. Onze kerntaak is mensen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien
te helpen. Deze taak is breed en kent vele onderliggende doelen en doelgroepen. We maken
hierin keuzes die impact hebben. Liever doen we een beperkt aantal zaken goed, dan dat we
van alles een beetje doen. Wij zien ook dat mensen die net meer verdienen dan de sociale
huurgrenzen, in de huidige woningmarkt niet aan bod komen. Binnen onze huidige portefeuille
zijn de mogelijkheden om deze doelgroep te bedienen nog beperkt. We blijven alert op kansen
om ons weer breder te mogen inzetten om ook deze knelpunten in onze woningmarktregio te
helpen aanpakken. We focussen de komende vier jaar echter in eerste instantie op de grote
opgave die er in het sociale segment voor ons ligt.
Het rapport over de opgaven en middelen van woningcorporaties uit 2020 concludeert dat
corporaties over onvoldoende middelen beschikken om op de lange termijn aan al hun opgaven
invulling te geven. Hoewel 3B Wonen een financieel gezonde corporatie is, ervaren wij dit ook.
Er is sprake van een structurele disbalans tussen opgaven en middelen. Dit vraagt structurele
oplossingen voor de gehele sector, zoals het verlagen van de belastingdruk voor corporaties.
3B Wonen zet zich maximaal in om binnen de mogelijkheden optimaal bij te dragen aan de
uitdagingen in ons woningmarktgebied.
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02
Maatschappelijke
ontwikkelingen
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Er zijn een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die directe invloed hebben op
onze opgaven en strategie.

Veranderende rol van de overheid
De rol van de overheid verandert. De verzorgingsstaat die de afgelopen decennia werd
opgebouwd, maakt plaats voor een participatiesamenleving, waarin de overheid voorwaarden
schept voor mensen om te kunnen functioneren. De relatie tussen overheid en burgers krijgt
opnieuw vorm, waarbij burgers meer en meer aan zet zijn en nieuwe coalities ontstaan. De
overheid gaat steeds meer uit van deregulering, decentralisatie en het efficiënter inzetten van
subsidies. De gemeenten krijgen taken overgeheveld vanuit de Rijksoverheid. De bijbehorende
budgetten zijn meestal niet toereikend om deze taken op dezelfde manier uit te voeren. Dit
vraagt om nieuwe oplossingen.
In de afgelopen jaren richt de overheid zich steeds op haar kerntaken. Zij weegt af in welke
mate zij regie moet nemen, op welke onderwerpen en op welk niveau. De toekomst ligt in
langdurig partnerschap en coalities met overheden, maatschappelijke organisaties en burgers.

Wonen en zorg
Mensen die zorg nodig hebben wonen steeds minder vaak in een instelling, maar zelfstandig.
Deze “extramuralisering” is een aantal jaren geleden ingezet, maar we zien nu de effecten
hiervan. Er komt een steeds groter wordende groep kwetsbare mensen die zelfstandig woont.
Een groot deel van deze mensen is aangewezen op de sociale huursector. De verandering van
de doelgroep van corporaties heeft gevolgen voor de sociale cohesie en vitaliteit van de wijk.
Dit vraagt iets van zorg- en welzijnsorganisaties, corporaties en gemeenten die elk een bredere
agenda krijgen dan hun traditionele primaire taak.

Duurzaamheid
De afgelopen jaren is het besef in onze samenleving gegroeid dat we op een andere manier met
onze aarde moeten omgaan. De negatieve gevolgen van hoe de mens de aarde gebruikt worden
steeds zichtbaarder. Dit leidt tot concrete problemen en andere waarden en patronen in onze
samenleving. Bij de afweging in te maken keuzes en beleid wordt duurzaamheid een steeds
belangrijker criterium. We kijken naar het begrip duurzaamheid in brede zin. Duurzaamheid
slaat zowel op de houdbaarheid van het product op de lange termijn als op de weerslag van ons
handelen op het milieu, energieneutraliteit en de mogelijke kostenbesparing, als op duurzame
inrichting van wijken.
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03
Ons werkgebied
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Lansingerland is een groene gemeente, centraal gelegen in de Randstad. Midden tussen de steden
Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer biedt Lansingerland een aantrekkelijk woonklimaat, met nog
een redelijk dorps karakter. Door de toename van het aantal huishoudens dat zich wil vestigen in de
gemeente is de afgelopen jaren de spanning op de woningmarkt toegenomen. Lansingerland staat
de komende jaren voor een grote nieuwbouwopgave. 3B Wonen zal hier een belangrijke bijdrage aan
leveren, want wij zien de spanning op de sociale huurmarkt enorm toenemen. De wachttijd voor een
sociale huurwoning is in de afgelopen jaren toegenomen. De gemeente kent een relatief klein
aandeel sociale huurwoningen, veel, vrij dure, koopwoningen en een zeer beperkt
middenhuuraanbod ten opzichte van andere gemeenten in de woningmarktregio en de rest van
Nederland.
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Het Koersplan
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Vanuit de eerder beschreven situatie in de corporatiesector, maatschappelijke ontwikkelingen en de
grote nieuwbouwopgave specifiek voor de gemeente Lansingerland in ons achterhoofd, zetten wij de
komende jaren in op het bouwen aan veerkrachtige wijken.
Wij doen dit aan de hand van vier belangrijke thema’s waarop de focus komt te liggen:

1
Een voldoende en passende
sociale huurwoningvoorraad

2
Inclusieve buurten

3
Samenwerken om
meerwaarde te creëren

4
Toekomstbestendig
én flexibel
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Het koersplan beschrijft onze strategie voor de komende vier jaar. In het koersplan hebben we
onze ambities geformuleerd en focus aangebracht, zodat we zo goed mogelijk kunnen bijdragen
aan de maatschappelijke opgaven in de gemeente Lansingerland. Het koersplan is een kapstok
voor andere trajecten waar we op dit moment mee bezig zijn of de komende jaren mee van
start gaan.
Dit koersplan is op strategisch niveau geschreven, zodat het ook daadwerkelijk de koers bepaalt
voor de komende vier jaar, maar niet op de uitvoering ingaat. Deze doorvertaling vindt plaats in
de routekaart, jaarplannen en begrotingen.
Aan dit koersplan is een bijzonder traject voorafgegaan waarin we de nieuwe organisatievorm
als ‘experiment’ hebben gehanteerd in het proces. Het traject is zo ingericht dat we wendbaar
zijn, samenwerken en zelforganiserend zijn. Ook hebben we op verschillende manieren en
momenten onze stakeholders betrokken in het traject, zodat we meer van buiten naar binnen
redeneren. Bijzondere aandacht is daarbij uitgegaan naar onze belangrijkste stakeholders, de
gemeente Lansingerland en de Huurdersvereniging Lansingerland, die op meerdere momenten
input hebben geleverd.
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HET KOERSPLAN: THEMA 1

Een voldoende en
passende sociale
huurwoningvoorraad

Waarom:
Het tekort aan woningen is de afgelopen tijd toegenomen. Voor het eerst in
decennia wordt er weer gesproken van echte woningnood. 3B Wonen acteert in een
snelgroeiende gemeente. Een groene gemeente midden in de Randstad met veel
voorzieningen en een goede infrastructuur. Kortom een populaire plek voor zowel
particulieren als bedrijven. Deze populariteit vertaalt zich in een gespannen woningmarkt.
De spanning is ook zichtbaar in de sociale huurwoningvoorraad en wordt nog eens
versterkt door de groter wordende groep die in aanmerking komt voor een sociale
huurwoning. Daarnaast is het aandeel sociale huurwoningen in de gemeente
Lansingerland lager dan gemiddeld in Nederland en kent Lansingerland relatief dure
koopwoningen en nauwelijks woningen in de middeldure huurklasse. De doorstroom
mogelijkheden zijn hierdoor beperkt en de gemiddelde wachttijd voor een sociale
huurwoning is de afgelopen jaren dan ook sterk toegenomen.

Wat:
Wij zorgen als grootste woningcorporatie in de gemeente Lansingerland dat er
voldoende sociale huurwoningen zijn, voor nu en in de toekomst. Daarbij zorgen
wij dat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze doelgroepen.
We kijken daarbij naar betaalbaarheid maar bijvoorbeeld ook naar kwaliteit, typologie
en ligging. Hierbij is de samenwerking met de gemeente en ontwikkelende partijen
om deze gezamenlijke opgave te realiseren van groot belang. Dit vraagt een
nadrukkelijke afstemming tussen partijen.
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Hoe:
In tijden waarin de sociale huurwoningvoorraad schaars is, zetten wij primair in op
het vergroten van het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Lansingerland.
Wij leveren de komende jaren een belangrijke bijdrage aan de grote nieuwbouw
opgave door een groot aantal sociale huurwoningen te realiseren in de gemeente
Lansingerland. Wij zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking met de gemeente
en ontwikkelende partijen. Hierdoor vindt er integrale gebiedsontwikkeling plaats
die aansluit bij de gezamenlijke visie van behoud en versterking van de bestaande
kwaliteiten van Lansingerland. We letten hierbij op diversiteit in de buurt, een groene
omgeving, stedenbouwkundige kwaliteit en leefbare buurten en wijken. Ook willen
wij tijdelijke en nieuwe woonvormen realiseren om bijvoorbeeld mensen met een
acute huisvestingsvraag te helpen.
Wij kiezen er daarom voor ons de komende jaren te focussen op de doelgroep die op
basis van inkomen in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Zo dragen wij
eraan bij dat de beschikbare sociale huurwoningen ook optimaal worden ingezet voor
de huurders die hier recht op hebben. Onze mogelijkheden om woningen te realiseren
in het (lage) middenhuursegment zijn op dit moment beperkt. Tegelijk vinden wij
het wel belangrijk ook voor deze doelgroep het maximale te doen wat kan en mag.
Daarom blijven wij alert op nieuwe kansen en mogelijkheden en kiezen we ervoor de
komende vier jaar de focus te leggen op de nieuwbouwopgave en onze doelgroep.
Wij willen ervoor zorgen dat iedereen passend woont. Passend in grootte van de
woning, toegankelijkheid, sociaal en vooral ook passend qua betaalbaarheid.
3B Wonen onderschrijft het sociaal huurakkoord dat is afgesloten door Aedes en de
Woonbond. Met ons huurbeleid zorgen we ervoor dat betaalbaarheid van onze
woningen passend is bij de mogelijkheden van onze doelgroep.
Met onze inzet op doorstroming kunnen we het passend wonen ook bevorderen.
We zetten in op het voorkomen dat huurders in de knel komen, nodigen mensen uit
zelf tot oplossingen te komen en werken samen met partners om juiste hulp te bieden
en hen de weg te wijzen naar regelingen en ondersteuning. We kiezen daarbij voor
maatwerk in plaats van generieke maatregelen.
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Na beschikbaarheid en betaalbaarheid blijven ook kwaliteit en duurzaamheid
belangrijke aandachtspunten. Bij kwaliteit letten we onder andere goed op grootte,
toegankelijkheid en typologie van de woning. Met onze duurzaamheidsinvesteringen
dragen wij een steentje bij aan het verlagen van de woonlasten voor onze huurders.
3B Wonen is zich bewust van haar maatschappelijke rol als het gaat over duurzame
buurten in de breedste zin van het woord. Wij voelen ons verantwoordelijk om bij te
dragen aan de CO2-doelstellingen en aan het verlagen van het energieverbruik van
onze woningen. In de afgelopen jaren hebben we hier al stevig op ingezet en ons
gecommitteerd aan de doelstellingen die binnen de corporatiesector zijn benoemd.
Hierbij lopen wij mee in de voorhoede wat betreft concrete resultaten in het
verduurzamen van onze woningen. De mogelijkheden en onmogelijkheden voor de
vervolgstap in de energietransitie op gemeentelijk en regionaal niveau zijn op dit
moment nog ongewis. Wij staan klaar en kijken mee, zodat we tijdig kunnen
aanhaken. Tegelijk blijven wij ons ook de komende jaren inzetten op no-regret
maatregelen en verbreden wij ons blikveld met betrekking tot klimaatadaptatie in
de buurten en circulair bouwen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van pilots kunnen
wij meer praktijkervaring opdoen. Zo maken wij mensen bewust van de rol die zij
spelen in een duurzame samenleving, van medewerkers tot bewoners en samen
werkingspartners. Wij maken bij onze duurzaamheidsambities een nadrukkelijke
scheiding tussen nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad. Bij nieuwbouw gaan
we nog een stapje verder dan bij de bestaande woningvoorraad en streven naar zoveel
mogelijk energieneutraliteit. We willen hierbij ook onze eigen ambities met betrekking
tot klimaatadaptatie van buurten en circulair bouwen scherper definiëren.
Wij zijn ons bewust dat de ambities op het gebied van nieuwbouw en duurzaamheid
een zware financiële opgave met zich meebrengen. Daarbij zoeken wij vanuit onze
opgave altijd de balans tussen enerzijds de noodzaak om te investeren in beschik
baarheid en betaalbaarheid en anderzijds de wens ook op het gebied van kwaliteit én
duurzaamheid van onze woningvoorraad onze bijdrage te blijven leveren. Bij het
maken van keuzes hierin letten we op manieren waarop deze aandachtsvelden elkaar
onderling zo goed mogelijk versterken. Daarnaast kijken we hoe we zoveel mogelijk
maatschappelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn en ook op de langere termijn
van toegevoegde waarde kunnen blijven.
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Speerpunten
We zetten in op voldoende sociale huurwoningen in de gemeente
Lansingerland door nieuwbouw toe te voegen en doorstroming
te bevorderen
We bevorderen dat huurders in een passende woning wonen.
Passend in grootte van de woning, toegankelijkheid, sociaal en ook
passend qua betaalbaarheid
We zetten in op duurzaamheid in de breedste zin van het woord

Effecten
Huurder

Woning

•

•

•

Maakt een reële kans op een
sociale huurwoning in de gemeente
Lansingerland
Ziet dat 3B Wonen inzet op
passend wonen

•

Is een kwalitatief goede huurwoning
door onderhoud, renovatie en
verduurzaming
Er zijn nieuwe en tijdelijke woon
vormen die passen bij de behoefte
van (toekomstige) huurders

Buurt

Organisatie

•
•

•

Is divers, groen en leefbaar
Er wordt gewerkt aan duurzame
buurten in de breedste zin van
het woord
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Zoekt constant de balans tussen
beschikbaarheid, betaalbaarheid,
kwaliteit én duurzaamheid
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HET KOERSPLAN: THEMA 2

Inclusieve buurten

Waarom:
De doelgroep van woningcorporaties verandert. Het aantal kwetsbare mensen dat in een
sociale huurwoning woont en ondersteuning nodig heeft, neemt toe. Wij vinden dat
iedereen mee mag en moet kunnen doen in de samenleving en niemand uitgesloten
mag worden. Wij willen ons niet verliezen in de vraag of ‘we er wel van zijn’, maar we
vragen ons af wat we eraan kunnen doen.

Wat:
Wij gaan voor economisch vitale en inclusieve buurten met weerbare bewoners.
Die combinatie maakt buurten veerkrachtig. Werken hieraan is geen eenmalig project.
Het is een continu proces van samen zoeken naar balans, uitproberen en afstemmen
hoe mensen met een diversiteit aan mogelijkheden en beperkingen optimaal kunnen
meedoen en vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de buurt.
We willen met elkaar de randvoorwaarden voor veerkrachtige buurten en complexen
creëren en hierin faciliteren waar nodig. We benutten de economische en sociale potentie
van een buurt en haar bewoners, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de
economische vitaliteit en leefbaarheid in de buurt. Een belangrijk ideaal van onze
organisatie is daarbij om te werken aan inclusieve buurten. Inclusieve buurten hebben
als uitgangspunt dat mensen met verschillende achtergronden, inkomens, leeftijden in
eenzelfde buurt wonen in plaats van geconcentreerd in één buurt of op één plek.

Exclusie

Separatie
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Hoe:
Een vroege signalering, de waakvlamfunctie, is nodig om kwetsbare mensen de
juiste ondersteuningsstructuur te bieden. Wij willen vroegtijdig mogelijke problemen
herkennen en zetten erop in dat we escalaties voorkomen, in plaats van ze achteraf
op te lossen.
Wij leveren zelf geen zorg, maar signaleren actief en wijzen mensen de weg naar
hulp en ondersteuning. Wij komen regelmatig binnen bij huurders en zijn zichtbaar
aanwezig in complexen en in de buurt. 3B Wonen is onderdeel van de onder
steuningsstructuur door de signaleringfunctie in te vullen in de buurten en complexen.
Als corporatie gebruiken wij onze mogelijkheden voor de toewijzing om inclusieve
buurten te creëren in de bestaande woningvoorraad en sorteren we hierop voor in
nieuwe gebiedsontwikkelingen. Buurten en liefst ook complexen moeten toegankelijk
zijn en uitnodigen tot ontmoeting. Dit kan door fysieke ruimte te creëren voor
ontmoeting, maar wij willen als organisatie daar nog een stapje verder in gaan door
rekening te houden in de bouw en verbouw met meer sociale aspecten. Nodigt het
ontwerp van een gebouw uit tot ontmoeting van buren? Helpt onderhoud bij het
verbeteren van het veiligheidsgevoel door bijvoorbeeld te zorgen voor betere
buitenverlichting? Hiertoe geven we (toekomstige) bewoners meer inbreng bij
zowel ontwikkeling als onderhoud en bevorderen zo de sociale samenhang in
buurten en complexen.
Met gebiedsvisies in buurten die dit nodig hebben, geven we hier samen met
onze partners invulling aan, zodat er een integrale visie ontstaat op het gebied.
Wij vinden participatie van bewoners in een vroeg stadium van cruciaal belang,
zodat het eigenaarschap van bewoners wordt aangesproken. Ook draagt dit bij aan
de veerkracht van de buurten en complexen. Wij gaan op zoek naar manieren van
bewonersparticipatie die aansluiten op de behoeften en wensen van bewoners.
Wij verwachten van onze bewoners naast goed huurderschap ook goed nabuurschap.
Wij faciliteren dat mensen elkaar leren kennen in een buurt en bieden begeleiding
waar dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er spanningen dreigen te ontstaan tussen
verschillende bewoners in een buurt. Met onze bewoners voeren we hierover het
goede gesprek en helpen we oplossingen te vinden.
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Speerpunten
We signaleren actief mogelijk problemen in een complex of de buurt
We stellen gezamenlijke gebiedsvisies op voor buurten die dit nodig hebben
We werken samen om de juiste ondersteuningsstructuur in de buurt te realiseren
Bij de bouw en verbouw van woningen hebben we aandacht voor sociale aspecten
We geven bewoners zoveel mogelijk inbreng, zodat het eigenaarschap
wordt vergroot

Effecten
Huurder

Woning

•

•
•

•

•

•

Iedereen mag meedoen en niemand
wordt uitgesloten
Eigenaarschap van bewoners in de
buurt wordt vergroot door meer inbreng
aan bewoners te geven
(Toekomstige) huurders worden in een
vroeg stadium betrokken bij onderhoud
en nieuwbouw
Samen voeren we het goede gesprek
over wat een buurt ‘aankan’

•

Er is variatie in bouw en type woningen
Er wordt rekening gehouden met de
zachtere aspecten in de bouw en
verbouw van woningen
Sociale huurwoningen staan verspreid
in de buurten en in de dorpen

Buurt

Organisatie

•

•

•

In de buurten en complexen wonen
mensen met verschillende
achtergronden, inkomens en leeftijden.
Buurten zijn toegankelijk voor alle
buurtbewoners
In de buurten en complexen is ruimte
voor ontmoeting
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•
•

Draagt actief bij aan een goede
ondersteuningsstructuur in de buurt
Zorgt dat medewerkers problemen
actief signaleren
Stelt samen met anderen een
gebiedsvisie op voor buurten die dit
nodig hebben
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HET KOERSPLAN: THEMA 3

Samenwerken
om meerwaarde
te creëren

Waarom:
De veranderingen in onze samenleving en de effecten hiervan in de buurten en dorpen
zorgen ervoor dat de opgaven waar we voor staan een stuk complexer worden.
Wij kunnen en willen deze niet alleen oplossen. Vaak zien we dat verschillende
organisaties met een opgave of deel van een opgave bezig zijn. We werken nu vaak
versnipperd en versterken elkaar daarbij vaak onvoldoende, of werken onbedoeld elkaar
zelfs tegen. Als 3B Wonen zijn we op zoek naar partijen die net als wij een belang
hebben bij het goed oppakken van een opgave. We doen dit ieder vanuit een eigen rol
en verantwoordelijkheid, maar wel in optimale afstemming. Samen kunnen we betere
oplossingen bieden dan alleen. Met elkaar creëren we meerwaarde voor de inwoners
van de buurten en komen we tot een integrale aanpak.

Wat:
Wij zijn ervan overtuigd dat we samen meer kunnen dan alleen. Het is effectiever om
slim samen te werken. Wij zorgen er samen met onze partners voor dat de buurten in
de gemeente Lansingerland buurten zijn waarin mensen prettig wonen en zich veilig en
thuis voelen. Dit vraagt afstemming en samenwerking. Dat geldt zowel voor de feitelijke
aanpak als het leren van de ontwikkelingen en de ervaringen in de buurten. Samen met
gemeente, ontwikkelende partijen en zorg- en welzijnspartijen zorgen wij er bovendien
voor dat er ook voldoende mogelijkheden zijn in Lansingerland om een fijn thuis te
vinden, in bestaande of nieuwe buurten. Als samenwerkingspartijen hebben we elkaar
bij de ontwikkeling en realisatie van deze gebieden hard nodig. Als 3B Wonen zitten wij
hierbij graag proactief en in een zo vroeg mogelijk stadium aan tafel.
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Hoe:
Onze rol blijft onverminderd het zorgen voor een kwalitatief goede sociale
huurwoningvoorraad en een gevarieerd woningaanbod, want dit draagt bij aan
leefbare en veerkrachtige buurten. Dit vraagt meer dan het sturen op ‘de ideale mix’
van inkomen of leeftijd. Samen met onze partners zorgen wij ervoor dat de directe
woonomgeving schoon en opgeruimd, heel, veilig en toegankelijk is. En dat bewoners
prettig wonen zonder overlast van elkaar te ondervinden. Wij rekenen dit tot onze
primaire beheertaken.
Onze keuzes in de aanpak baseren we op beschikbare data, de input van professionals
die in de buurt actief zijn en de input van de bewoners. Bewoners zijn immers de
ervaringsdeskundigen. Ook hierin werken we graag samen met andere organisaties,
door kennis over de buurt te delen, want samen weten we meer. Door signalen en
gegevens te bundelen kunnen we beter doorgronden wat nodig is in een buurt. Door
goed samen te werken vinden we betere oplossingen en komen we tot een integrale
aanpak.
Wij vinden het belangrijk dat de bewoners zoveel mogelijk inbreng krijgen bij
beleidsvorming en uitvoering over hun buurt of complex. Niemand weet beter wat er
speelt in de buurt en waar de opgaven liggen dan de bewoners zelf. De opgaven zijn
per dorp en soms buurt verschillend en dus is maatwerk nodig. Om te zorgen dat de
participatie duurzaam is en langere tijd stand houdt, zetten we in op het vergroten van
het eigenaarschap van bewoners. Dit draagt bij aan de weerbaarheid van bewoners en
de veerkracht van de buurten.
Wij zien een belangrijke opgave voor ons weggelegd in buurten waar wij relatief veel
bezit hebben. In deze buurten is het niet vanzelfsprekend dat bewoners het op eigen
kracht redden.

3B Wonen Koersplan 2021 t/m 2024

20

Speerpunten
We werken actief samen aan veerkrachtige buurten in de
gemeente Lansingerland en nemen hierin een voortrekkersrol als
dat nodig is
We werken zo integraal mogelijk samen met partners
We gebruiken data en input van (ervarings)deskundigen om te komen tot
een buurtaanpak

Effecten
Huurder

Woning

•
•

•

•

Woont prettig, voelt zich veilig en thuis
Krijgt zoveel mogelijk inbreng over de
woon- en leefomgeving
Ziet dat partijen intensief samenwerken
om de buurt goed te houden

Er is aandacht voor de woonomgeving
als onderdeel van de kwaliteit van de
woning

Buurt

Organisatie

•
•

•

•

Er zijn inclusieve en veerkrachtige buurten
De buurt is schoon, opgeruimd, heel,
veilig en toegankelijk
We hebben een gezamenlijke aanpak
met partijen die is afgestemd op de
specifieke buurt
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Medewerkers van 3B Wonen zijn actief
in de buurt
De organisatie maakt deel uit van een
netwerk waarin opgavegericht wordt
samengewerkt
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HET KOERSPLAN: THEMA 4

Toekomstbestendig
én flexibel

Waarom:
3B Wonen is gericht op de lange termijn. Wij willen ook in de verre toekomst van
toegevoegde waarde blijven voor onze doelgroep en betaalbare huurwoningen kunnen
bieden. De maatschappij verandert snel en hoewel we ver vooruitkijken is het lastig om
de behoeften en wensen van de toekomst te voorspellen. Wij willen als organisatie
echt doen waar behoefte aan is, we willen maatschappelijk relevant zijn en blijven.
Daarom richten wij onze blik meer naar buiten en organiseren wij intern veranderkracht
en flexibiliteit om mee te kunnen bewegen met de snel veranderende omgeving.
Wij stellen de vraag, en daarmee de wensen en behoefte van mensen, centraal in onze
werkwijze en organisatie.
Wij zien ook dat mensen steeds mondiger worden en meer ruimte vragen voor het tot
stand brengen van eigen initiatieven en participatie in beleidsvorming en uitvoering.
We willen recht doen aan deze verandering in de maatschappij en hiermee zorgen dat
we ook in de toekomst aansluiten op wat van ons wordt verwacht en wat nodig is.

Wat:
De (toekomstige) huurder en diens behoefte vormen de basis van onze werkprocessen.
We geven hen ruimte om zelf ideeën en oplossingen aan te dragen, zodat ons uitein
delijke aanbod optimaal aansluit op de vraag en wij onze maatschappelijke bijdrage
kunnen leveren. Ons financieel beleid is erop gericht dat we voor de langere termijn in
deze woonbehoefte kunnen voorzien, dat we kunnen blijven investeren en financieel
gezond blijven. Dit betekent ook dat wij grote risico’s uit de weg gaan en ons focussen
op continuïteit op de lange termijn.
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Wij geloven erin dat als medewerkers het naar hun zin hebben en zich prettig voelen
op hun werk, zij meer kunnen betekenen voor onze huurders. Om de continuïteit en
kwaliteit van de organisatie in de toekomst te borgen, moeten we een aantrekkelijke
organisatie zijn waarin talenten van onze medewerkers optimaal worden benut en
waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Ook willen we een aantrekkelijke
werkgever zijn voor nieuwe talenten. Dit is belangrijk om de kwaliteit van onze
dienstverlening ook in de toekomst en bij een krappe arbeidsmarkt te kunnen borgen.

Hoe:
De (toekomstige) klant is de basis voor onze dienstverlening. We stellen de klant
centraal door te werken vanuit onze klantvisie, die leidend is voor onze dienstverlening.
We bieden maatwerk dat aansluit bij de klant en geven zoveel mogelijk ruimte
voor eigen oplossingen. Wij volgen nauw de ontwikkelingen en veranderende vraag
van onze huurders en de huurders van de toekomst. Dat vraagt flexibiliteit en
veranderkracht, maar ook ruimte voor innovatie en experimenten. Zo behouden wij
onze maatschappelijke relevantie en zijn de producten die we nu ontwikkelen in de
toekomst nog steeds relevant.
Met de ingezette koers naar een toekomstbestendige organisatie (3B Wonen 3.0)
sorteren we hierop voor. Waarbij in het organisatiemodel de mens en daarmee de
opgave centraal staat. We laten de traditionele ‘vaste’ organisatiestructuur plaatsmaken
voor een meer flexibele organisatie die voortdurend in contact is met de snel
veranderende omgeving. We reageren sneller op ontwikkelingen en maken onze
klant en onze samenwerkingspartners onderdeel van de oplossingen die we bedenken
voor de opgaven die we zien. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat onze primaire
processen zo doelmatig mogelijk zijn, zodat onze kernactiviteiten goed blijven
verlopen. Wij automatiseren en digitaliseren waar kan en mogelijk is om efficiënter
en effectiever te werken.
Wij nemen onze verantwoordelijkheid op alle niveaus in zowel maatschappelijke
opgaven, maar ook als opdrachtgever. Dit vraagt van ons iets als organisatie met
betrekking tot het stellen van kaders. Even belangrijk als het stellen van kaders is het
monitoren om daadwerkelijk te sturen op de bedoeling. Wij vergelijken onszelf ook
ten opzichte van andere corporaties. Dit gebruiken wij om onszelf scherp te houden,
bewust keuzes te maken en ook om te leren waar we verder kunnen ontwikkelen.
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Door de blik goed naar buiten te richten en daardoor beter aan te sluiten op ontwik
kelingen én door samenwerking te zoeken in het werken aan daaruit voortvloeiende
oplossingen, worden we als organisatie wendbaarder. Hiermee verbeteren we de
toekomstbestendigheid en daarmee de relevantie van onze organisatie, nu en in de
toekomst. Dit is een continu proces. Wij zijn een lerende organisatie, waarbij de focus
ligt op de persoonlijke ontwikkeling en het benutten van talenten van medewerkers
door hen veel ruimte te geven en hen zoveel mogelijk zelf te laten organiseren.
Zo voelen medewerkers zich verantwoordelijk voor hun werk en voelen zij de ruimte
om binnen heldere kaders te handelen. 3B Wonen wil een werkomgeving creëren
waarin medewerkers zich ontplooien en waarin zij een bijdrage leveren en tastbare
resultaten van hun werk zien.
Omdat we ook in de toekomst invulling willen blijven geven aan onze opgaven moet
de financiële continuïteit geborgd worden. De komende jaren worden er van ons forse
investeringen gevraagd op het gebied van nieuwbouw en duurzaamheid. Wij kijken
kritisch naar onze financiële positie op langere termijn en monitoren voortdurend hoe
deze zich ontwikkelt en sturen bij waar nodig om binnen veilige marges te blijven.
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Speerpunten
De focus van de organisatie ligt op het optimaal bijdragen aan de bedoeling
Onze dienstverlening start vanuit onze klantvisie en sluit optimaal aan op
de vraag van nu en de toekomst
We zijn een lerende organisatie die ruimte biedt aan medewerkers om zelf
dingen te organiseren en zich te ontplooien
We zetten in op financiële stabiliteit en continuïteit, zodat we ook op de
langere termijn invulling kunnen blijven geven aan de maatschappelijke
opgaven

Effecten
Huurder

Woning

•

•

•
•

De huurder voelt zich gehoord en
gekend bij 3B Wonen
Ervaart invloed op de dienstverlening
en er wordt maatwerk geleverd
Krijgt een duidelijk en uitlegbaar beleid

De woning wordt gezien als meer dan
stenen, maar een thuis

Buurt

Organisatie

•

•

In de buurt werken zichtbare,
verantwoordelijke en betrokken
professionals samen

•
•
•
•
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Is wendbaar en kiest focus vanuit de
bedoeling
Stelt de klant centraal en levert maatwerk
Is een lerende en flexibele organisatie
Heeft medewerkers die verantwoorde
lijkheid krijgen en nemen
Is een aantrekkelijke organisatie om
te werken
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