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proces. We hebben eerst stilgestaan bij de resultaten van de afgelopen jaren en de ontwikkelingen
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het geheel weer met onze medewerkers gedeeld om te toetsen of we het ook kunnen waarmaken.
de HBV en de wethouders van de beide gemeenten. Ik ervaar dan ook een gedragen koers voor de
komende jaren. Als ik terugkijk op dit proces, komen twee woorden naar boven. Duurzaam en
dichtbij. Dat is de titel van het ondernemingsplan geworden.
Duurzaamheid is natuurlijk een breed begrip. Het gaat erom de goede dingen te doen, op de korte
en de lange termijn. Voor de huurder, voor IJsseldal Wonen, en zelfs voor de wereld. We dromen
namelijk van een mooie toekomst waarin iedereen prettig met elkaar samenleeft en er ruimte is
voor ons allemaal. Waar mensen respectvol met elkaar en de omgeving omgaan. Een helpende
hand uitsteken wanneer dat nodig is. Een fijne buur zijn voor elkaar. Oog hebben voor het milieu.
Wij geloven in de kracht van de samenleving, de kracht van de mensen. Die hebben we ook
ervaren in ons sessies “ontbijt met beleid”. Huurders die zelf hun verhaal vertellen, waar ze van
genieten en wat er wellicht nog beter kan. Die zelf de schouders eronder zetten, om werk van hun
buurt te maken.
Maar soms lukt het even niet alleen. En dan komt het woord dichtbij naar voren. We willen dichtbij
onze huurders staan, weten wat hun behoeften zijn, weten wat er leeft in de buurt. Dat kan niet
alleen vanuit ons kantoor, of achter de computer. Daarvoor moet je nabij zijn, is persoonlijk contact
belangrijk. Vanuit IJsseldal Wonen, maar ook vanuit andere organisaties die ondersteuning bieden
als het even niet meer gaat, of er juist een extra creatieve geest nodig is om ideeën verder te
brengen. Zo werken we samen aan een duurzame gemeenschap.
Vanuit IJsseldal Wonen zien we ons zelf als een bus. Een buurtbus wel te verstaan. Lekker compact
en wendbaar. We verzamelen verschillende kwaliteiten in de bus om de klant en de maatschappij
zo goed mogelijk van dienst te zijn. We gaan op weg naar onze bestemming. Onderweg geven
borden ons de richting aan. Soms stappen er mensen uit om aan de slag te gaan. Op andere
punten stappen er juist mensen in, om samen dezelfde kant op te gaan. Soms vertragen we, om te
ontmoeten, te onderzoeken, even echt rond te kijken. En soms geven we gas bij, zodat we sneller
op de bestemming komen. We reizen met onze buurtbus, onderweg naar een duurzame
gemeenschap. Reist u met ons mee?

Yolanda Winkelhorst
Directeur-bestuurder IJsseldal Wonen
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HOOFDSTUK 1

Wie zijn wij?
Misschien stapt u niet zo snel bij een vreemde in de bus. Daarom stellen we ons even voor.

IJsseldal Wonen

Ons werkgebied

We zijn een betrokken woningcorporatie, die actief is in

We zijn actief in 14 kernen in de gemeenten Voorst en

de gemeenten Voorst en Lochem. Zowel de huidige als

Lochem. Daar verhuren en beheren we zo´n 3.000 sociale

toekomstige huurder staat bij ons centraal. We zijn

huurwoningen en 150 vrije sector woningen. We bieden

ondernemend en spelen voortdurend in op kansen die

daarmee ruim 7.500 mensen een thuis. In verschillende

zich voordoen. Onze medewerkers voelen zich

kernen hebben we ook nog aanbod aan voorzieningen,

verantwoordelijk voor hun bijdrage. Ze hebben veel

zoals winkelruimte, gezondheidscentra of kantoren.

ruimte om zelfstandig te handelen. Zo kunnen we onze

We laten dit langzamerhand over aan de markt.

klanten, woningzoekenden en de maatschappij het beste
van dienst zijn.

Samenwerkingspartners
Tal van partners werken met ons samen. Op beleidsmatig

Missie

terrein zijn dit vooral de gemeenten Voorst en Lochem en

Het is onze missie om samen te werken aan passend

Huurdersbelangenvereniging IJsseldal. In de buurt werken

wonen, in een prettige, landelijke omgeving.

we samen met onze huurders, zorg- en welzijnsinstellingen
en de wijkagenten. En aan de woning werken we met

Voor wie?

onze partners op gebied van onderhoud. Dit zijn

We richten ons op woningzoekenden met een inkomen

verschillende onderhoudsbedrijven. Daarnaast is ook een

tot ongeveer € 40.000. We zien dat er verschillende

belangrijke rol weggelegd voor de bewonerscommissies

doelgroepen zijn. Dit komt doordat mensen verschillende

of de huurder zelf, doordat we ze steeds meer betrekken

woonbehoeftes hebben, maar ook door de regels over het

bij de voorkant van het onderhoudsproces. We delen

passend toewijzen. Naast de woningzoekenden zetten we

kennis en ervaring met elkaar. We zetten samen de

ons in voor alle huurders die al bij ons wonen, ongeacht

schouders eronder. Zo versterken we elkaar, zodat onze

hun inkomen.

toekomstdroom steeds dichterbij komt.
Zo, u weet nu wie we zijn, waar ons hart ligt, en wie u nog
meer in onze bus kunt ontmoeten. We hopen dat u zich
aangesproken voelt door dit gezelschap. Zo kunnen we
onze reis samen beginnen.
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Economie

Milieu

De economische ontwikkelingen zien er positief uit.

Het klimaat verandert. Wellicht door de tijd, maar zeker

De economische groei zet door. Maar niet iedereen

ook door de uitstoot van CO2. Het klimaat akkoord van

profiteert hiervan. Door de lage rente blijft indexatie

Parijs moet voorkomen dat de aarde te veel opwarmt.

van pensioenen uit. De senioren hebben niet meer de
mogelijkheid om dit effect te compenseren.
De arbeidsmarkt flexibiliseert, waardoor er veel met
tijdelijke contracten wordt gewerkt. Het gevolg hiervan is
dat mensen regelmatig een poosje zonder werk kunnen
komen te zitten. Het vangnet hiervoor is de afgelopen
jaren fors minder geworden. Betaalbaarheid blijft vanuit
deze ontwikkelingen daarom een belangrijk thema.
Daarnaast ervaren we dat de economische groei leidt
tot kostenstijging in de bouwsector en een gebrek aan
vakmensen. Ook stijgt de WOZ waarde van onze
woningen en daarmee de verhuurdersheffing. Als

HOOFDSTUK 2

woningcorporatie hebben we daardoor minder te

Wat gebeurt er om ons heen?

“Als we willen dat onze
(klein)kinderen ook in
de toekomst nog prettig
kunnen wonen, is het
belangrijk om andere
energiebronnen te
gebruiken”

besteden of kunnen met hetzelfde geld minder doen.

Om de route en de eindbestemming te bepalen, is het belangrijk om te weten hoe de
omgeving er uit ziet. Het landschap om ons heen verandert voortdurend, evenals de
weersomstandigheden. Wanneer we door de grote ramen van onze buurtbus om ons
heen kijken, zien we de volgende ontwikkelingen.

Technologie

De noodzaak wordt erkend, maar om dit te bereiken zijn

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel.

ingrijpende maatregelen nodig. Ook dichterbij huis zien

Het woningbezit ontwikkelt zich aan de andere kant

we dat het zo niet langer door kan gaan. Het gas in

zeer traag. De stenen staan er dus al, maar wat zich

Groningen raakt op. Aardbevingen geven aan dat de

binnen de muren afspeelt verandert in een hoog tempo.

grens bereikt is. De energietransitie is nu echt een feit.
Als we willen dat onze (klein)kinderen ook in de toekomst

“De stenen staan er al,
maar wat zich binnen de
muren afspeelt verandert
in een hoog tempo”

nog prettig kunnen wonen, is het belangrijk om andere
energiebronnen te gebruiken en kritisch te kijken naar
de materialen die we gebruiken.

Demografie

Opbouw van de buurt

De demografische ontwikkelingen laten zien dat de

De samenstelling van wijken verandert.

omvang van de bevolking richting 2025 stabiliseert.

Door het passend toewijzen komen er alleen nog

Het aantal huishoudens neemt nog licht toe. Hierdoor

huishoudens met lage inkomens in onze wijken.

ontstaat een beperkte vraag naar extra woonruimte.

Daarnaast komen er nieuwe doelgroepen bij, bijvoorbeeld

Door de technologische ontwikkelingen zijn mensen in

Dat is goed, want het geeft helderheid waar we voor

Deze vraag concentreert zich in de kernen met de

doordat mensen met een beperking steeds vaker gewoon

staat om langer zelfstandig thuis te wonen, maar ook om

zijn en wat anderen van ons mogen verwachten. Goede

meeste voorzieningen, zoals Twello, Gorssel en Eefde.

in de wijk wonen. We hebben het gevoel dat het aandeel

werk en wonen te combineren. De digitalisering zet door.

verkeersregels zorgen immers voor meer veiligheid

Er is sprake van vergrijzing en ontgroening. Dit komt

woningzoekenden met een zorg of hulpvraag stijgt. De

Digitalisering biedt kansen voor nieuwe vormen van

onderweg. Binnen deze kaders is nog niet alles even

doordat de levensverwachting toeneemt en het aantal

groep statushouders fluctueert per jaar. Door de

dienstverlening, plaats- en tijdonafhankelijk werken.

scherp. Soms worden de regeltjes een doel op zich.

kinderen per huishouden afneemt. Het aantal personen

vluchtelingendeal met Turkije is het nu wat rustiger,

We verwachten dat onze data voor steeds meer

Dat vinden we niet prettig, omdat het ons afleidt van

per huishouden daalt nog steeds licht. Op basis van de

maar het is de vraag of deze deal toekomstbestendig is.

instanties belangrijk worden. In plaats van talloze

onze bestemming. We zoeken dan ook steeds de

Woonvisies van de gemeente Voorst en Lochem zien we

Het aandeel ouderen in de wijk groeit, waardoor de

data aan te leveren, gaan zowel de klanten als de

bedoeling, de geest van de wet, en handelen hiernaar.

dat er nog een beperkte opgave ligt om extra woningen

problematiek met bijvoorbeeld thuiswonende

toezichthouders rechtstreeks inloggen op ons systeem.

En gaan het gesprek aan met de wetgever over de

te bouwen. De grootste opgave ligt in de bestaande

dementerenden in de wijk toeneemt.

Betrouwbare gegevens die juist, volledig en tijdig zijn

effecten om te kijken of het ook anders kan.

woningvoorraad. Hoe zorgen we dat de huidige

Wet- en regelgeving
Het speelveld voor woningcorporaties is vastgelegd in
de Woningwet van 2015. Daarmee zijn duidelijke kaders
aangegeven waarbinnen onze inzet zich moet afspelen.

worden nog belangrijker.

woningen blijven aansluiten bij de behoefte,
qua type, prijs en kwaliteit?
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HOOFDSTUK 3

Waar gaan we naar toe?
Met een goed beeld van de omgeving om ons heen, trekken we de volgende conclusie: We zijn
alleen van toegevoegde waarde als we continu inspelen op de ontwikkelingen, de vraag die er ligt
bij onze klanten en de behoefte in de samenleving. Om op de goede weg te blijven, willen we vanuit
IJsseldal Wonen dichtbij zijn. We kennen onze huurders in de verschillende kernen, weten wat hun
behoeften zijn én die van de buurt. We begrijpen hoe de lokale woningmarkt in de gemeenten
Voorst en Lochem werkt en stemmen daar onze inzet op af.

Daarbij handelen we vanuit onze maatschappelijke opdracht

8. Wij willen een goed rentmeester zijn. We wegen onze

en aan de hand van de volgende strategische uitgangspunten:

investeringen daarom telkens goed af, zodat we zowel nu als
in de toekomst onze meerwaarde kunnen bieden.

1.	 We zorgen voor voldoende betaalbare en geschikte
woningen voor onze doelgroep. Dat betekent dat we ons

Ons werk bestaat uit voortdurend keuzes maken. Dat doen

richten op de sociale woningvoorraad, die afgestemd wordt

we aan de hand van onze maatschappelijke opdracht en onze

op de diverse doelgroepen met een inkomen tot € 40.000.

strategie, zoveel mogelijk samen met onze partners.. Vanuit

2. We verwachten dat de dienstverlening in de toekomst steeds
meer digitaal gaat worden, maar ervaren dat lang niet al

IJsseldal Wonen willen we het goed voor en met elkaar
hebben.

onze klanten al zover zijn. Daarom gaan we de digitale
dienstverlening mogelijk maken, maar niet verplicht

Op weg naar de duurzame gemeenschap

opleggen.

Met die wetenschap vervolgen we onze reis in de buurtbus.

3. We zetten meer in op verleiden door het laten zien van de

We gaan op weg naar onze toekomstdroom. Hoe ziet die er

voordelen, dan straffen of dwingen. Dit is onze algemene

eigenlijk uit? Wij dromen van kernen waar het prettig wonen is.

handelswijze, omdat we uitgaan van vertrouwen en geloven

Met mensen die gelukkig zijn, die zich mede verantwoordelijk

dat mensen zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor hun

voelen voor hun woning, de buurt of de kern. Een kern met een

woonsituatie.

zodanig woningaanbod, dat ook mensen met een smalle beurs

4. Wanneer ons vertrouwen geschaad wordt of mensen die

een goede plek kunnen vinden. Dat vertaalt zich in een

verantwoordelijkheid niet nemen, zullen we onze regels of

aanbod aan sociale huurwoningen, die energiezuinig zijn en

grenzen meer dan in het verleden ook echt gaan

comfortabel. In de buurt voelen mensen zich veilig en thuis.

handhaven.

Ze zijn een goede buurman of -vrouw, omdat ze die zelf ook

5. We zien dat onze maatschappelijke opdracht is uitgebreid

graag willen hebben. Wanneer mensen het niet zelf of met hun

met een opgave om te komen tot een CO2 neutrale

buurt redden, staat er een netwerk van organisaties klaar om

woningvoorraad. Als woningeigenaar hebben we hierin een

hen tijdelijk of structureel te helpen. Vanuit IJsseldal Wonen

verantwoordelijkheid te nemen. We investeren in energie-

dragen we daar graag een steentje aan bij. We noemen onze

zuinige woningen, niet alleen om de woonlasten laag te

droom: de duurzame gemeenschap. Om daar te komen doen

houden maar ook om de energiedoelstelling te halen.

we onderweg drie bestemmingen aan:

6. Op gebied van leefbaarheid zijn de wettelijke kaders strak
gesteld. Wij pakken de ruimte binnen deze kaders, omdat
we een brede taakopvatting hebben op gebied van sociaal
beheer.
7.	 We staan voor kwaliteit. Die kwaliteit leveren we tegen zo

1. De duurzame relatie
2. De duurzame woning
3. De duurzame buurt

laag mogelijke kosten.
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3.1 De duurzame relatie

We communiceren actief met onze huurders en stakeholders. Over bijvoorbeeld dit ondernemingsplan,

Als eerste bestemming reizen we naar de duurzame relatie. Logisch, want mensen staan centraal bij IJsseldal Wonen. We

verwachten en wat wij van hen verwachten.

ons beleid en ontwikkelingen die we zien. Hierdoor is het helder wat de buitenwereld van ons mag

kunnen alleen maar inspelen op verwachtingen en behoeftes wanneer we die kennen. En deze vervolgens realiseren in
gesprek en samenwerking met elkaar. Daarvoor is in onze ogen een duurzame relatie nodig. Een duurzame relatie is
gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. Dit vertrouwen verdien je door transparant te zijn over je keuzes en

We brengen in kaart hoe tevreden onze huurders, stakeholders en toezichthouders zijn over onze

verantwoording af te leggen over de gevolgen. Door wederkerigheid in relaties, in plaats van gezag. Door samen te

inzet. Daarmee meten we de effecten van onze inzet en kunnen we bijsturen waar het nodig en

werken aan een gemeenschappelijk doel.

mogelijk is.

		
Eindbestemming
		We zien op onze bestemming dat huurders onze dienstverlening waarderen omdat deze steeds wordt afgestemd op hun
behoefte en verwachtingen. Stake-holders waarderen onze inzet omdat deze bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven in
Voorst en Lochem. En onze toezichthouders zijn tevreden omdat we efficiënt en effectief opereren binnen het speelveld.
Hoe komen we met onze buurtbus op deze bestemming? We volgen onze route aan de hand van de volgende borden
die richting geven aan onze reis.

We komen onderweg verschillende doelgroepen tegen. We gaan daarom meer onderscheid
aanbrengen in onze dienstverlening, want niet alle huurders willen hetzelfde. Huurders kunnen
ons bereiken via internet of een app, zodat ze zelf zaken kunnen regelen op elk gewenst tijdstip.
Maar ook contact via de telefoon, op kantoor of thuis behoren tot de mogelijkheden. De klant
bepaalt wat aansluit bij zijn of haar behoefte. Wij zorgen dat de klanten weten wat er mogelijk is,
om hen daar zo goed mogelijk in te begeleiden.

Juist omdat onze doelgroepen verschillen, willen we ons meer verdiepen in onze huidige en
toekomstige huurders zodat we beter zicht hebben op de behoeftes en ontwikkelingen. Dan kunnen
we daar goed op aansluiten. Dat doen we via een mix van mogelijkheden, samen met de Huurdersbelangenvereniging. Enquêtes, klantenpanels, literatuuronderzoek, het kan allemaal. En we kunnen
natuurlijk gewoon eens op de koffie gaan bij onze huurders.

Als plattelandscorporatie kennen we de mensen en zij kennen ons. Hierdoor hebben we gemakkelijk
contact in de buurt. We ondersteunen huurders bij het houden van het gesprek in de buurt wanneer
dat even niet zo makkelijk gaat. Dat kan door de huurders mogelijkheden in handen te geven, zoals
buurtbemiddeling, maar ook door aanwezigheid van ons.

We werken samen met verschillende partners aan onze droom, de duurzame gemeenschap. Hierbij
kiezen we bewust, op basis van resultaatgerichte en zakelijke afspraken, maar ook op basis van passie
en plezier.

We wisselen informatie uit met onze partners, om zo tot het beste resultaat te komen. We hebben
daarbij de privacy hoog in het vaandel staan. Daarnaast zorgen we voor optimale beveiliging van
data, omdat we daar zorgvuldig mee om willen gaan.
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3.2. De duurzame woning

We willen op onze bestemming gezonde woningen. Daar past geen asbest meer bij. We saneren

Maar alleen met mensen zijn we er niet. Onze huurders moeten wel ergens in kunnen wonen. En zo komen we op onze

het zichtbare asbest voor 2024. Dit combineren we zoveel mogelijk met planmatig onderhouds-

tweede bestemming: De duurzame woning.

werkzaamheden.

Eindbestemming
	Deze bestemming ziet er als volgt uit: Een duurzame woning-voorraad sluit aan op de vraag van de klant en de behoefte van de
maatschappij. De woningen zijn betaalbaar. Niet alleen voor de huidige, maar ook voor de toekomstige klanten. De woningen zijn
comfortabel, gezond en energiezuinig.

Tijdens onze reis geven we voorrang aan het aanpassen van het bestaande woningbezit, zodat het steeds
weer inspeelt op de actuele en toekomstige vraag. De meeste woningen staan er immers al. Maar door de
ontwikkelingen, zoals het scheiden van wonen en zorg, is er behoefte aan andere types, andere kwaliteit of
andere huurprijzen. We passen de woningvoorraad aan door sloop, nieuwbouw en grootschalige renovatie,
maar ook door experimenteren met nieuwe woonvormen.

We versnellen op het gebied van energiebesparing. We voeren een pakket aan energiebesparende
maatregelen uit, waardoor de energie index van ons woningbezit in 2020 gemiddeld 1,31 is. Daarnaast
wordt er in 2018 een plan gemaakt om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Dit plan moet flexibel zijn, want wie
weet wat er onderweg allemaal nog wordt uitgevonden. Maar we willen ook niet stilstaan, omdat we
wachten op de nieuwste innovatie. We willen zodanig investeren, dat we geen spijt krijgen van onze
acties, omdat het weggegooid geld was.

Er blijft onderweg werk aan de winkel in onze woningvoorraad. We bouwen nieuwe woningen en
verkopen bestaande woningen. De omvang van ons woningbezit blijft tot 2025 op totaalniveau gelijk.
Nieuwbouw en verkoop houden elkaar ongeveer in evenwicht. Met de nieuwbouw en de verkopen spelen
we specifiek in op de gewenste veranderingen in de woningportefeuille. Zo zal het aantal woningen in
Twello toenemen, terwijl het in de kleinere kernen juist afneemt. Bij onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen hebben we oog voor de consequenties van versnipperd bezit (huur en koop door elkaar in
een blok) We onderhouden onze wonvingvoorraad zodat de kwaliteit op peil blijft. Het onderhoud levert
een bijdrage aan comfortabel, gezond en energiezuinig wonen.

Betaalbaarheid is een belangrijk thema. De huurprijs van een woning moet in verhouding zijn met de
kwaliteit. Vanzelfsprekend heeft een grotere woning een hogere huur dan een kleinere woning. We kijken
niet alleen naar de huur, maar ook naar de energielasten. Daarmee proberen we meer te sturen op
woonlasten. Scheefwoners worden niet gestraft met extra huurverhoging, maar verleid om door te
stromen naar een andere woning. We gaan voor inflatievolgend huurbeleid.

We zien dat onze doelgroep uit verschillende categorieën bestaat met verschillende inkomens. Het
passend toewijzen zorgt voor minder keuzevrijheid. Met het streefhuurbeleid zorgen we voor zodanige
huurprijzen van het beschikbare aanbod, dat er gelijke slaagkansen ontstaan voor de verschillende
doelgroepen.
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3.3. De duurzame buurt
U heeft inmiddels kennis gemaakt met de duurzame relatie en de duurzame woning. Beide zijn nodig voor een
duurzame buurt. Dat is onze derde bestemming. Benieuwd hoe die eruitziet?
Eindbestemming
	
In een duurzame buurt wonen mensen prettig met elkaar samen. Ze nemen zelf het initiatief om te zorgen dat ze prettig (kunnen
blijven) wonen. Wij ondersteunen hen daarbij. Bewoners voelen zich veilig en thuis en waarderen hun woonomgeving.

We bouwen met elke buurt een zodanige relatie op, dat we elkaar snel kunnen vinden bij bijzonderheden.
Dit kan bijvoorbeeld via een contactpersoon of bewonerscommissie. We zorgen dat de buurt goed
op de hoogte is van onze werkzaamheden. Wanneer er bijzonderheden zijn, bespreken we dit met de
contactpersonen, zodat we inzicht hebben in het effect in de buurt en de communicatie hier zo goed
mogelijk op af kunnen stemmen.
		
We vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in de wijk. We gaan wijkprofielen opstellen met
informatie over de wijk. Hierdoor hebben woningzoekenden een beter beeld van de wijk en kunnen ze daar
hun keuzes op afstemmen.

We bieden huurders keuzevrijheid om van hun huis hun thuis te maken. Daarbij wegen we de belangen af
van de huidige huurder, de gevolgen voor de buurt en de consequentie voor toekomstige huurders.

We stellen duidelijke grenzen. We accepteren geen woonfraude, wietplantages, intimidatie en structurele
overlast. Wanneer we dat constateren, stappen we uit de bus en treden op.

Als we in de duurzame buurt rondrijden, zien we een schone woonomgeving, waarin alles heel is en
functioneert. Bewoners voelen zich veilig. Wanneer dat niet het geval is, pakken we dit samen met
bewoners en gemeente op.

Doordat we vanuit IJsseldal Wonen regelmatig met onze buurtbus in de buurt rondrijden, zijn we de
ogen en oren in de wijk. We signaleren zaken en zorgen dat de huurder de juiste ondersteuning krijgt
aangeboden, wanneer die er zelf even niet uitkomt. Daarvoor pikken we onderweg iemand op van de
gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties of politie en zetten die af op de juiste plek.

Onderweg in de duurzame buurt kijken we goed rond. We monitoren de samenstelling en vitaliteit van
de buurt. We onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de woningtoewijzing en onze inzet hier zo
goed mogelijk op afgestemd worden. Daarvoor overleggen we ook met de collega corporaties binnen
Woonkeus.
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Hoe gaan we dat doen?
We hebben het de hele tijd over onze buurtbus en wie er aan boord is. Maar wat voor bus hebben
we eigenlijk nodig? Hoe ziet die er uit? Gezien al onze duurzame bestemmingen, kunt u het vast al
raden. We hebben ook een duurzame bus nodig, een duurzame organisatie.

Als duurzame organisatie zijn we voortdurend in beweging
om toegerust te zijn op de maatschappelijke opgaves.
We voeren een verantwoord financieel beleid, zodat we
middelen hebben voor de huidige opgaves, maar ook voor
de toekomstige. Daarnaast zijn we milieubewust en laten
we een zo laag mogelijke voetprint achter.
Wat betekent dit voor de ontwikkeling van onze organisatie?

“We willen de basis
op orde hebben,
waardoor de aandacht
naar buiten kan”

Welke mensen, werkwijzen en idealen passen erbij?
huurders als financiële middelen. De besluitvormingsIn een duurzame organisatie werken natuurlijk ook

processen en de governance zijn goed geregeld. Denken

duurzaam inzetbare medewerkers. Medewerkers die zelf de

in kansen en risico’s is een normaal onderdeel van onze

regie nemen voor hun loopbaan, en zorgen dat ze altijd

dagelijkse bedrijfsvoering. Ons financieel beleid voldoet

toegevoegde waarde bieden. Experimenteren en evalueren

aan de normen van de toezichthouders en het WSW.

is bij IJsseldal Wonen heel gewoon, omdat we steeds willen

We zorgen ervoor dat onze organisatie steeds groener

kijken of het beter kan. We richten onze organisatie zodanig

wordt. Door bijvoorbeeld zuiniger om te gaan met energie,

in dat de cultuur, structuur, ons hrm beleid en de werkstijlen

zo min mogelijk papier gebruiken, of ook eens de fiets te

op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken.

pakken.

Klantgerichtheid staat centraal. Flexibiliteit, wendbaarheid,
netwerken en samenwerken, omgevingssensitiviteit,

We rijden dus in een elektrische buurtbus, die wendbaar is.

kostenbewustzijn en milieubewustzijn zijn belangrijke

De bus heeft grote ramen, zodat we goed naar buiten

competenties.

kunnen kijken wat er allemaal gebeurd. We stoppen
regelmatig om in en uit te stappen en partners mee te

We willen de basis op orde hebben, waardoor de aandacht

nemen. We zorgen dat brandstofmeter zo veel mogelijk in

naar buiten kan. Dat betekent dat we beschikken over

het groen staat. Af en toe oranje is akkoord, maar rood mag

betrouwbare en actuele data. Zowel over onze woningen,

hij niet worden.
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Klaar? Starten maar….
De koers voor de komende jaren ligt nu vast. We kunnen op weg naar een duurzame
gemeenschap. De bestemming is helder en de verkeersborden helpen ons om onderweg
onze richting vast te houden.
Elk jaar van ons ondernemingsplan leggen we een stuk
van de route af. We maken daarvoor jaarplannen per
team. In het jaarplan staan concrete projecten die een
bijdrage leveren om richting ons doel te komen.
Vervolgens leggen we in de jaarverslagen verantwoording
af. Hoever we zijn gekomen, wat hebben we gedaan, en
wat heeft het gekost. We evalueren en reflecteren, zowel

“We nemen een andere
afslag, rijden een stukje
om, of snijden juist eens af.
Dat kan, omdat we een
wendbare organisatie zijn.”

intern als met onze partners. Wanneer de omstandigheden wijzigen, stellen we onze route bij. We nemen een
andere afslag, rijden een stukje om, of snijden juist eens
af. Dat kan, omdat we een wendbare organisatie zijn.
Maar wel één met een mooie toekomst in het vizier,
namelijk een duurzame gemeenschap, waar mensen
prettig samenwonen!
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