christelijke identiteit Patrimonium
Patrimonium (= vaderlijk erfdeel) is opgericht in 1914 door het werkliedenverbond. Jaren later (pas in
1994) is er besloten om de naam Patrimonium aan te passen naar de huidige naam “Christelijke
Woningstichting Patrimonium”. De christelijke identiteit is ook opgenomen in het identiteitsstatuut:
“Ons handelen wordt bepaald door wat de Bijbel ons leert. Hierop kunnen we elkaar aanspreken. Ons
sociale handelen wordt in belangrijke mate bepaald door onze identiteit. Ondanks verschillen over
uitleg is de Bijbel een richtsnoer voor ons christelijk en sociaal handelen. We willen vanuit dit
perspectief laten zien dat zorg en aandacht voor alle mensen en mensen met een achterstand in het
bijzonder, ons handelen bepalen.”
Is het vandaag de dag, in deze veranderende wereld, nog wel houdbaar om een christelijke
woningcorporatie te zijn? Hoe is te merken of te zien dat Patrimonium een christelijke organisatie is?
In februari 2019 hebben we als medewerkers hierover doorgesproken. Dat heeft geleid tot
onderstaande bevindingen.
Welke kernwaarden horen bij Christelijke Woningstichting Patrimonium?
Kernwaarden die bij Patrimonium horen zijn en die we hoog in het vaandel hebben staan zijn:
betrouwbaar, eerlijk, barmhartig, hulpvaardig, zorg en aandacht voor de medemens, de ander
respecterend. We durven ons kwetsbaar op te stellen en willen leren van onze fouten.
Zijn deze kernwaarden alleen toe te schrijven aan een christelijk bedrijf?
Nee, ook niet-christelijke bedrijven kunnen deze kernwaarden hebben, maar bij ons is de Bijbel de
inspiratiebron voor deze kernwaarden. Een inspiratiebron uit de Bijbel is de gelijkenis met het
verhaal van de Barmhartige Samaritaan; het telt wat iemand doet, niet wat of wie hij is.
Hoe geven we invulling aan onze christelijke identiteit?
Dat doen we op verschillende manieren:
• Om te laten zien wat onze inspiratiebron is, bieden we nieuwe huurders een Bijbel aan bij het
tekenen van het huurcontract
• We hebben aandacht en zorg voor de huurders die op ons zijn aangewezen, ook bij de zichtbare
toename van eenzaamheid en kwetsbaarheid bij onze doelgroep
• We willen zo veel mogelijk ontruimingen of overlast met buren proberen te voorkomen. Waar
het escaleert, proberen we tot een goede oplossing te komen
• Waar mogelijk en nodig bieden we huisvesting aan maatschappelijke of hulpverlenende
instanties en werken we met ze samen
• We zien als medewerkers naar elkaar om.
Wie kan werken bij Christelijke Woningstichting Patrimonium?
Iedereen die goed is in zijn/haar vak en de christelijke identiteit wil onderschrijven, dan wel
respecteren.
Is een christelijke woningstichting nog van deze tijd?
Zeker. Vanuit onze missie, visie en christelijke identiteit willen we graag onze volkshuisvestelijke
taken uitvoeren en waar mogelijk of nodig net dat beetje extra bieden.
Waar staat Patrimonium voor?
Vanuit onze christelijke identiteit zorgen we voor een thuis voor onze huurders. Daar werken we
enthousiast aan, met duidelijke zorg en aandacht voor de huurder. We zijn betrouwbaar en eerlijk in
ons spreken en handelen.

