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Ieder schip dat vaart wil op koers blijven. Dit 

doe je door de koers vooraf uit te zetten en je zo 

goed mogelijk voor te bereiden op de stromingen, 

weersverwachting en obstakels om zo efficiënt 

mogelijk de eindbestemming te bereiken. 

Voor ons als 105 jaar ‘jonge’ corporatie is dat niet 

anders en we hebben onze koers vastgelegd in het 

beleidsplan voor de jaren 2020-2023 dat voor u ligt.

 

Patrimonium staat voor Goed Wonen, geïnspireerd 

vanuit het christelijk geloof en dat willen we de 

komende jaren handhaven. Met dit beleidsplan 

willen we laten zien wat onze ambities zijn en 

vanuit welke waarden we deze willen realiseren. Dat 

doen we in een corporatiewereld die behoorlijk is 

veranderd en waarin de financiële mogelijkheden 

steeds minder lijken te worden. Ons handelen 

is erop gericht dat we er echt willen zijn voor 

onze huurders. We hebben hen voor ogen bij 
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het realiseren van de doelstellingen die zijn 

vastgelegd voor duurzaamheid, betaalbaarheid, 

beschikbaarheid en leefbaarheid. We staan daarin 

open voor onze omgeving en willen samenwerken 

met collega corporaties waar dit kan. We hebben 

immers samen in deze prachtige stad een 

volkshuisvestelijke opgave en verantwoordelijkheid.

We willen een professionele en betekenisvolle 

organisatie zijn waarin de klant centraal staat. 

Om daar te komen zullen we nog een verdere 

kwaliteitsslag moeten maken. Patrimonium wil 

een stabiele en betrouwbare werkgever zijn, een 

organisatie waar medewerkers met plezier werken. 

Ook investeren we in het goed faciliteren en 

outilleren van onze medewerkers, zodat we onze 

klanten nog beter van dienst kunnen zijn. 

We zien er naar uit om hiermee aan de slag te gaan!

Auke de Vries, directeur-bestuurder

We willen een professionele en 
betekenisvolle organisatie zijn 
waarin de klant centraal staat

“
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Patrimonium staat voor 
Goed Wonen, dat willen 
we de komende jaren 
zo houden

“
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Inleiding
Patrimonium staat voor Goed Wonen. Al meer dan 

honderd jaar realiseren, beheren en verhuren we 

woningen in de gemeente Groningen. Ruim 6400 

woningen verspreid over de hele stad. Als corporatie 

willen we steeds de goede dingen blijven doen. Dit 

jaar maar ook de komende jaren. Dat is een hele 

uitdaging in deze tijd. We willen meer woningen 

bouwen, verduurzamen en daarnaast beschikbare en 

betaalbare woningen aanbieden voor verschillende 

doelgroepen. Woningen die goed onderhouden zijn, 

het liefst in leefbare buurten. Tegelijkertijd hebben 

we als corporaties in Nederland minder te besteden 

en kunnen we niet investeren in datgene wat we 

allemaal graag zouden willen. 

Dit betekent dat wij als corporatie keuzes moeten 

maken. Er liggen mooie en ingewikkelde ambities en 

we zijn volop in beweging als organisatie. 

1.
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Wij hebben onze organisatie anders ingericht om nog 

beter toegerust te zijn om datgene te kunnen doen 

wat er van ons verwacht wordt. Maar ook om flexibel 

en wendbaar te kunnen zijn, zodat we om kunnen 

gaan met onvoorziene omstandigheden en een 

veranderende samenleving. We willen graag nog beter 

in kunnen spelen op de vragen van onze huurders. We 

willen klantgerichter zijn en anticiperen op de eisen 

en wensen van nu en van de toekomst.

Dit nieuwe beleidsplan geeft richting aan deze 

keuzes. Daarin speelt onze christelijke identiteit 

een belangrijke rol. De bijbel is onze inspiratiebron. 

Patrimonium wil haar eigen identiteit behouden 

en bewaken. De keuzes die wij maken zijn in eerste 

instantie te herleiden naar onze identiteit: er zijn 

voor kwetsbare huurders en doelgroepen. Dit vergt 

van onze organisatie en medewerkers dat wij goed 

aansluiten bij deze groep huurders. 

We blijven ons ambitieniveau steeds kritisch 

beoordelen en bijstellen waar nodig. We 

vinden het belangrijk om vanuit verschillende 

perspectieven te kijken naar wat er het meest 

nodig en het meest gewenst is. Dit kunnen en 

doen we niet alleen. Samen met onze huurders 

en overige partners werken wij aan een goede 

huisvesting voor alle huurders van Patrimonium. 

We willen veel en hebben een hoog 
ambitieniveau, dat betekent dat we 
keuzes moeten maken. Dit nieuwe 
beleidsplan geeft richting aan onze 
keuzes.

“
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Daarnaast dragen we ons steentje bij als het 

gaat om de huisvestingsopgave voor de stad 

Groningen. Een ongedeelde stad, waar we met 

elkaar kijken wat er nodig is om de inwoners zo 

goed en plezierig mogelijk te laten wonen.

Een veranderende samenleving, andere wensen 

en verschillende uitdagingen voor de toekomst. 

Wij hebben koers en richting bepaald voor de 

komende jaren en we hebben er veel vertrouwen 

in dat wij als corporatie kunnen blijven doen 

waar we goed in zijn: er voor zorgen dat onze 

huurders goed kunnen wonen. 

Samen met onze huurders en 
overige partners werken wij aan 
een goede huisvesting voor alle 
huurders van Patrimonium

“
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Samen met onze huurders en 
overige partners werken wij aan 
een goede huisvesting voor alle 
huurders van Patrimonium

9
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2.
De wereld om ons heen
Huurders leven en woningcorporaties opereren 

in een snel veranderende omgeving. We zien een 

aantal ontwikkelingen die – nu en in de toekomst 

– van groot belang zijn voor onze huurders, hun 

woonplezier en hun behoeften. De volgende 

veranderingen hebben nu en de komende jaren 

gevolgen voor huurders en corporaties:

Demografische ontwikkelingen
Op 1 januari 2019 zijn de gemeentes Groningen, 

Haren en Ten Boer gefuseerd. Hieruit is de 

nieuwe gemeente Groningen ontstaan. Door deze 

samenvoeging is de gemeente Groningen gegroeid 

van ongeveer 200.000 inwoners naar ongeveer 

230.000 inwoners. De komende jaren (in de periode 

tot 2028) stijgt het inwoneraantal naar verwachting 

met een percentage tussen de 5% en 9%. 
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Duidelijk is ook dat de bevolking van samenstelling 

verandert: de vergrijzing neemt toe, het traditionele 

gezin verdwijnt en er komen steeds meer 

verschillende nationaliteiten in een wijk te wonen. 

Hoewel in absolute zin alle leeftijdsgroepen nog 

een groei vertonen, neemt de vergrijzing van de 

bevolking in de komende jaren toe. Vanwege de 

gezinsverdunning neemt het aantal huishoudens 

sterker toe dan het aantal inwoners. De groei van 

het aantal huishoudens vindt vooral plaats in de 

stad. In Haren en Ten Boer verwachten we, op basis 

van de prognose, dat het aantal huishoudens op de 

korte termijn nog groeit en op de langere termijn 

daalt.

Patrimonium houdt in haar keuzes rondom 

vastgoed (portefeuillestrategie) de komende jaren 

rekening met de vergrijzing van de bevolking en de 

verandering van de huishoudenssamenstelling. 

Economische ontwikkelingen 
Bij de verkoop van huurwoningen en andere vormen 

van (maatschappelijk) vastgoed is het bepalend 

of het vastgoed voor de middellange en lange 

termijn past binnen de vastgoedportefeuille. Het 

continu monitoren van de ontwikkelingen op het 

gebied van volkshuisvesting, waardeontwikkeling 

en verhuurbaarheid van het vastgoed, is geborgd 

in onze portefeuillestrategie. Maatschappelijke 

ontwikkelingen vanuit overheidsbeleid hebben 

direct effect op de volkshuisvesting in het algemeen 

en op financierbaarheid van nieuwe activiteiten. 

Ook de verhuurderheffing, vennootschapsbelasting, 

onroerendezaakbelasting en de saneringsheffing 

beperken onze investeringscapaciteit.

Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
We houden rekening met de volgende sociaal-

maatschappelijke ontwikkelingen in onze 

portefeuillestrategie en ons huurbeleid:

Huurders blijven langer thuis wonen 

Er is meer overlast

Participatie is het uitgangspunt

Koop/huur, gemengde wijken

De komende jaren zal het inwoner-
aantal in de gemeente Groningen 
naar verwachting stijgen met een 
percentage tussen de 5% en 9%. 

“
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Technologische ontwikkelingen 
Online dienstverlening is de toekomst - misschien 

(nog) niet voor iedereen - maar wel voor een 

overgrote meerderheid van de huurders. Met ons 

nieuw primair systeem bereiden we ons hierop voor. 

Veel werkzaamheden verlopen straks papierloos en/

of worden via internet digitaal afgehandeld. Dat 

biedt kansen om kosten te besparen en de huurder 

meer tevreden te stellen. Voor onze medewerkers 

veranderen de werkzaamheden ook door de 

digitalisering. Dit heeft een behoorlijke impact en 

doet een beroep op de benodigde competenties van 

medewerkers.

Ecologische ontwikkelingen
Corporaties zijn in gesprek met het kabinet over 

het gepresenteerde klimaatakkoord. Patrimonium 

zal haar bijdrage leveren om de ambities van de 

overheid te realiseren betreffende de co2 reductie 

in de gebouwde omgeving. Er zullen concrete 

afspraken gemaakt dienen te worden met het Rijk 

en de gemeente over randvoorwaarden, waaronder 

de financiering. Een onevenredige rekening voor 

woningcorporaties betekent dat die bij sociale 

huurders terecht komt. Van hen kan en mag niet 

verwacht worden dat zij - meer dan evenredig - 

lasten voor verduurzaming dragen. Daarnaast vraagt 

de verduurzamingsopgave verantwoordelijkheid en 

inzet van alle partijen die erbij betrokken zijn.

Politieke ontwikkelingen

Eenzijdiger wijken

Toename overlast (verwarde personen 
problematiek)

Inperking leefbaarheidsbudget 

Financiële klem (verhuurderheffing/
ATAD/ontwikkelingen achtervang en 
borg WSW, etc.)

Hoge duurzaamheidsdoelstellingen

Als gevolg van de crisis in voorgaande jaren wordt 

er in toenemende mate een beroep gedaan op 

sociale woningbouw. Er is een grotere tweedeling 

in de maatschappij: de rijken worden rijker terwijl 

er tegelijkertijd meer armoede ontstaat. De effecten 

van de politieke ontwikkelingen geven het volgende 

beeld: 



W

T
O

S

Sterkten

Kansen

Zwakten

Bedreigingen

SWOT analyse

Tevreden huurders

Goede en betaalbare woningen 

Energietransitie is op koers 

Christelijke identiteit

Verjongen en uitbreiden woningbezit is 
mogelijk

Huurdersparticipatie krijgt een andere vorm

We zijn meer extern gericht dan de 
afgelopen jaren en werken nauwer samen

ICT-ontwikkeling en -inrichting

Klantcontact dient geoptimaliseerd 
te worden (verdere digitalisering)

Processen zijn niet overal op orde

Onderhoudskosten zijn hoog

Vergrijzing medewerkers 
servicedienst

Financiële ratio ’s in de toekomst

Toenemende wet- en regelgeving 
en heffingen

Hoog ambitieniveau duurzaamheid

Betaalbaarheid voor huurders

battery-quarter

exclamation-triangle

swimmer

lightbulb
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Toekomstbestendig wonen 
Het karakter van de woningmarkt verandert door 

veranderingen in de samenleving. Individualisering, 

vergrijzing en vernieuwing van de samenstelling van 

de bevolking zorgen voor andere woonbehoeften en 

minder zekerheden voor de woningaanbieder. Denk 

aan opvang van migranten van zeer uiteenlopende 

achtergronden, zoals arbeidsmigranten en 

studenten. De komende periode wordt, met het 

oog op de huisvesting van meerdere doelgroepen, 

de toekomstbestendigheid van de woning steeds 

belangrijker. Dit geldt zowel voor aanpasbaarheid 

van de woning, als voor duurzaam materiaalgebruik. 

Voor de beheersing van de totale woonlasten en 

klimaat doelstellingen, neemt het belang van 

energiezuinigheid toe. 

Woningmarkt
De woningmarkt in de gemeente Groningen is te 

verdelen in een aantal eigendomssituaties. Haren 

en Ten Boer hebben een aanzienlijk kleiner aandeel 

corporatiewoningen dan de stad Groningen en veel 

meer koopwoningen. In totaal heeft de gemeente 

Groningen bijna 39.000 corporatiewoningen. Dat 

wil zeggen dat 34% van de totale woningvoorraad 

in de gemeente Groningen een corporatiewoning 

is. Gezien de groei van het aantal inwoners in de 

gemeente Groningen (voornamelijk in de stad 

Groningen), blijft er een sterke behoefte aan 

nieuwbouw. 

Bod en prestatieafspraken
Met de inwerkingtreding van de Woningwet 2015 

ligt het volkshuisvestelijk toezicht bij de gemeenten. 

Vertegenwoordigers van huurdersorganisaties 

spelen hierin ook een rol. Voor het maken van de 

prestatieafspraken zit Patrimonium daarom jaarlijks 

In totaal heeft de gemeente Groningen 
bijna 39.000 corporatiewoningen, 
dat wil zeggen dat 34% van de totale 
woningvoorraad in de gemeente 
Groningen een corporatiewoning is.

“
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met de gemeente om tafel en voert het overleg 

met de huurdersorganisatie. 

Belangrijke doelstellingen voor Patrimonium om 

in de prestatieafspraken op te nemen zijn: het 

creëren van nieuwbouwlocaties, werken aan de 

beschikbaarheid en werken aan duurzaamheid 

in het kader van het Masterplan Duurzaamheid 

van de gemeente Groningen. Vanuit de huurders 

wordt aangedrongen op de betaalbaarheid van 

de woningen (zeker gezien de stijging van de 

overige vaste lasten) en op de bescherming en 

veiligheid van de huurders in het kader van de 

aardbevingen. 

Ook werkt Patrimonium vanuit de 

prestatieafspraken met de gemeente Groningen 

aan vitale en leefbare wijken. In de vier 

wijkvernieuwingswijken levert Patrimonium 

haar bijdrage aan de leefbaarheid. Dit zijn de wijken, 

Selwerd, Beijum, Indische Buurt en De Wijert. 

Voor elke wijk wordt een uitvoeringsprogramma 

geschreven, waarin de specifieke aandachtspunten 

en activiteiten worden beschreven. Zoals 

armoedebeleid, sociale problematiek en 

energiebesparing.

Aardbevingen
Aardbevingen als gevolg van de gaswinning komen 

al jaren voor. Alhoewel het kabinet in 2018 heeft 

besloten dat de gaswinning in Groningen het komend 

decennium helemaal wordt stopgezet, moeten we er 

rekening mee houden dat de kans op aardbevingen 

nog langere tijd aanwezig blijft. Ook Patrimonium 

heeft woningen in een gebied waar aardbevingen 

optreden. Dit brengt risico’s met zich mee en kan 

mogelijk van invloed zijn op onze bedrijfsvoering. 

Nieuwbouwcomplexen worden volgens de NPR voor 

aardbevingsbestendig bouwen gebouwd. Samen met 

alle corporaties in de provincie Groningen en de 

gemeente blijven we gezamenlijk optrekken richting 

uitvoeringsorganisaties en eventueel richting het 

Rijk. Bij schade aan bestaande woningen door een 

aardbeving, waar een gevaar voor de bewoner kan 

optreden, wordt direct actie ondernomen. Voor 

Patrimonium staat de veiligheid van de huurders 

centraal.
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3.
Onze koers
We willen als corporatie er echt zijn voor onze 

huurders. Juist in een veranderende wereld, waarin 

de huurder, maar ook de overheid, meer van ons 

verwacht. Wij blijven inzetten op echt contact. 

Weten wat er leeft bij onze huurders en wat zij nodig 

hebben. Vanuit deze basis willen we koers bepalen 

en richting geven aan de dingen die we doen. Hierin 

is onze missie en visie samen met onze identiteit 

het uitgangspunt.

Missie
Patrimonium biedt vanuit haar christelijke 

identiteit, passend onderdak aan iedereen die 

daartoe zelf niet in staat is. Met voor hen betaalbare 

woningen, afgestemd op de wensen van onze 

klanten. Van goede kwaliteit, nu en in de toekomst.

We vinden het belangrijk dat mensen zich prettig 

voelen in hun woning en hun buurt. 
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We verhuren geen vastgoed, maar een thuis. Dat 

hoeft niet voor iedereen hetzelfde te betekenen. 

Onze bewoners zien we als klanten. Dat houdt in dat 

we met hen meedenken. Bijvoorbeeld in het bieden 

van producten en diensten, maar ook bieden we 

openheid, betrouwbaarheid en transparantie. Deze 

staan bovenaan in onze contacten met klanten.

Visie
Patrimonium wil als woningstichting vanuit haar 

eigen visie op ‘goed wonen’ een betrouwbare 

en efficiënte verhuurder van kwalitatief goede 

en betaalbare woningen zijn voor mensen die 

financieel niet in staat zijn om zelf in deze primaire 

levensbehoefte te voorzien. Groei van het bezit 

is geen doel op zich, maar een middel om in de 

woonbehoefte te voorzien.

Christelijke identiteit
Patrimonium is een christelijke organisatie, maar 

wat betekent dat in de praktijk?

Vanuit onze christelijke identiteit zorgen we voor 

een thuis voor onze huurders. Daar werken we 

enthousiast aan. We zijn betrouwbaar en eerlijk 

in ons spreken en handelen. Onze christelijke 

identiteit zien we als een kracht, die onze keuzes 

bepaalt. Dit is met name zichtbaar in de zorg en 

aandacht voor onze kwetsbare doelgroepen. Wij 

doen voor deze doelgroepen ‘net een beetje meer’. 

Zo werken we nauw samen met organisaties 

die zorg bieden aan ouderen en kwetsbare 

personen. We werken vanuit een aantal, voor 

ons belangrijke waarden, die bij Patrimonium 

horen en die we hoog in het vaandel hebben 

staan. Dit 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. 

Groei van het bezit is geen doel 
op zich, maar een middel om in de 
woonbehoefte te voorzien.

“
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“Maatschappelijke waarde creëren in een snel 

veranderende samenleving, vraagt om een 

wendbare organisatie en een bestuur dat focus 

aanbrengt. De adviserende rol van de raad van 

commissarissen wordt daarbij belangrijker 

en vereist commissarissen met een brede 

maatschappelijke belangstelling die op de 

hoogte zijn van relevante ontwikkelingen.”

Frank van der Meulen, voorzitter RvC

Ambities
De maatschappij verandert en daarom moet de 

corporatiesector zich blijven ontwikkelen en 

vernieuwen en blijven innoveren. Patrimonium 

werkt meer dan ooit samen met andere corporaties 

en de markt. Vanuit co-creatie en resultaatgericht 

samenwerken zetten wij ons samen met de partners 

in de stad Groningen in, om de totale opgave die 

er ligt te kunnen realiseren. Er is afstemming over 

te maken keuzes en over het waarom hiervan. 

Patrimonium wil de klant meer centraal stellen. 

Huurdersparticipatie zien wij als de sleutel tot 

mooie resultaten. Huurders zijn niet alleen onze 

klant maar ook onze partner. Vanuit de goede 

dialoog en vanuit een optimale projectorganisatie, 

gaan we aan de slag in de wijken met nieuwbouw, 

verduurzaming en renovatie. Goed en betaalbaar 

wonen is daarbij het uitgangspunt.

Maatschappelijke 
waarde creëren in een 
veranderende samen-
leving, vraagt om een 
wendbare organisatie

“

- Frank van der Meulen



Om onze ambities te realiseren, willen we in de komende vier jaar de volgende doelen behalen:

Wat gaan we doen 

Wij zorgen dat de klant optimaal wordt bediend
Met ons toekomstige klantportaal verwachten we onze huurder nog beter te 

kunnen bedienen. 

Wij zorgen dat er echt contact is met de bewoners
Wij zijn telefonisch goed bereikbaar en huurders kunnen dagelijks zonder 

afspraak bij ons langskomen. We zijn veel in de wijk aanwezig. We zoeken de 

dialoog over specifieke onderwerpen en geven huurders de kans om tijdens 

themabijeenkomsten mee te denken en praten over diverse onderwerpen.

Wij zorgen voor goede, betaalbare en beschikbare 
woningen
Wij investeren in duurzaamheid en onderhoud. Hierdoor blijven woningen 

betaalbaar en beschikbaar voor de verschillende doelgroepen. We kijken 

hoe we kwetsbare doelgroepen kunnen faciliteren. Het inkomen en 

de woonbehoefte van de huurder is bepalend voor de woning die zij 

kunnen huren. We werken aan betaalbaarheid door ca. 1900 woningen te 

verduurzamen. We werken aan beschikbaarheid door nieuwe woningen te 

bouwen.
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Wij betrekken huurders door actieve 
huurdersparticipatie bij beleidskeuzes en in projecten 
als verduurzaming, nieuwbouw en groot onderhoud
De nieuwe huurdersparticipatiestructuur biedt de mogelijkheid voor huurders 
om stadsbreed betrokken te zijn bij beleidskeuzes. Daarnaast worden huurders 
betrokken bij projecten in de wijken zodat ze hierover mee kunnen denken. 

Wij zorgen voor schone, vitale en leefbare buurten 
in samenwerking met stakeholders. We zijn actief 
betrokken bij aandachtswijken. Wij zorgen dat ons 
bezit er netjes bij staat 
Door de dagelijkse inzet van onze Extra Schoonservice en de wijkbeheerders 
is er constant zicht op hoe de wijk erbij staat. Wanneer nodig worden er direct 
acties tot verbetering ingezet. Samen met de medewerkers van Sociaal Domein 
en samenwerkingspartners worden er plannen gemaakt om de leefbaarheid te 
vergroten. Wij houden ons aan het meerjarenonderhoudsplan en inspecteren 
periodiek onze complexen. We brengen de herstructurering op gang (ca. 200 
woningen). 

We ontwikkelen een helder duurzaamheidsbeleid
Onze ambitie is een gemiddeld label B op ons woningbezit in 2021 en een CO2 
neutrale woningvoorraad in 2050. We staan voor veilig wonen door o.a. het 
verwijderen van alle open verbrandingstoestellen in onze huurwoningen. Bij 
woningverbetering ligt het accent op de beperking van de warmtevraag door 
isolatie en een goede ventilatie aan te brengen om te zorgen voor een gezond 
binnenklimaat.

Hoe we bovenstaande willen bereiken, wordt uitgebreider beschreven in de 
volgende hoofdstukken.

20
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Wij doen net dat 
beetje meer voor onze 
kwetsbare doelgroepen. 
Samen wordt het beter.

“
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4.
Wat doen we voor onze 
huurders
De huurder wil graag dat er voldoende woningen 

beschikbaar zijn, dat woningen betaalbaar en goed 

onderhouden zijn én dat er voldoende keus is. Dat 

ze een keuze kunnen maken die goed past bij de 

eigen leefsituatie. Duurzaamheid, leefbaarheid 

en participatie van huurders zijn belangrijke 

speerpunten de komende jaren. 

Klanttevredenheid en digitale dienstverlening 
Patrimonium wil er zijn voor haar huurders en vindt 

het heel belangrijk dat huurders echt 

tevreden zijn. Daar worden wij als woningcorporatie 

blij van. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe 

zorgen we ervoor dat onze huurders tevreden 

blijven? 
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Wij zien het als onze taak om 
kwetsbare personen te huisvesten 
en dat er voldoende woonruimte 
beschikbaar is

“

- Koos Burema

Er komt een klantportaal waarop huurders 24 

uur per dag hun reparatieverzoek of andere 

huurzaken met ons regelen. Met dit portaal 

verwachten we onze huurder nog beter te kunnen 

bedienen. De huurders die liever persoonlijk 

contact hebben, zullen we persoonlijk bezoeken 

of uitnodigen.

Vervolgens gaan we meten: zijn klanten tevreden 

over de dienstverlening? Hoe ervaren ze de 

afhandeling van hun melding? Wat vinden ze 

belangrijk? Een goede klantbeleving is essentieel. 

De klanttevredenheid en het imago worden er 

door bepaald. Een klant verwacht vaak veel, 

maar stemt dat overeen met de geleverde 

dienstverlening en wat de corporatie kan bieden? 

Een klanttevredenheidsonderzoek maakt dit 

inzichtelijk. 
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“Wat betreft het verhuur- en mutatieproces 

werken wij de komende tijd aan een nog 

efficiëntere werkwijze, waarbij de klant 

centraal staat. Tevens zien wij het als onze taak 

om kwetsbare personen te huisvesten. Hiervoor 

willen we voldoende woonruimte beschikbaar 

stellen.

Op het gebied van leefbaarheid investeren 

wij in preventie en het zo adequaat mogelijk 

behandelen van overlastmeldingen, waarbij het 

woongenot van onze huurders centraal staat. 

Ook de contacten en afspraken met de besturen 

van onze diverse ontmoetingsruimtes gaan wij 

verder intensiveren en professionaliseren.”

Koos Burema, Coördinator Verhuur en 

Sociaal Domein
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We zijn kritisch als het moet. We sturen bij als het 

nodig is. We richten onze processen zo in dat er 

een optimale tevredenheid is bij onze huurders. 

Verwachtingen, ervaringen, wensen en behoeften 

kunnen na verloop van tijd echter veranderen. Om 

de vinger aan de pols te houden roepen we de hulp 

in van klantenpanels.

Patrimonium wil graag continu kijken hoe wij onze 

dienstverlening kunnen verbeteren. Dat doen we de 

komende jaren onder andere door een keer per jaar 

de huurderstevredenheid te meten als onderdeel van 

de Aedes Benchmark. We analyseren de feedback en 

bepalen en implementeren verbeterpunten. 

Betaalbaarheid
De laatste jaren is de betaalbaarheid van het wonen 

voor veel huishoudens onder druk komen te staan. 

Wij vinden samen met de huurdersorganisatie dat 

we een grote verantwoordelijkheid hebben voor het 

betaalbaar houden van het wonen. We sturen hierop 

met ons huurbeleid, ons strategisch voorraadbeleid 

en onze duurzaamheidsinvesteringen. Ons 

huurbeleid is tevens afgestemd op de wet met 

betrekking tot passend toewijzen. 

 

De kosten van levensonderhoud stijgen. In 

combinatie met andere oplopende vaste lasten is het 

maandelijks voor een groot deel van onze huurders 

een hele opgave om goed rond te komen. Ook de 

corporaties worden geconfronteerd met hogere 

lasten en daarnaast forse opgaven zoals nieuwbouw, 

onderhoud en verduurzaming. Dit betekent dat er 

Patrimonium wil betaalbaar-
heid als belangrijk speerpunt 
hanteren de komende jaren

“
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goed moet worden gekeken hoe we hiermee om 

gaan. Patrimonium wil betaalbaarheid als belangrijk 

speerpunt hanteren de komende jaren, maar 

tegelijkertijd kunnen wij de hogere energielasten 

en stijgende kosten voor levensonderhoud voor 

onze huurders, niet compenseren door de huur te 

verlagen. De afgelopen jaren heeft Patrimonium 

veel gedaan aan betaalbaarheid. Vanuit het Sociaal 

Huurakkoord is de huurverhoging de komende 

jaren naar alle waarschijnlijkheid uitsluitend 

inflatievolgend. Hiermee wordt een belangrijke stap 

gemaakt richting betaalbaarheid. 

Uit recent onderzoek van Nibud blijkt dat veel 

mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden 

om toeslagen en andere inkomensondersteuning 

aan te vragen. De Groningse corporaties zetten 

zich de komende jaren in op dit onderwerp door 

het toepassen van de VoorzieningenWijzer. 

De VoorzieningenWijzer helpt armoede en 

problematische schulden te bestrijden, door 

mensen gebruik te laten maken van beschikbare 

voorzieningen. Mensen krijgen advies in het 

optimaal gebruik maken van bestaande regelingen 

en voorzieningen. 

Het huurbeleid wordt voor de komende jaren 

aangepast en bijgesteld. Patrimonium neemt niet 

zomaar landelijke normen over, maar kijkt juist naar 

hoe deze lokaal optimaal ingepast kunnen worden. 

De komende jaren onderzoeken we welke 

mogelijkheden er nog meer zijn om de 

betaalbaarheid en daardoor ook de bereikbaarheid 

te bevorderen. We hebben blijvend woningen 

boven de passendheidsgrenzen en onder de 

maximaal redelijke huurgrens in ons aanbod 

nodig, met name ook voor de categorie die 

geen recht heeft op huurtoeslag en met haar 

inkomen geen woning kan kopen. Daarnaast 

willen we de woonlasten verlagen door 

duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. 

Huurders worden betrokken bij de projecten 

rondom verduurzaming en renovatie.
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Beschikbaarheid
De beschikbaarheid van woningen staat al 

jaren onder druk, de gemiddelde wachttijd voor 

een woning is rond de vier jaar. Dat is lang. Er 

wordt hard gewerkt aan het terugdringen van 

deze wachttijd. Het doel voor Patrimonium is 

om de komende vier jaar, elk jaar 70 nieuwe 

woningen op te leveren. Ook andere corporaties 

hebben in de prestatieafspraken aangegeven 

woningen te gaan bouwen. Het toevoegen van 

appartementen versnelt de doorstroming op de 

eengezinswoningenmarkt. 

Hierop is stedelijk beleid ontwikkeld. We werken 

gezamenlijk aan het niet verder laten oplopen 

van de gemiddelde zoektijd van twee jaar. Ook is 

er aandacht voor de doorstroom van bijvoorbeeld 
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“De komende jaren zie ik wijzigingen op 

het gebied van beleid. Er is behoefte aan 

duidelijkheid binnen en buiten de organisatie 

op het gebied van wijkbeheer. Waar we de 

komende jaren naar toe gaan werken zal 

meer rust in ons werk gaan geven en zal een 

meerwaarde gaan opleveren voor onze klanten. 

Het zal de woon- en leefomgeving ten goede 

gaan komen.

Hoe schoner en veiliger de omgeving, hoe fijner 

de woonbeleving.”

Johan Reitzema, opzichter mutatie & 

wijkbeheer

Hoe schoner en veiliger 
de omgeving, hoe fijner de 
woonbeleving

“

- Johan Reitzema
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Leefbaarheid
Leefbaarheid bepaalt in belangrijke mate of 

huurders ergens met plezier wonen. Als de 

algemene ruimte in een wooncomplex en de 

woonomgeving schoon en opgeruimd is, voelen 

senioren vanuit een eengezinswoning. We hebben 

als stadse corporaties ons toewijzingssysteem 

aangepast. Zo kunnen alleenstaanden niet meer 

op een woning met drie slaapkamers reageren. 

Daarmee hopen we het slagingspercentage voor 

gezinnen te vergroten. Patrimonium gaat samen 

met de huurdersorganisatie, collega-corporaties en 

de gemeente kijken welke stappen aanvullend zijn 

te maken om de beschikbaarheid verder te vergroten 

en de zoektijd naar een woning te verlagen. Te 

denken valt aan het aanpassen van bestaand 

vastgoed en experimenten als:

Bevorderen en vergroten doorstroom

Interessepeiling vooraf laten gaan aan 
het aanbod

Verbeteren van de match tussen vraag 
en aanbod

Verhogen van de kansen van 
woningzoekenden

Minder verstoringen door wenszoekers

huurders zich welkom, prettig en veilig. Ook 

wordt er dan minder rommel gemaakt. Maar het 

omgekeerde geldt ook. Het is daarom van belang 

om hier voldoende aandacht voor te hebben. 

Patrimonium gaat de komende jaren samen met 

de gemeente, maatschappelijke organisaties 

en burgers aan de slag om de leefbaarheid in 

wijken te verbeteren en/of op peil te houden. 

Door het meten van tevredenheid bij huurders, 

maar ook door in gesprek te gaan over wensen en 

verwachtingen voor de toekomst. Aan de hand 

daarvan kunnen er acties worden ingezet om per 

wijk of complex concreet verbeterprioriteiten aan 

te geven en naderhand het effect van acties te 

evalueren. 

Patrimonium heeft belang bij leefbare wijken. 

Wij hebben bijvoorbeeld gemerkt dat onze 

Extra Schoonservice en de inzet van onze 
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wijkopzichters een groot effect heeft op de 

leefbaarheid van onze wijken en buurten. Vanuit de 

bewonersscan blijkt dat we in bepaalde wijken nog 

meer aandacht voor leefbaarheid moeten hebben 

en dat huurdersparticipatie hierbij meer en meer 

belangrijk wordt. Onze inzet op leefbaarheid is 

bekend en wordt gewaardeerd in de stad Groningen, 

maar het is zaak om steeds goed met elkaar te kijken 

wat er nodig is en wat wij hierin kunnen betekenen. 

Het gaat hierbij zowel over de inzet van expertise als 

van ons leefbaarheidsbudget. 

In de Woningwet is opgenomen dat corporatie, 

gemeente(n) en huurdersorganisatie(s) samen 

prestatieafspraken maken waarin het thema 

leefbaarheid een belangrijk onderdeel is. Op 

deze manier wil de wetgever een goede lokale 

verankering en meer invloed van de huurders 

via de huurdersorganisatie mogelijk maken. 

Patrimonium steunt dit en wil de komende jaren 

meer aandacht hebben voor huurdersparticipatie 

en huurdersinitiatieven. Samen met de 

huurdersvereniging wordt er gekeken welke 

initiatieven de leefbaarheid echt bevorderen en waar 

dit het meest gewenst is. Er kan gedacht worden 

aan een huismeester voor een bepaald complex, 

onderhoud in de wijk, ondersteuning van een 

buurthuiskamer, inzet van maatschappelijk werk 

(Sociaal Domein) en het bijdragen aan de uitvoering 

van plannen ter bevordering van een schone 

woonomgeving, ter voorkoming van overlast en ter 

bevordering van de veiligheid.

Huurdersparticipatie 
De komende jaren werkt Patrimonium aan 

meer medezeggenschap van huurders, meer 

huurdersparticipatie en het laten meebeslissen van 

huurders op beleidsthema’s en binnen projecten. 

Patrimonium staat voor goed wonen en wil dit ook 

tot uitdrukking laten komen door datgene te doen, 

waar de huurders het meest aan hechten. Dit vraagt 

om nieuwe vormen van samenwerken en een andere 

structuur waarbinnen we gezamenlijk optrekken.

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan 

van het komen tot deze nieuwe structuur, samen 

met alle bestaande huurdersverenigingen. Dit 

heeft ertoe geleid, dat vanaf eind 2019 de HPPG 

(Huurders Platform Patrimonium Groningen) 

de belangen van de huurders van Patrimonium 

vertegenwoordigt. Hierin zitten gemotiveerde en 

deskundige mensen, die daarmee een kwalitatief 

goede huurdersparticipatie vormen. 

Wij willen de komende jaren meer 
aandacht hebben voor huurders-
participatie en huurdersinitiatieven.

“
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De participatieraad werkt volgens een jaarplan, 

houdt themabijeenkomsten in de wijken 

(bijvoorbeeld rondom duurzaamheid of veiligheid) 

en heeft een gestructureerd overleg op beleidszaken. 

Patrimonium faciliteert.

Patrimonium is erg content met de nieuwe HPPG. 

De verschillende huurdersverenigingen hebben hun 

vertrouwen uitgesproken in de HPPG.

Er is een aantal punten waar Patrimonium 

extra aandacht voor wil hebben om de 

huurdersparticipatie te laten slagen. Deze staan 

beschreven in de samenwerkingsovereenkomst:

We zorgen voor professionele 
ondersteuning van de participatieraad

We zorgen dat huurders worden 
ingezet op de onderwerpen waar ze 
energie van krijgen.

We betrekken huurders zo vroeg 
mogelijk bij beleidsaanpassingen en 
niet pas als alles beslist is. 

We stellen duidelijke kaders die 
aansluiten bij landelijke wet- en 
regelgeving.

We gaan op zoek naar de verbinding 
in de wijk tussen onze huurders en 
andere inwoners

We investeren in een goede relatie 
met de huurdersorganisatie 

We betrekken onze huurders 
nadrukkelijk bij de nieuwbouw en 
verduurzamingsprojecten en de 
keuzes die we hierin maken.

Alleen ga je sneller, samen 
kom je verder. Voor de HPPG 
staat deze beleidsperiode in 
het teken van het verder vorm-
geven van de samenwerking.

“

Vanuit een positieve energie zetten we in 

gezamenlijkheid verdere stappen op het 

participatievlak.

- Marlene van den Belt
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5.
Wat doen we met ons 
vastgoed
Portefeuillestrategie
Hoe staat ons bezit ervoor, financieel, technisch, 

qua duurzaamheid, beschikbaarheid en 

verhuurbaarheid? Hoe willen we dat ons bezit er 

in de toekomst bij staat? Wat moeten we daarvoor 

doen de komende jaren? En hoe gaan we dit 

betalen? Hebben we de juiste woningen voor de 

juiste doelgroepen? Dit zijn belangrijke vragen die 

een corporatie zichzelf altijd moet blijven stellen. 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, 

worden er strategische keuzes gemaakt. Zo zijn 

er complexen waarmee Patrimonium doorgaat 

met exploiteren, complexen die we verkopen en 

complexen die we gaan herstructureren. Deze 

keuzes worden gemaakt aan de hand van de 

portefeuillestrategie van Patrimonium. 
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Patrimonium stelt de komende jaren een 

nieuwe strategie op voor de niet sociale 

woningvoorraad, zoals Bedrijfsmatig onroerend 

goed (BOG). Daarnaast werken we volop aan onze 

duurzaamheidsambitie. In overleg met de gemeente 

wordt besloten welke woningen worden aangesloten 

op een CO2 neutraal bovenlokaal warmtenet. 

Het warmtenet wordt eerst uitgerold in de wijken 

Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. Patrimonium 

maakt de komende jaren diverse complexen in 

Selwerd en Vinkhuizen geschikt voor het aansluiten 

op dit warmtenet.

Zolang er kansen liggen, gaan we ons de komende 

jaren bij de herstructureringsopgave en nieuwbouw, 

op de wijken richten waar Patrimonium al bezit 

heeft. Met name in de wijken Beijum, Vinkhuizen, 

De Wijert en Rivierenbuurt. In Beijum is hier 

een aantal concrete plannen voor, voor de 

overige wijken dringen we er bij de gemeente 

Zolang er kansen liggen, gaan 
we ons de komende jaren bij 
de herstructureringsopgave en 
nieuwbouw op de wijken richten 
waar Patrimonium al bezit heeft.

“

Bedrijfsmatig, maatschappelijk en 
intramuraal onroerend goed

Parkeergelegenheden

Woongelegenheden

Garagebox

Eengezinswoning (EGW)

Intramuraal zorgvastgoed (ZOG)

Bedrijfsmatig onroerend goed (BOG)

Parkeerplaats

Meergezinswoning (MGW)

Zorgeenheid (extramuraal)

Maatschappelijk onroerend goed (MOG)

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

Totaal

Aantal

Aantal

Aantal

317

920

222

246

627

5.246

22

23

491

944

6.188

7.623

op aan om nieuwbouwlocaties vrij te geven. 

Uitbreidingsinvesteringen doen we in de 

nabijheid van ons bestaande bezit en bij voorkeur 

niet in Haren en Ten Boer. 

In onderstaande tabel is ons totale vastgoed 

weergegeven:



32

Duurzaamheid
Patrimonium wil de komende jaren koers houden op 

het duurzaamheidsbeleid vanuit de visie dat wij als 

corporatie hierin optimaal onze bijdrage moeten en 

willen leveren. 

In relatief korte tijd is er veel gebeurd op 

het gebied van energiebesparing en het 

verduurzamen van corporatiewoningen. Deze 

ontwikkelingen gaan door. Denk bijvoorbeeld aan 

alternatieve energiebronnen, zoals warmtenet, 

warmtekrachtpompen en zonnepanelen.

Om de CO2 neutraliteit te realiseren zijn we 

afhankelijk van de ambities van de overheid 

voor wat betreft de realisatie van bovenlokale 

warmtenetten. Het accent bij woningverbetering ligt 

op de beperking van de warmtevraag door isolatie. 

Dit bevordert de betaalbaarheid en beperkt de 

uitstoot van CO2.

De gemeente Groningen heeft samen met de 

corporaties een masterplan duurzaamheid 

opgesteld. Hierin staat het streven beschreven 

om als stad in 2035 CO2-neutraal te zijn. Aedes 

heeft afspraken vastgelegd in de Routekaart, 

waarbij alles in 2050 gerealiseerd moet zijn.

Eén van de belangrijkste afspraken uit beide 

akkoorden is dat corporaties zich inzetten 

om voor alle woningen in 2021 gemiddeld het 

energielabel B te realiseren. Als we echt willen 

dat alle woningen rond 2050 CO2-neutraal zijn, 

is het belangrijk om verder vooruit te kijken dan 

deze kortetermijndoelstelling. Voor Patrimonium 

zijn de belangrijkste speerpunten:

Ontwikkelen van een helder 
duurzaamheidsbeleid; hierin krijgt 
het masterplan duurzaamheid een 
belangrijke rol.

Een gemiddeld energielabel B op 
ons woningbezit in 2021.

Een strategie ontwikkelen om 
te komen tot een CO2-neutrale 
woningvoorraad in 2050, te 
beginnen met het op orde brengen 
van de basiskwaliteit (buitenschil) 
volgens het stappenplan uit het 
masterplan.

Het accent bij woningverbetering ligt 
op de beperking van de warmtevraag. 
Dit bevordert de betaalbaarheid en 
beperkt de uitstoot van CO2.

“
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Nieuwbouw
In de prestatieafspraken met de collega corporaties, 

de gemeente en de huurderorganisaties is in een 

intentieovereenkomst vastgelegd dat er een netto 

toevoeging van 225 woningen per jaar komt. 

Patrimonium heeft daarvoor in de begroting ruimte 

opgenomen voor 70 nieuwbouwwoningen per jaar. 

Naast de begrote verkoop van 20 woningen levert dit 

een netto toevoeging van 50 woningen op. Risico´s 

ten aanzien van deze ambities zijn schaarste van 

nieuwbouwlocaties, tekorten aan personeel in de 

bouw en stijgende bouwkosten. Er wordt overleg 

gevoerd met collega corporaties, de gemeente en 

overige externe partijen, om te onderzoeken hoe de 

nieuwbouwproductie wel gehaald kan gaan worden.

Verkoop
Door o.a. de saneringsheffing, vennootschaps-

belasting en onroerendezaakbelasting en de 

verhuurderheffing, is Patrimonium genoodzaakt 

om een deel van haar bezit te verkopen, om alle 

geplande investeringen en werkzaamheden uit 

te kunnen voeren. Voor de komende jaren wordt 

er gerekend met een verkoop van 20 woningen 

per jaar. Het daadwerkelijke aantal verkochte 

woningen gaat de komende jaren dalen, aangezien 

de verkoopvijver aan het uitdrogen is. Hierdoor is 

Patrimonium genoodzaakt om huurwoningen en/

of andere vormen van (maatschappelijk) vastgoed, 

toe te voegen aan de verkooplijst. 

Het accent komt te liggen op 
het betrekken van de bewoners 
bij de werkzaamheden

“

- Ludo Kobes

“Bij de afdeling Vastgoed wordt de komende 

jaren projectmatig groot onderhoud 

gecombineerd met verduurzamings-

maatregelen. Het accent komt te liggen 

op het betrekken van de bewoners bij de 

projecten. Hierdoor werken we efficiënter en 

zijn de projecten succesvoller.”

Ludo Kobes, Teamleider Planmatig 

Onderhoud

33
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6.
De organisatie
Christelijke Woningstichting Patrimonium is een 

eigenzinnige, nuchtere, actieve corporatie in de 

stad Groningen, die midden tussen haar huurders 

staat. De organisatie telt 52,5 fte, verdeeld over 

de afdelingen Klant & maatschappij, Vastgoed, 

Financiën & Bedrijfsvoering en de Bestuurskamer.

We zetten stappen in de professionalisering van 

onze organisatie. We maken een kwaliteitsslag door 

het aanscherpen van werkwijzen en het efficiënter 

inrichten van processen. Een ontwikkeling van 

een aanbodgerichte naar een klantgerichte 

organisatie, waarbij financieel “in control” blijven 

het belangrijkste speerpunt is. We werken “lean en 

mean” en willen dit zou houden.



Organisatiestructuur
RVC

Directeur-bestuurder

Financiën & Bedrijfsvoering

Coördinator

Planning & Control

•  Medew. P&C

Fin. Administratie

•  Medew. adm.

Facilitair

•  Medew. I&A
•  Managementass.
•  Arbo-Coörd. /fac. medew

Manager
Klant & Maatschappij

Teamleider

Coördinator

Sociaal Domein

•  Leefbaarheidsconsultent

Technische Service

•  Opzichter tech. service OH
•  Adm. mdw tech. service OH
•  Techn. Servicemedew.
•  Opzichter mutatie & 

 wijkbeheer

Verhuur

•  Woonconsulent
•  Medew. Huurincasso

Manager
Vastgoed

Teamleider

Medew. Bedrijfsbureau

Inkoop en contractmanager

Planmatig onderhoud, 
Duurzaamheid

•  Projectleider
•  Bewonersparticipant

Nieuwbouw, herstructurering

•  Projectleider Nieuwbouw
•  Bewonersparticipant

•  Opzichter tech. installaties
•  Medew. techn. beheer

Manager

Governance HR- management

Control Strategie
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Bestuurssecretaris HR-adviseur

(Business) controller Beleidsadviseur
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Mijn doel is om ervoor te zorgen 
dat medewerkers sterk in hun 
werk zijn.

“

- Marian Bosma

De manier waarop medewerkers hun werk 

doen verandert continu. 

Mijn doel is om ervoor te zorgen dat 

medewerkers “sterk in hun werk” zijn. 

Nu en in de toekomst!

Marian Bosma, HR-adviseur

Organisatiestructuur
In 2018 is er een nieuwe organisatiestructuur 

ingevoerd. Functies zijn vervallen, 

nieuwe functies toegevoegd en taken en 

verantwoordelijkheden zijn verschoven. 

In de nieuwe structuur hanteren we als 

vertrekpunt en denkmodel het zogeheten 

‘DrieKamerModel’ voor de bedrijfsonderdelen 

Klant & Maatschappij, Vastgoed en Financiën 

& Bedrijfsvoering. We werken zoveel mogelijk 

procesmatig. De drie afdelingen werken nauw 

samen om te zorgen dat we de juiste dingen 

kunnen doen voor en met onze huurders.

Een organisatie in beweging en ontwikkeling, 

biedt voor medewerkers kansen. Gelijktijdig 

vraagt het om goed te reflecteren: zitten de 

medewerkers op de goede plek en wat hebben 

de medewerkers nodig om een veranderslag te 

maken van aanbodgericht naar klantgericht?

De rode draad in de komende periode is om 

medewerkers in staat te stellen zich aan te 

passen aan de veranderende omgeving. Door de 

veranderende organisatie en omgeving wordt er 

continu een beroep gedaan op medewerkers om 

mee te bewegen en zich aan te passen aan nieuwe 

normen, ontwikkelingen en situaties. 

Vanuit de Strategische Personeel Planning (SPP) 

zorgen we dat de aansluiting tussen de koers van de 
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organisatie en de richting waarin de medewerkers 

geschoold en ontwikkeld worden één geheel is. 

Patrimonium én haar medewerkers sluiten aan bij 

de ontwikkelingen in de markt. We zorgen dat we 

in staat zijn te kunnen doen wat er van ons wordt 

verwacht en zetten ons ervoor in om net dat beetje 

extra te kunnen doen voor onze huurders. 

Kernwaarden
We kennen de volgende kernwaarden:

Deze kernwaarden zetten we in om datgene te doen 

waar we voor staan: we zorgen voor goed wonen en 

zijn er voor verschillende doelgroepen. 

Samenwerkingsverbanden
We werken al geruime tijd nauw samen met andere 

corporaties. We gaan de komende tijd met de 

verschillende corporaties in Groningen verkennen of 

we deze samenwerking nog kunnen uitbreiden. 

Door te onderzoeken of er bij een aantal 

onderwerpen samenwerking kan plaatsvinden, 

kunnen we misschien voordeel behalen. Corporaties 

hebben een opgave in wijkvernieuwing, verbetering 

van de woon- en technische kwaliteit en 

verduurzaming. Daarnaast ligt er een behoorlijke 

opgave in de betaalbaarheid en beschikbaarheid. 

De ambitie van corporaties is hoog en de markt en 

wetgeving zijn de afgelopen jaren veranderd. Het 

is van belang onze krachten te bundelen en waar 

mogelijk projecten samen op te pakken. 

Digitalisering
‘De klant centraal’ is ons belangrijkste thema. 

We richten onze hele organisatie hierop in. Naast 

het verder vormgeven van functies, structuren 

en processen, is er tevens gekozen voor het 

invoeren van een nieuw ERP-systeem. Hierdoor 

kunnen we klantgerichter en efficiënter werken. 

Een goed klantvolgsysteem helpt ons de klant 

beter te bedienen, we hebben dan alle klant- en 

bedrijfsgegevens in één primair systeem en kunnen 

Samenwerken: we doen het samen, 
geen schotten tussen afdelingen, 
processen dwars door de organisatie, 
samenwerken in projecten.

Klantgericht en integer werken: 
van technisch georiënteerd naar 
klantgericht (kantelen), niet ‘wat is 
goed voor mij’, maar ‘wat is goed voor 
onze klant en organisatie’.

Aandacht voor mens en maatschappij: 
vanuit de christelijke waarden en 
identiteit.
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Ik verwacht dat we richting 
de overheid meer specifieke 
informatie moeten aanleveren.

“

- Henk Kappert

“Ik verwacht dat we de komende jaren 

richting overheid meer specifieke informatie 

moeten gaan aanleveren. Wat maakt dat 

we niet stil hoeven te zitten. Ook zijn de 

accountantscontroles nog uitgebreider. 

Dit houdt in dat we meer gegevens moeten 

gaan aanleveren.”

Henk Kappert, Planning & Control

vanuit een goed managementinformatiesysteem 

(MIS) de juiste verbeterslagen maken.

Financiële sturing
De ontwikkelingen op de woningmarkt hebben 

ervoor gezorgd dat ons bezit meer waard is 

geworden. De stenen zijn meer waard geworden, 

maar daar kunnen we onze rekeningen niet 

mee betalen. Doordat ons bezit meer waard is 

geworden, gaan we ook meer OZB-belasting en 

verhuurderheffing betalen. 

Patrimonium vindt de betaalbaarheid van het 

wonen voor onze huurders belangrijk. Wij vinden 

samen met de huurdersorganisatie dat we een grote 

verantwoordelijkheid hebben voor het betaalbaar 

houden van het wonen. We sturen hierop met ons 

huurbeleid, onze portefeuillestrategie en onze 

duurzaamheidsinvesteringen. 

Het geld dat wij ontvangen van onze huurders 

besteden wij zorgvuldig. Een groot gedeelte 

besteden wij aan het onderhoud van de woningen, 

maar inmiddels gaat een fors percentage van alle 

ontvangsten naar rentekosten en belastingen, zoals 

de verhuurderheffing en de OZB-belasting.
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Bij alles wat we doen kijken we niet alleen naar 

het hier en het nu, maar ook naar de lange 

termijn. Wij willen ook op de lange termijn onze 

volkshuisvestelijke taken en maatschappelijke 

ambities waar kunnen maken. 

Wij hebben financiële kaders vastgesteld om de 

financiële continuïteit te waarborgen. Wij sturen op:

• Een gezond operationeel resultaat

• Positieve kasstromen en goede financierbaarheid

• Voldoende solvabiliteit

In onze financieringsstrategie hebben we bepaald 

welke keuzes we maken als we niet meer al onze 

plannen kunnen realiseren. Risicospreiding, 

flexibiliteit en datakwaliteit zijn nodig om de goede 

keuzes te maken. Indien we niet binnen de ratio’s 

kunnen blijven, stellen we eerst nieuwbouw en 

herstructurering uit. Verduurzaming en onderhoud 

blijft onze eerste prioriteit.

Wij willen wonen betaalbaar 
houden en dus is het zaak om 
de financiële continuïteit van 
onze organisatie te waarborgen

“ Risicomanagement
Als woningcorporatie voeren we activiteiten 

uit, waar op verschillende manieren risico’s aan 

verbonden zijn. Niet alleen financiële en fiscale 

risico’s, maar we hebben bijvoorbeeld ook te maken 

met schaderisico’s en veiligheids-, uitvoerbaarheids- 

en reputatierisico’s. We bekijken steeds welke 

risicogebieden er zijn, hoe we de mogelijke 

consequenties inschatten en welke maatregelen 

we hierop nemen. De financiële kaders in relatie 

tot de uitdagingen (nieuwbouw, duurzaamheid en 

onderhoud) geven de belangrijkste risico’s weer, 

samen met wijzigende wet- en regelgeving en 

politieke ontwikkelingen met een financiële impact. 

Risicoverkenning en -beheersing zijn structureel 

onderdeel van onze besluitvorming.

Tot slot 
De uitvoering van een beleidsplan valt of staat met 

draagvlak. Patrimonium is in beweging. We maken 

een groot verandertraject door om onze huurders 

nog beter van dienst te kunnen zijn. Wij betrekken 

alle medewerkers en de huurdersorganisatie hierbij. 

Dit beleidsplan zien wij als ons kompas. Het geeft 

richting aan de organisatiekoers en hetgeen er van 

medewerkers wordt verwacht. Wij zijn trots op de 

koers die wij uitzetten. We willen dat huurders goed 

wonen bij Patrimonium.
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