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Het ondernemingsplan 2018-2022 van Woningstichting Putten 

Samen bouwen aan de toekomst! 

Veranderende samenleving
De samenleving verandert snel. En met het 
veranderen van de Woningwet is ook ons 
speelveld veranderd. De ruimte waarbinnen 
woningcorporaties zich kunnen bewegen 
kreeg duidelijke kaders. Daarnaast plaatsen 
Aedes (de overkoepelende organisatie 
voor woningcorporaties) en de overheid 
corporaties voor hoge ambities ten aanzien 
van verduurzaming en het betaalbaar houden 
van onze huurwoningen. Gelukkig zijn wij in 

Nederland uit het economische dal geklommen 
en wordt er weer gebouwd. Een mooi moment 
om naar de toekomst te kijken.

Waar staan wij voor?
Onze visie is en blijft: Iedereen moet goed 
kunnen wonen in Putten. Wij willen toewerken 
naar een situatie waarin geen knelpunten op 
de woningmarkt bestaan en iedereen de ideale 
wooncarrière kan doorlopen om in tevredenheid 
te wonen in een omgeving waarin hij of zij zich 

Met plezier presenteren wij u een samenvatting van ons nieuwe ondernemingsplan. De titel  
‘Samen bouwen aan de toekomst’ is niet zo maar gekozen. Want voor het opstellen van dit  
ondernemingsplan zijn wij bewust het gesprek aangegaan met huurders, de huurdersorganisatie 
en onze samenwerkingspartners: de gemeente Putten (het college van B&W, ambtenaren,  
vertegenwoordigers van de politieke fracties), zorg- en welzijnspartijen, veiligheidspartners  
en leveranciers. Deze gesprekken hebben waardevolle informatie opgeleverd, die wij naar dit 
ondernemingsplan hebben vertaald. Wij vertrouwen erop dat onze partners zich herkennen  
in de keuzes die wij maken. Want alleen samen kunnen wij zorgen voor een goede en prettige 
leefomgeving waar iedereen zijn plek heeft.
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thuis voelt. Om aan deze ideale situatie een 
bijdrage te leveren, richten wij ons vooral op de 
huisvesting van mensen die hierin niet volledig 
zelfstandig kunnen voorzien.

Onze missie: Wij zijn dé partij die in Putten 
zorgt voor goed en betaalbaar wonen 
voor nu en in de toekomst. Wij zetten in 
op de huisvesting van mensen die hierin 
door financiële of sociale omstandigheden 
ondersteuning nodig hebben. Wij dragen bij 
aan een prettige woonomgeving en goede 
onderlinge verhoudingen tussen bewoners, 
met als doel dat iedereen zich thuis voelt.

• Belangrijke kernwaarden voor WSP zijn:
• Wij luisteren en doen
• Wij zijn maatschappelijk betrokken
• Wij zijn teamspelers
• Ons handelen is open en eerlijk

Enkele tips en opdrachten die wij tijdens 
de gesprekken meekregen:

Blijf je vernieuwen. Zorg dat WSP een bewegende 
organisatie blijft.

Blijf dicht bij jezelf en houd vast aan de korte lijnen.

De basis is vertrouwen, houd dat vast.

Er komen steeds meer kwetsbare mensen die meer ondersteuning nodig hebben. Dit stelt eisen aan het woningaanbod en vraagt een dienstverlening op maat.
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Korte lijnen
Onze partners ervaren onze samenwerking als 
prettig. Men voelt zich gehoord en vindt de 
lijnen kort en direct. De kleinschaligheid en 
lokale verbondenheid vinden onze partners  
een belangrijke (en blijvende) meerwaarde.

Betaalbaar wonen
Het betaalbaar houden van de woonlasten heeft 
onze volle aandacht. Natuurlijk door een scherp 
huurbeleid, maar ook door de energielasten te 
beperken door middel van het toepassen van 
energiebesparende maatregelen. Het passend 
toewijzen van sociale huurwoningen draagt bij 
aan de betaalbaarheid. Voor de laagste inko-
mens zijn alleen woningen met een huurprijs 
onder de aftoppingsgrens van ca. € 600 (prijspeil 
2017) bereikbaar. Maar onze aandacht gaat ook 
uit naar woningzoekenden met een inkomen 
net boven de huurtoeslaggrens. Zij hebben geen 
recht op huurtoeslag, terwijl zij wel een laag 
inkomen hebben. 

WSP wil de slaagkansen van de verschillende 
groepen zoveel mogelijk behouden en waar 
mogelijk vergroten. Zo’n 80% van onze 
woningen zou een prijs tot de aftoppingsgrens 
moeten hebben en ook aanbod van woningen 
met een huur onder € 414,- is nodig. Informatie 
over de juiste inkomensgrenzen vindt u op 
www.hurennoordveluwe.nl. 

Onze zorgpartners vragen aandacht voor de 
huisvesting van de meer kwetsbare mensen, 
zoals de uitstroom uit de Jeugdzorg, GGZ-
instellingen, mensen met een beperking en 
statushouders. Met de corporaties in de regio 
hebben we de afspraak om per jaar ca. 3%  
(2 à 3 woningen) van de vrijkomende woningen 
beschikbaar te stellen. 
 

In 2018 verhuren wij één woning aan 
Kansrijk Wonen. Deze organisatie begeleidt 
jongeren die niet thuis kunnen wonen naar 
zelfstandigheid.

Betaalbaarheid van woningen verdient meer prioriteit. 
De verhouding prijs-kwaliteit vraagt aandacht. 
Kan WSP blijven bieden wat men tot op heden gewend is?

Vernieuwing van ons vastgoed is waardevol, maar vooral op basis van (nieuwe) bewezen technieken.

In dienstverlening zijn nieuwe (digitale) vormen gewenst, 
maar behoud ook vooral het persoonlijke contact.



Dringend behoefte aan nieuwbouw
Uit onderzoek blijkt dat de druk op de Puttense 
woningmarkt groot is en zeker de komende  
15 jaar groeit. Wij willen daarom graag nieuwe 
woningen bouwen. Het onderzoek laat ook  
zien dat de grootste behoefte ligt bij woningen 
voor 1- of 2-persoonshuishoudens. Tot 2050 
richten wij ons dan ook op het bouwen van  
150 tot 170 grondgebonden woningen voor klei-
ne huishoudens, appartementen en levensloop-
bestendige woningen, om daarmee de slaagkans 
van onze woningzoekenden te vergroten.

Wonen in je vertrouwde buurt
Het aantal ouderen groeit en een groot aantal 
mensen wil graag in hun eigen huis blijven 
wonen. Dit vraagt voor mensen die minder 
goed ter been worden aanpassingen in hun 
woning. Daarbij is preventie een belangrijk 
onderwerp, omdat veel problemen ontstaan 
door valincidenten thuis. WSP neemt deel aan 
het gemeentelijk project WoonGemakPutten. 

Ook in 2018 is er weer een WoonGemak-
Putten-markt. Dit keer niet alleen over de 
technische mogelijkheden en maatregelen, 
maar ook over hoe we een gezond, prettig 
en sociaal leven kunnen leiden. 

De plannen die op dit moment in 
voorbereiding zijn:
• Wallenbergstraat: 27 appartementen 

in drie blokken met 2 en 3 bouwlagen. 
De bestaande appartementen krijgen een 
facelift, ter verbetering van de uitstraling. 

• Schauwhof: Samen met de Zorggroep 
zorgen wij voor vervangende nieuwbouw 
in twee bouwlagen, 16 plaatsen voor 
cliënten met zware zorg voor de zorg-
groep Noordwest Veluwe en 12 sociale 
huurappartementen 

• Nijkerkerstraat Matchpoint:  
ca. 18 sociale huurwoningen.

• Rimpeler: 74 sociale huurwoningen.
• Bilderdijkstraat: ca. 26 sociale 

huurwoningen 
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Woningen met toekomstkwaliteit
Onze woningen zijn van hoge kwaliteit en dat 
willen we zo houden. De komende jaren ligt 
onze focus op verduurzaming van ons bezit. 
In het Nationale Energieakkoord uit 2007 
staat dat corporaties in 2020 een gemiddelde 
energie-index moeten bereiken van 1,25 (label 
B). Deze doelstelling halen wij zeker. Inmiddels 
is onze opdracht door Aedes en de overheid 
aangescherpt en moeten we in 2050 CO2-
neutraal zijn. Dat is best een hele opgave, 
maar wij willen wel waar mogelijk ons steentje 
bijdragen in de beheersing van het klimaat. 

Dat betekent dat we ook kijken naar de 
kwaliteit, soort en prijs van onze bestaande 
woningen. Bijna 25% van onze woningen is 
gebouwd in de periode 1970 t/m 1980. 
Deze woningen bereiken de komende jaren 
een levensduur van 50 jaar. 
Wij zullen goed moeten onderzoeken of 
investeringen deze woningen voldoende 
toekomstwaarde geven, of dat er andere 
maatregelen nodig zijn. Onze technische 
partners geven ons het advies om bij de 
verduurzaming vooral niet voor de troepen 
uit te lopen, maar alert te blijven op de 
ontwikkelingen en gebruik te maken van 
reeds bewezen technieken.

Wonen in een fijne omgeving
Uit gesprekken met onze huurders en de 
huurdersorganisatie blijkt dat een schone, 
prettige en vooral veilige leefomgeving belangrijk 
is voor ieders welbevinden. Wij vinden dat hier 
allereerst een taak ligt voor de bewoners zelf. 
Persoonlijke contacten en het onderhouden van 
tuinen zijn een absolute meerwaarde voor de 
buurt. De huurdersorganisatie zou graag zien 
dat bewoners wat meer aandacht geven aan het 
onderhoud van tuinen en de woonomgeving. 
WSP wil graag bijdragen aan een prettige en vei-
lige woonomgeving. Onze inzet richt zich vooral 
op het signaleren van vragen en problemen en 
het leggen van de verbinding met onze partners, 
zoals de gemeente, welzijns- en zorgorganisaties 
en veiligheidpartners. Daarnaast willen wij graag 
de betrokkenheid van mensen bij hun buren en 
buurt verbeteren. 
 

Voor de komende jaren staan energiebe-
sparende maatregelen op het programma in 
de Schoolstraat (2018), Jac. Catsstraat, Lage 
Engweg, Van Lennepstraat en Vervoorn-
straat (2019) en aan de Sophialaan en Willem 
Alexanderhof (2020).



In de plaats van de 
papieren acceptgirokaart 
komt de AcceptEmail. Hoe 
dit werkt kunt u lezen bij de 
nieuwsberichten op onze website.  
De automatische incasso blijft de  
meest effectieve manier van huur betalen, 
ook dit kunt u regelen via onze website. 

Behoud klanttevredenheid
Uit onderzoek blijkt dat onze huurders een 
(zeer) positief beeld hebben van WSP. Men heeft 
vertrouwen in onze dienstverlening en dat willen 
wij graag behouden. 

Wij willen dit doen door de tijdgeest te volgen 
en onze dienstverlening uit te breiden met 
digitale diensten. Soms worden we daartoe 
aangespoord, bijvoorbeeld omdat de papieren 
acceptgirokaart gewoon verdwijnt. Tegelijkertijd 
willen wij in onze dienstverlening ook maatwerk 
blijven bieden aan klanten die de digitale weg 
moeilijk vinden. Dit doen wij door persoonlijk 
contact te waarborgen via de telefoon, balie of 
bij de huurder thuis. 

Natuurlijk kregen wij in onze gesprekken 
ook verbeterpunten mee. Zo blijft een tijdige 
communicatie rondom het onderhoud en 
reparaties een aandachtpunt. 

Een gezonde toekomst
WSP is financieel gezond. Hierdoor zijn  
wij in staat om onze volkshuisvestelijke opgave 
in Putten goed te vertalen naar: betaalbaarheid, 
beschikbaarheid en kwaliteit. Om ook in de 
toekomst financieel gezond te blijven blijft 
het nodig om zuinig en met beleid met onze 
beschikbare middelen om te gaan.

WSP bouwt graag samen met u aan een 
mooie toekomst! 
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Openingstijden kantoor: 
maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.30 uur
vrijdag van 08.00 - 12.00 uur

naar de prestaties het gebied van: 
bedrijfslasten, duurzaamheid en op 
onderhoud en verbetering. 

Er blijken twee corporaties te zijn die vier- 
maal een A scoren. WSP is één van de twee  
en u begrijpt dat wij daar best trots op zijn! 

Een mooie score 
Branchevereniging Aedes presenteerde 
in november jl. voor de vierde keer een 
uitgebreid onderzoek naar het functioneren 
van woningcorporaties. 303 woningcorporaties 
deden hieraan mee, ook WSP. Voor het 
onderzoek zijn in Nederland 250.000 
huurders bevraagd over de dienstverlening 
van hun corporaties. Daarnaast is gekeken 

Directie en medewerkers van 

Woningstichting Putten wensen u fijne 

feestdagen en een goede jaarwisseling.

Nieuw telefoonnummer 
melding glasschade 
Vanaf 1 januari 2018 
hebben wij een nieuwe 
glasverzekering afgesloten 
bij de Samenwerkende 
Glasverzekering. 

Heeft u glasschade, dan 
kunt u voortaan bellen 
naar 0800-0226100. 
Wat blijft is de schade-
afhandeling door Meiling 
Meesterschilders. 

Correctie: Anders dan in de vorige Inform stond vermeld, 
is ons resultaat over 2016 ruim 17 miljoen euro.


