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De wereld om ons heen is in         

beweging. Na zware jaren lijkt het 

dieptepunt van de economische crisis    

achter ons, maar het nieuwe even-

wicht is nog niet bereikt.  

De vergrijzing en economische twee-

deling van de bevolking zet nog    

geruime tijd door, wat een economi-

sche en maatschappelijke uitdaging 

met zich meebrengt.  

 

De participatiemaatschappij krijgt lang-

zaam vorm, waarbij samenredzaam 

steeds meer in de plaats komt van 

zelfredzaam. Het klinkt groots, maar 

ook in Ridderkerk en Albrandswaard 

zijn mensen op zoek naar lokale 

kracht en een nieuw wij-gevoel. En zo 

zijn er nog meer ontwikkelingen te 

noemen. 

 

Woonvisie staat midden in die lokale 

wereld. Ook onze eigen corporatie-

wereld is volop in beweging.  

De overheid grijpt met nieuwe wet-

geving in in de mogelijkheden en  

middelen die wij als corporatie hebben, 

het domein is scherper afgebakend.  

De kern van onze  missie komt scher-

per naar boven, we blijven echte 

volkshuisvesters. 

 

Die steeds veranderende omgeving 

en het nieuwe speelveld vragen van 

ons heldere keuzes en een kritische 

blik. Wat kunnen onze huurders en 

partners van ons verwachten? En wat 

betekent dit voor onze organisatie? Is 

onze koers nog het antwoord op onze 

opgaven? Dat zijn de vragen die wij in 

dit ondernemingsplan voor de jaren 

2016 tot en met 2019 beantwoorden. 

We gaan met dit plan geen nieuwe 

koers varen, maar kiezen wel voor 

accentverschuivingen. 
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Nieuwe wetgeving zet nieuwe anker-

punten voor de corporatiesector. De 

Woningwet bakent onze taken af.  

Corporaties moeten zich richten op 

hun kerntaak: het bouwen, verhuren 

en beheren van sociale huurwoningen. 

Wat hier niet direct onder te scharen 

is, moet wel bijdragen aan de kern-

taak. Dat geldt bijvoorbeeld voor leef-

baarheidsactiviteiten, die in overleg 

met de gemeente worden vastgesteld, 

of het, binnen grenzen, realiseren van 

maatschappelijk vastgoed. 

 

Dat de sociale huurwoningen ook te-

rechtkomen bij de huishoudens met de 

laagste inkomens wordt gewaarborgd 

door twee toewijzingseisen: minimaal 

80% van de sociale huurwoningen 

moet verhuurd worden aan huishou-

dens met een inkomen tot 35.739 euro 

(prijspeil 2016) én aan 95% van de 

huishoudens met een inkomen binnen 

de huurtoeslaggrenzen moet een  

woning met een huurprijs onder de 

aftoppingsgrens worden toegewezen. 

 

Corporaties mogen nog steeds ook 

vrije sectorwoningen bouwen of com-

mercieel vastgoed exploiteren, maar 

moeten daarbij wel aan strenge eisen 

voldoen. Deze activiteiten buiten de 

kerntaak moeten bijdragen aan het 

volkshuisvestingsbeleid van de      

gemeente, mogen alleen uitgevoerd 

worden als de markt ze niet oppakt en 

moeten in een aparte administratie of 

juridische eenheid worden onder-

gebracht. 

 

Een aantal partijen krijgt van de wet-

gever een grotere invloed op het werk 

van de corporatie. Huurders en ge-

meenten zijn daarvan de belangrijkste.  

 

Naast de Woningwet geeft het tussen 

Aedes en de Woonbond gesloten  

akkoord richting aan ons huur- en 

voorraadbeleid. In het  akkoord zijn 

voorstellen gedaan voor een huursom-

benadering met beperkte ruimte voor 

huurstijging, het op peil houden van de 

betaalbare woningvoorraad en het 

bevorderen van passend wonen. 
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Woonvisie is een  

ondernemende huisvester 

van mensen met een  

bescheiden inkomen aan de 

zuidrand van Rotterdam. 

Wij bieden betaalbare en 

passende huurwoningen in 

prettige buurten. Nu en in 

de toekomst. 
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Wij willen door onze klanten en     

stakeholders herkend worden als een   

ondernemende, betrouwbare en   

moderne woningcorporatie, waar  

klanten voorop staan.  

Ondernemend: we durven, zijn actief, 

zetten onze middelen optimaal in en 

boeken resultaat. 

Betrouwbaar: wat we beloven,     

maken we waar en we verantwoorden 

ons open naar onze omgeving. 

Modern: onze dienstverlening en  

producten passen bij deze tijd en we 

maken gebruik van nieuwe werk-

vormen en vindingen. 

Klant voorop: de klant is de maat 

voor de invulling van ons werk en de 

organisatie. 

 

Accentverschil 

Wonen is veelal een zaak van lange 

adem. We bouwen en verbeteren 

woningen voor een lange tijd. Dit on-

dernemingsplan ligt in een logisch 

verlengde van onze eerdere strategi-

sche visie. Er is geen reden voor plot-

selinge veranderingen. Maar na een 

periode waarin we de aandacht vooral 

gericht hebben op kwaliteitsverbete-

ring van ons woningbezit is betaal-

baarheid (de prijs) weer meer leidend 

in ons handelen geworden. 

 

We geven onze klanten de ruimte om 

hun eigen ideeën over wonen vorm te 

geven. 

 

We bedienen onze klanten op een 

eigentijdse manier en zien dat terug in 

de vormgeving van de organisatie. 

 

In dit ondernemingsplan beschrijven 

we wat we in de komende vier jaar 

willen bereiken. We trekken de hoofd-

lijn door. Het gaat ons er vooral om 

een versnelling in de realisatie van 

onze doelstellingen tot stand te    

brengen. 
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Passende woningvoorraad 

Een gevarieerde woningvoorraad met 

verschillende typen woningen en een 

goede prijsopbouw vormt de basis 

voor het invullen van onze kerntaak: 

het bieden van huisvesting aan mensen 

die hun woonruimte niet of moeilijk 

zelf kunnen organiseren.  

 

Wij zijn trots op onze nieuwbouw- en 

woningverbeteringsprojecten die de 

woningvoorraad in Ridderkerk en 

Albrandswaard in de afgelopen jaren 

steeds dichter naar een toekomst-

bestendige en op de vraag afgestem-

de voorraad gebracht hebben. We 

blijven ons woningbezit vernieuwen. 

We hebben nog veel verouderde  

portiek- en galerijwoningen zonder lift 

in ons bezit, waarvoor de doelgroep 

kleiner wordt. Dat is het gevolg van 

veranderende woonwensen en ook 

van de vergrijzing in onze regio. De 

woningen zijn niet geschikt voor   

senioren en nog minder voor het  

verlenen van zorg aan huis. 

 

Ook voor gezinnen voegen we nog 

woningen toe. Deze groep is door 

vertrek naar nieuwbouw in omliggende 

gemeenten jarenlang flink geslonken, 

maar de vraag naar aantrekkelijke 

woningen in Ridderkerk en Albrands-

waard is gebleven. En gezinnen zijn, 

net als andere groepen, nodig voor 

een goede opbouw van de bevolking. 

 

We kijken daarbij steeds kritischer 

naar de prijs-/kwaliteitverhouding van 

onze woningen. We hebben een  

wonen,  
nu en in de toekomst 
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basiskwaliteit en extra kwaliteit. Alle 

woningen zijn comfortabel, praktisch 

en hebben lage woonlasten en onder-

houdskosten. Maar wie meer betaalt, 

kan meer ruimte, voorzieningen en 

een andere afwerking verwachten 

dan wie tegen een lagere huur woont. 

 

Binnen ons woningbezit hebben we 

ruimte om de gewenste vernieuwing 

te realiseren. De sociale voorraad in 

de regio is groter dan nodig.  

In Albrandswaard houden we de 

voorraad op peil, maar in Ridderkerk 

is een afname wenselijk. 

 

Veruit het grootste deel van onze 

woningen is en blijft bestemd voor 

huishoudens met een inkomen tot 

34.000 euro. Bij die groep ligt onze 

focus. Huishoudens met een hoger 

inkomen vormen niet onze belang-

rijkste doelgroep. Wij zien in zowel 

Ridderkerk als in Albrandswaard  

binnen die groep echter ook mensen 

die moeite hebben met het vinden 

van passende woonruimte, zeker als 

wij niet naar huurprijs, maar naar 

woonlasten kijken. Het gaat dan voor-

al om huishoudens met een inkomen 

tot ongeveer 45.000 euro. De grotere 

huishoudens, gezinnen, in deze 

groep hebben het financieel zwaarder 

dan kleine huishoudens. Hun inkomen 

biedt onvoldoende mogelijkheden 

duur te huren of een woning te kopen. 

Wij rekenen ook deze groep tot onze 

klanten en voelen ons verantwoorde-

lijk voor voldoende woningen met 

voor hen passende woonlasten. Daar 

zetten we woningen uit de bestaande 

voorraad voor in en beperkt nieuw-

bouw in herontwikkelingsprojecten. 

Waar we voor deze groep nieuw  

bouwen, doen we dat met zo min 

mogelijk risico en een optimaal rende-

ment. Buiten de herontwikkeling   

zullen we nieuwbouw alleen over-

wegen als andere partijen het niet 

doen. 
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Wij zijn ook huisvester van mensen 

met een bijzondere woonvraag. In 

Ridderkerk en Albrandswaard is dat 

vooral een vraag gerelateerd aan 

zorg. Met de extramuralisering in de 

zorgsector neemt de vraag naar wo-

ningen waar zorg geleverd kan wor-

den in een veilige omgeving toe. Zelf-

standig wonen is daarbij een  essenti-

eel uitgangspunt. Wat we bouwen is 

altijd zoveel mogelijk    levensloopbe-

stendig en flexibel, om investerings-

kosten in de bestaande voorraad laag 

te houden en de woningen steeds 

voor nieuwe doelgroepen in te kun-

nen zetten. 

 

Het realiseren van zorgvastgoed 

overwegen we alleen op verzoek en 

moet aan strakke, langjarige voor-

waarden voldoen om de financiële en 

vastgoedrisico’s af te dekken.  

 

 

 

Betaalbaar wonen 

De laatste jaren is de betaalbaarheid 

van het wonen voor veel huishoudens 

onder druk komen te staan door de 

economische situatie, door stijgende 

lasten, afnemende mogelijkheden in 

de huurtoeslag en individuele en  

collectieve keuzes. Hun uitgaven aan 

huur, energie en overige lasten zijn 

vaak hoger dan wat verantwoord is. 

Wij hebben, samen met de rijksover-

heid, een grote verantwoordelijkheid in 

het betaalbaar houden van het wonen. 

 

De betaalbaarheid is vooral een punt 

van zorg voor huishoudens uit de 

zogenaamde primaire doelgroep of 

de doelgroep van huurtoeslag. Voor 

gezinnen is het wonen ook voor   

inkomens boven deze grenzen nog 

vaak een te grote kostenpost. 

 

We benaderen de betaalbaarheid van 

het wonen vanuit onze woningen en 

vanuit onze huurders en woning-
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zoekenden. We werken aan een  

passende samenstelling en (prijs)

opbouw van ons woningbezit. 

 

Tegelijkertijd kijken we niet meer in 

de eerste plaats naar huurprijzen, 

maar naar woonlasten. We vinden dat 

iedereen moet kunnen wonen in een 

passende woning met passende 

woonlasten. We sturen hierop met 

ons huurbeleid, het strategisch voor-

raadbeleid en onze duurzaamheids-

investeringen. Onze huurstijging is 

gematigd en afgestemd op de ruimte 

die de woningkwaliteit en de doel-

groep heeft. In ons nieuwbouw-

programma en de investeringen in 

onderhoud en woningverbetering van 

ons bestaande woningbezit zoeken 

we naar een nieuwe balans tussen de 

kwaliteit en de prijs/woonlasten van 

de woningen. Onze duurzaamheids-

investeringen hebben in de eerste 

plaats tot doel de energielasten van 

huurders op niveau te houden of te 

verlagen. Waar mogelijk kiezen we de  
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komende jaren dan ook voor het  

energieneutraal maken van woningen 

of, als dat niet lukt, voor het best 

haalbare energielabel. We kiezen 

ervoor, in onze rijke volkshuisveste-

lijke traditie, omwille van de  betaal-

baarheid soms financieel rendement 

laten liggen. We zien dat als onze 

maatschappelijke investering.  

 

Wij hebben een grote verantwoor-

delijkheid in het betaalbaar houden 

van het wonen, maar dat hebben 

onze klanten ook. In de woonruimte-

bemiddeling zoeken we, binnen de 

ons gestelde kaders voor passend 

toewijzen, de balans tussen woon- 

lasten en inkomen. Wie hoge woon-

lasten kan dragen, moet dat ook 

doen. Voor wie minder te besteden 

heeft, kan een woning met lagere 

woonlasten een oplossing zijn.  

Ook voor wie al langer bij ons huurt, 

benutten we in het huurbeleid de, 

waarschijnlijk beperkte, mogelijkheden 

inkomen en woonlasten meer te ver-

binden.  
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Prettige buurten 

Een leefbare woonomgeving heeft 

bijna net zoveel invloed op woongenot 

als een goede woning. Wij werken 

aan gevarieerde wijken en buurten, 

waar bewoners zich thuis voelen en 

die schoon, heel en veilig zijn. 

 

Dat doen we niet alleen. Bewoners 

creëren hun woonomgeving namelijk 

vooral zelf en met hun buurtgenoten. 

Op verschillende plekken moet bij 

bewoners nog meer gaan leven dat 

zij zelf verantwoordelijk zijn voor een 

leefbare wijk. Dat zij zelf hun portiek 

schoonhouden, zelf opletten op de 

veiligheid, zelf een klusje doen en zelf 

een buurman aanspreken op geluids-

overlast. Daar sturen we de komende 

jaren meer op. Tot nu toe namen we 

veel van bewoners over, in de      

toekomst zetten we in op het        

mobiliseren van bewoners.  

 

 

We zien in de wijken en buurten   

dingen veranderen, waardoor er een 

groter beroep wordt gedaan op de 

sociale structuur en die tegelijkertijd 

meer onder druk komt te staan.   

Mensen met een zorgbehoefte,    

bijvoorbeeld, wonen langer zelfstan-

dig, maar kunnen dat alleen met wat 

hulp en oplettendheid van hun omge-

ving. Tegelijkertijd vinden meer   

mensen met verschillende leefstijlen 

hun plek in onze buurten. Dat kan tot 

mooie ontmoetingen leiden, maar 

levert soms ook botsingen op. 

Met ons wijkbeheer zijn wij dagelijks 

aanwezig en bereikbaar in onze   

wijken en buurten. We houden een 

oogje in het zeil, faciliteren bewoners 

in het vinden van oplossingen voor 

problemen, treden waar nodig op 

tegen wie zich niet aan de spelregels 

houdt en wijzen mensen de weg in 

het prettig samenleven. We doen dat 

natuurlijk samen met onze partners.  
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Hier gaan we voor  
 
 
Doelgroepen en woonlasten 

 We bieden variatie in type en huurprijs van woningen 

 We bedienen verschillende doelgroepen met  

betaalbare woningen 

 We sturen op passende woonlasten 

         

Prijs en kwaliteit  

 We zorgen voor een passende prijs-kwaliteitverhouding 

 We ontwikkelen een duurzame woningvoorraad 

         

Prettige buurten 

 Onze klanten wonen in prettige buurten 

 Onze klanten nemen meer verantwoordelijkheid voor 

hun woonomgeving 

         

Passendheid en gelijke slaagkansen 

 Woningzoekenden hebben bij ons gelijke slaagkansen 

voor een passende woning 
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Ruimte voor de klant 

We geven onze klanten meer ruimte. 

Ruimte om zelf het wonen vorm te 

geven en op hun eigen manier bij ons 

betrokken te zijn. Zij hebben immers 

allemaal hun eigen, verschillende, 

woonwensen en ideeën over hoe ze 

hun zaken willen regelen. Die ruimte 

is voor ons moderne dienstverlening.  

 

We maken daarvoor een ver(der)-

gaande beweging van ‘nee’ naar ‘ja’, 

van reactief naar proactief, van     

ontzorgen naar ondersteunen en van 

traditioneel naar klantgericht. We 

zorgen voor heldere informatie en zo 

min mogelijk obstakels in onze regels 

en werkwijze. Wij geloven dat wij op 

die manier ook het best de wensen 

en ideeën van onze klanten horen en 

daarop onze dienstverlening weer 

kunnen aanpassen. 

 

De digitale wereld wordt de nieuwe 

basis onder onze dienstverlening. Dat 

is efficiënt en geeft de mogelijkheid 

onafhankelijk van tijd en plaats in 

contact te staan met onze klanten. 

Iedereen moet op het moment van 

zijn keuze en op zijn eigen wijze met 

ons kunnen communiceren en      

antwoord kunnen vinden op vragen. 

Een voorbeeld hiervan is Mijn Woon-

visie, waar klanten ieder moment van 

de dag hun gegevens kunnen inzien 

en zaken kunnen regelen. Ook gebrui-

ken we steeds meer sociale media 

om onze huurders te informeren, te 

horen wat er in de buurten en wijken 

speelt en bewoners bij elkaar te bren-

 

klant aan zet  
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gen. Achter de schermen betekent dit 

veel. De klant, klantgroepen en de 

voor klanten belangrijkste en logische  

processen gaan onze agenda en  

activiteiten bepalen.  

 

Betrokken klanten  

Wij bieden onze klanten niet alleen 

meer ruimte, we vragen er initiatief 

voor terug. Initiatief om ons hun ideeën 

te laten weten. Dat kunnen ideeën 

over onze dienstverlening zijn, maar 

ook ideeën voor de buurt. Niet om ze 

over te nemen, we gaan ervan uit de 

bewoners hun ideeën zoveel mogelijk 

zélf tot uitvoering brengen, maar om 

ze te stimuleren en waar nodig een 

eindje op weg te helpen.  

 

Vanzelfsprekend blijft er in de dienst-

verlening ook de mogelijkheid tot  

persoonlijk contact, of dat nu in de 

woonwinkel is, voor mensen die   

bijvoorbeeld minder vertrouwd zijn 

met internet of te kiezen tegels met 

eigen ogen willen zien, met onze 

huismeesters en wijkbeheerders of 

tijdens de interactie met bewoners-

raad Progressie, de bewonerscom-

missies, klankbordgroepen en de 

participatie bij projecten. We werken 

er wel aan deze vormen van         

participatie beter te laten sluiten bij 

onze nieuwe en flexibelere wijze van 

werken, bijvoorbeeld door gebruik te 

maken van internetplatforms. We 

zoeken daarbij de balans tussen de 

participatiebehoefte van de klant en 

de informatiebehoefte van de organi-

satie. En ook hierbij is het uitgangs-

punt dat onze klant meer invloed 

krijgt. 
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Hier gaan we voor  

 
 

Wonen 

 Onze klant neemt verantwoordelijkheid voor zijn  
eigen woonsituatie 

         

Communicatie 
 We benaderen onze klant persoonlijk en betrokken  

en communiceren zorgvuldig en eenduidig 

         

Zelf regelen 
 Onze klant kan zaken zelf regelen 

         

Dienstbaar 
 Onze klant beïnvloedt ons 
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Inzet vermogen 

Woonvisie is een financieel gezonde 

organisatie. Wij hebben de mogelijk-

heden en middelen om een verschil 

te maken in de volkshuisvestelijke 

opgaven in onze omgeving. Dat doen 

we in de eerste plaats daar waar  

onze historie ligt: in Ridderkerk en 

Rhoon. Daar ligt het zwaartepunt van 

ons woningbezit en daar blijven we 

de belangrijkste speler. Daar werken 

we aan een passende en betaalbare 

woningvoorraad, zoals we beschreven 

in het vorige hoofdstuk.  

 

We voelen ons echter verantwoorde-

lijk voor een breder regionaal gebied. 

Wij staan ook daar, met onze collega-

corporaties, voor een gedifferentieerde 

woningvoorraad, betaalbaar wonen 

en een gezonde corporatiesector. In 

de regio zijn er forse  uitdagingen, die 

vragen om lokaal ingekleurde oplos-

singen. Wij zien dat er opgaven blij-

ven liggen, omdat anderen niet de 

mogelijkheden hebben ze in te vullen 

of hun prioriteiten elders (moeten) 

leggen. Wij hebben die mogelijkheden 

wel. Sterker nog, we zien in de regio-

nale opgaven de kans ons vermogen 

met nog meer volkshuisvestelijk en 

financieel resultaat in te zetten dan in 

de lokale omgeving.   

 

In verbinding met onze           

omgeving 

We wachten niet af wat op ons pad 

komt, maar zoeken vanuit ons volks-

huisvestelijk ondernemerschap actief 

naar kansen in de breedte van de 

maatschappelijk  
ondernemen 
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regionale woningmarkt. Zoals we 

herkend willen worden als een onder-

nemende, betrouwbare en moderne 

woningcorporatie, waar klanten voor-

op staan, zo willen we ook herkend 

worden als een vanzelfsprekende 

samenwerkingspartner. Een samen-

werkingspartner met een luisterend 

oor voor de vraagstukken in gemeen-

ten, wijken en buurten en in combina-

ties van bijvoorbeeld wonen, zorg en 

welzijn. 

 

Financiële continuïteit 

Woonvisie is een gezonde organisatie. 

Dat geeft ons ruime mogelijkheden 

ons vermogen in te zetten voor de 

volkshuisvesting in de regio. Tegelijker-

tijd komt er veel op ons af wat ons 

werkterrein inperkt. Daardoor laten 

we ons in onze ambities niet beper-

ken, maar voorzichtigheid en een 

goed sturingskader zijn geboden. We 

richten dat zo in dat het helderheid 

biedt over de samenhang tussen 

maatschappelijke taken, vastgoedacti-

viteiten en financiële continuïteit. 

Verder handelen we binnen duidelijke 

kaders om de risico’s beheersbaar te 

houden en ervoor te zorgen ook in de 

verre toekomst nog de sterke corporatie 

te zijn die we nu zijn. 

 

Hier gaan we voor  

 
 
Investeringskracht 

 We zetten onze investeringskracht in 

voor onze doelgroepen 

       

Optimaal rendement 

 We optimaliseren financieel en 

maatschappelijk rendement  

       

Samenwerkingspartner 

 We zijn een vanzelfsprekende  

samenwerkingspartner 

       

Bedrijfsvoering 

 We zijn een goed rentmeester 
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Andere focus 

We zetten onze klanten centraal. Om 

invulling te geven aan die ambitie is 

een anders werkende organisatie 

nodig dan we tot nu toe waren. We 

worden efficiënter, ondernemender 

en meer klantgericht. We hebben 

daarbij geen eindplaatje in beeld:    

we willen onszelf continu blijven   

verbeteren. Zo optimaliseren we de 

dienstverlening en producten voor 

onze klanten, blijven we een gezonde 

organisatie en zijn we een goede 

werkgever voor onze medewerkers. 

 

We vragen de huurders om meer 

initiatief en maken daarin met hen 

een beweging. Wij zijn te veel gericht 

geraakt op procedures, regels en het 

voor onze klanten regelen van allerlei 

zaken, zonder stil te staan bij indivi-

duele vragen en efficiency. Dat gaan 

we veranderen in flexibiliteit en     

creativiteit. 

 

Anders werken 

De vernieuwde dienstverlening     

vertaalt zich in de organisatie. Wij zijn 

ervan overtuigd dat de kennis om 

onze dienstverlening te verbeteren al 

aanwezig is, bij onze klanten en bij 

onszelf. Het is nu zaak die kennis op 

te halen en toe te passen. We worden 

in dit proces geen regelloze corporatie, 

maar willen wel een corporatie wor-

den waarin regels geen onnodige 

obstakels vormen.   

 

We maken de organisatie efficiënter, 

slimmer én kleiner. In onze focus op 

 

slimmer organiseren 
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de klant, richten we ons vooral op het 

wonen en de taken die daar dichtbij 

liggen. Bij werkzaamheden die weinig 

resultaat hebben voor onze klanten of 

een efficiënte bedrijfsvoering maken 

we de afweging of we zelf blijven  

uitvoeren of elders neerleggen. 

 

We geven invulling aan deze ambities 

met betrokken en professionele     

medewerkers. Hun inzet blijft de 

meest bepalende factor in de kwaliteit 

van onze dienstverlening. Net als de 

klanten krijgen de medewerkers meer 

ruimte voor initiatief en een eigen 

invulling van het werk. We introduce-

ren in de organisatie Het Nieuwe 

Werken. De grotere flexibiliteit in tijd 

en plaats is niet alleen een basisvoor-

waarde voor het klantgericht werken, 

maar heeft ook voordelen voor de 

medewerkers, onder andere in het 

vinden van een goede balans tussen 

werk en privé. 

 

We stimuleren de medewerkers 

voortdurend kritisch te zijn op hun 

werk en met verbeterideeën te komen. 

We stimuleren de medewerkers ook 

zichzelf te blijven ontwikkelen en  

bieden daarvoor goede opleidings-

mogelijkheden.  
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Hier gaan we voor  

 
 

Slim en efficiënt 
 We werken dagelijks slimmer en efficiënter 

         

Professionele medewerkers 

 Onze medewerkers zijn betrokken en competent 

         

Flexibiliteit 
 We werken flexibel, tijd en plaats onafhankelijk 

         
 

Werkgeverschap 
 Woonvisie is een goed werkgever 
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Ridderkerk, maart 2016 

Dit is een uitgave van Woonvisie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 
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