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Strategisch plan woCom 

‘Groeien in meerwaarde’ 
 
Woningcorporaties staan al ruim 150 jaar voor hun kerntaak: het goed huisvesten van mensen met 
een kleinere beurs en mensen die daarbij wat extra ondersteuning nodig hebben. Dat gaat verder 
dan het individuele belang van de bewoner. Het raakt de buurten en de samenleving. 
Woningcorporaties hebben een sleutelrol. WoCom zet die traditie met overtuiging voort, met een 
inzet die past bij de eigenheid van het werkgebied en de tijdsgeest. Dat vereist vernieuwing, vooral in 
hoe wij ons werk doen. Als dienstverlener in sociale huisvesting willen wij van waarde zijn voor 
woningzoekenden en huurders die zich al jaren thuis voelen, hun leefomgeving en de partners die we 
daarin ontmoeten. We zijn duurzaam bij hen betrokken. Vandaag én morgen. Op die manier bieden 
we onze doelgroep een echt thuis. 
 
WoCom vernieuwt omdat: 

 onze doelgroep verandert (meer senioren en kleine huishoudens, meer lagere inkomensgroepen, 
meer vragen voor woonbegeleiding of zorg); 

 de focus meer verschuift naar de bestaande woningen (minder bevolkingsgroei in de toekomst, 
duurzaamheid, woningaanpassingen); 

 de verwachtingen van de doelgroep en de collega’s veranderen (de wijze van communiceren, het 
krijgen van ruimte voor eigen keuzes) en 

 de werkwijzen of posities van onze samenwerkingspartners veranderen. Daarin willen we 
meebewegen (een versterkte positie van huurdersorganisaties, de transitie in de zorg, 
decentralisaties richting gemeenten). 

 
De rode draad in deze vernieuwing is communicatie en gedrag. De sleutel ligt in een open houding: 
beter communiceren met onze bewoners, partners en collega’s. Als wij ons echt weten te verbinden 
en aansluiten bij de leefwereld van onze gesprekspartners, komen we eerder tot passende 
oplossingen. Dat vraagt extra aandacht en tijd. Om daar ruimte voor te maken, kijken we goed naar 
onze eigen werkzaamheden: wat doen we goed, wat kan beter of anders, wat blijven we zelf doen en 
wat niet? In die keuzes betrekken wij onze woningzoekenden, bewoners, partners en collega’s En 
uiteraard kijken wij goed naar onze doelgroep, naar de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit 
van onze woningen en naar de continuïteit van onze organisatie.  
 
Het groeien in meerwaarde is een flinke opgave. We pakken die uitdaging graag op. In dit strategisch 
plan leggen we uit waarom en hoe we dat gaan doen. 
 
1. Hier staan we voor 
Een echt thuis: een plek waar je je thuis voelt en waar je thuiskomt. Het vinden en opbouwen van 
zo’n thuis is niet voor iedereen even makkelijk. Juist voor die doelgroep staan wij. Mensen met een 
kleinere beurs en mensen die daarbij wat extra ondersteuning nodig hebben.  
 
Ons vertrekpunt: iedereen is zelf eigenaar van zijn woonvraag en maakt daarin eigen keuzes binnen 
zijn eigen mogelijkheden. Wij zijn daarbij dienstverlener: aansluiten bij en waar nodig ondersteunen 
in dat eigenaarschap. Dat doen we door in gesprek te zijn en samen te zoeken naar passende 
antwoorden. Met een goede en duidelijke dienstverlening. Door in de buurt te zijn en actief te 
reageren op wat er speelt. Door te investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van onze woningen en 
buurten, waarbij betaalbaarheid van de woonlasten altijd een randvoorwaarde is. Ons vastgoed is 
een middel om onze doelen te bereiken. We verdelen een schaars goed, dus niet alle woonwensen 
worden vervuld. En het thuis houdt niet op bij de woning, ook de buurt hoort bij het plezierig wonen 
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Onze missie is: Vandaag en morgen een thuis bieden aan onze doelgroep door een dienstverlening 
met meerwaarde. Dat doen we door duurzaam betrokken te zijn. 
 
2. Onze doelgroep 
WoCom is er voor iedereen die een sociale huurwoning nodig heeft of er in woont in de gemeenten 
Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren. In het bijzonder de mensen die 
daarin wat extra ondersteuning nodig hebben. Een doelgroep die de komende jaren groeit. Zijn er 
meer woningcorporaties in de gemeente werkzaam? Dan delen we die opgave. 
 
3. Dit laten we zien in ons werk 
Wij zijn sterk betrokken bij ons werk en doen dat met persoonlijke inzet en aandacht. We werken 
samen en handelen vanuit verantwoordelijkheid. 
 
4. Onze uitgangspunten 
Succesvol zijn als dienstverlener-met-meerwaarde kan alleen als wij onze bewoners en collega’s 
ruimte geven voor het nemen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap, als wij in gesprek zijn, 
echt samen werken en als wij zorgen voor een duurzame toekomst van onze woningen, buurten en 
organisatie. 
 
Verantwoordelijkheid en eigenaarschap 
Bij een woonvraag is de woningzoekende of bewoner als eerste aan zet. Wij zorgen ervoor dat hij 
daarin zo zelfstandig en eenvoudig mogelijk zijn weg vindt. Lukt dat niet? Dan bieden wij, of ons 
netwerk, ondersteuning. De woCom medewerker wordt zo mede-eigenaar en binnen de organisatie 
de kartrekker. Dit vergt verantwoordelijkheid en dat is dus niet vrijblijvend. Wel ontstaat zo ruimte 
voor variatie in ons handelen. We kunnen afwijken van regels en systemen als dat zinvol, redelijk en 
mogelijk is. Uiteraard binnen de kaders waar we ons aan moeten of willen houden. De ruimte is niet 
onbegrensd. 
 
In gesprek 
We luisteren eerst, hebben aandacht voor de ander, vragen door en komen dan pas in actie. We 
laten de aandacht zien en voelen. Elkaar begrijpen en begrepen voelen, daar gaat het om. We zijn 
dichtbij en op meerdere manieren makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar. Gebiedsgericht, dus met 
bekende gezichten in de buurt. We zijn open en eerlijk en kunnen onze keuzes uitleggen. Om te 
leren, halen we actief reacties op onze dienstverlening op. 
 
Samen werken voor resultaat 
We zetten, binnen en buiten onze organisatie, in op co-creatie en wederkerigheid. Ieder pakt zijn rol 
en draagt een steentje bij. We werken in netwerken en dat betekent dat ons belang niet altijd 
voorop staat. Speciale aandacht gaat uit naar onze sociaal-maatschappelijke rol die wij alleen in 
samenwerking kunnen vervullen.  
 
Duurzame toekomst 
Ons handelen heeft niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen effect op mensen, 
buurten, milieu, samenwerking en onze organisatie. We maken daarin bewuste keuzes. We zorgen 
dat onze missie, ons woningbezit, onze organisatie en onze financiën een gezond 
toekomstperspectief hebben. We handelen vanuit een maatschappelijk hart en met gepast zakelijk 
hoofd. 

 
5. Onze thuishaven 
WoCom werkt in 6 gemeenten, met samen 20 kernen, in de Brabantse Peel. Het gebied kent de 
nodige diversiteit. Hierdoor moet woCom variatie bieden in dienstverlening, samenwerking en 
woningaanbod. 
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Bewoners 
De helft van onze bewoners is 55 jaar of ouder en een kwart zelfs 65 jaar of ouder. De vergrijzing is 
bij ons al werkelijkheid! In de dorpen is het inkomensniveau hoger dan in Helmond, waar met name 
in Helmond West en in de Binnenstad veel mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Daar wonen 
ook meer mensen van buitenlandse afkomst, zowel tweede en derde generatie migranten, maar ook 
meer recente arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Die laatste groep woont ook in andere kernen zoals 
Cranendonck. Onder onze bewoners komen we, meer dan gemiddeld en in toenemende mate, 
sociaal-maatschappelijke vraagstukken tegen. Dit alles vraagt om meer variatie in onze 
dienstverlening, transformatie van ons woningbezit, betere samenwerking met ons netwerk, en soms 
stevig ingrijpen. Ook vraagt, in brede zin, de buurtsamenstelling om aandacht, zowel bij de 
woningtoewijzing als in het samen wonen en samen leven. 
 
De gemiddelde woonduur van onze bewoners is 14 jaar; 28% woont er al langer dan 20 jaar. De 
verhuisgeneigdheid is onder onze bewoners met 16% laag. Onze focus verschuift naar het beheer en 
aanpassen van woningen om dit woongenot, de binding in de buurt en de verhuurbaarheid van onze 
woningen te versterken. In de gebieden waar we minder geschikt aanbod hebben, is het de uitdaging 
om met gerichte nieuwbouw, renovaties of verkoop de doorstroming te bevorderen. 
 
De woningmarkt 
In Helmond reageren veel woningzoekenden op een woningadvertentie, maar is de inschrijftijd bij 
verhuur relatief laag: ongeveer 2 jaar. In Heeze-Leende en Laarbeek is de inschrijftijd met 3,5 tot 4 
jaar aanzienlijk hoger. In overleg met de gemeenten stemmen wij het nieuwbouwprogramma hier zo 
goed mogelijk op af. Sociale binding is de belangrijkste vestigingsreden in deze regio. Daarin zit een 
kracht. Het is interessant om te onderzoeken hoe die benut kan worden zonder woningzoekenden te 
belemmeren. 
 
Ons woningbezit 
WoCom heeft ruim 8.200 woningen, waarvan 70% grondgebonden woningen. Vaak ruime 
eengezinswoningen waarbij de prijs-kwaliteitverhouding niet altijd in evenwicht is. Een knelpunt als 
we dit combineren met onze duurzaamheidsambities. Ongeveer 30% betreft nultredenwoningen. 
Deel van ons bezit is geconcentreerd in één wijk of dorp, waardoor er eenzijdige buurten zijn. Met 
een buurt/wijkvisie zetten we, samen met bewoners, in op een goed toekomstperspectief. 
 
Onze dienstverlening 
Bewoners geven duidelijk aan wat onze verbeterpunten zijn. Ze willen meer prioriteit voor de 
bestaande woningen: onderhoud, duurzaamheid en energiebesparing. In de woonomgeving vinden 
ze veiligheid en leefbaarheid belangrijk. Vooral de samenstelling van de bewonerspopulatie wordt als 
aandachtspunt genoemd. Verder wensen ze een persoonlijkere communicatie en meer aandacht 
voor klachten. Deze punten krijgen een stevige plek in ons veranderprogramma. 

 
 

 
De organisatie 
We hebben veel kennis van ons werkgebied en zijn 
stevig verankerd in het netwerk. Dat willen we 
behouden en versterken. De betrokkenheid van de 
collega’s is groot. De organisatie kent een klassieke 
inrichting die nog te hiërarchisch is. Om echt te 
werken vanuit onze missie moet dat veranderen. We 
gaan de organisatie kantelen en de ‘buitenwereld’ 
naar binnen halen. 
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6. Onze ambitie 
We onderscheiden 3 thema´s in onze ambitie: 

 Dienstverlening met aandacht 

 Buur(t)kracht  

 Blik vooruit 
 
Dienstverlening met aandacht 
Wij gaan uit van het initiatief en het eigenaarschap van onze woningzoekenden en bewoners. Onze 
dienstverlening is dus op de vraag georiënteerd en we bieden inspraak en zeggenschap. Wij nemen 
zelf initiatief als woongedrag van negatieve invloed is op omwonenden, als huurachterstanden 
ontstaan of als we oprechte zorgen hebben over het welbevinden van onze bewoners, de 
leefbaarheid in buurten of de kwaliteit van de woningen. Het koppelen van betaalbaarheid aan een 
goede woningkwaliteit vraagt niet alleen aandacht in onze dienstverlening, het is ook een uitdaging 
en een randvoorwaarde. 
 
Onze ambities in de dienstverlening zijn: 

 GRIP op dienstverlening: 
o Glashelder: duidelijk zijn over hoe onze dienstverlening in elkaar steekt;  
o Respect: uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid, luisteren en mensen serieus 

nemen. Dat geldt ook voor reacties op en klachten over onze dienstverlening; 
o In de buurt: op meer manieren eenvoudig bereikbaar zijn, weten wat er speelt en snel en 

goed antwoord geven; 
o Persoonlijk: onze communicatie is persoonlijk, dus met aandacht voor de vraag én 

vraagsteller. Niemand is voor ons ’een nummer’. 

 Inspraak en zeggenschap: 
o Met actieve en gevarieerde vormen van bewonersparticipatie nodigen we uit tot het geven 

van een mening, het uiten van wensen, het hebben van inspraak of invloed. Dat doen we op 
verschillende niveaus: woCom-beleid, de gemeente, de buurt en de woning. 

o Klachten nemen we serieus, daar leren we van en communiceren we over. 

 Betaalbare kwaliteit 
o Een goede balans tussen vraag en aanbod. Betaalbaarheid (woonlasten) en beschikbaarheid 

voor onze doelgroep zijn daarbij randvoorwaarden. Keuzes die we hierin maken stemmen we 
af met onze huurdersorganisatie (en eventuele andere woningcorporaties in de gemeente); 

o Anticiperen op de toekomst bij het transformeren van het bezit. Actuele (regionale) 
woningmarktonderzoeken helpen ons daarbij; 

o In overleg met de huurdersorganisaties vaststellen van een basiskwaliteit voor bestaande 
woningen en een programma van eisen voor nieuwbouw.  

 
Buur(t)kracht 
De buurt is voor woningzoekenden en bewoners van woCom de belangrijkste reden (22%) om wel of 
niet te verhuizen. De buurt is van groot belang voor het thuisgevoel. En is ook steeds meer de 
leefwereld van onze samenwerkingspartners. De buurt is dus een belangrijk ontmoetingspunt om 
samen te werken. Zowel binnen als buiten de eigen organisatie gaan we uit van samenwerking: co-
creatie op basis van wederkerigheid. Dit vereist openstellen voor de ander (eerst luisteren, dan 
begrijpen en dan pas doen) en geven en nemen (binnen redelijke grenzen). Daarbij moet iedereen 
over de schutting kijken om gezamenlijk oplossingen te bieden waarbij we slim omgaan met 
maatschappelijk geld. 
 
Onze ambities in onze buurten zijn: 

 Zichtbaar zijn in de buurt en actief contact zoeken met de bewoners; 

 Met buurtbewoners een visie en een uitvoeringsplan maken en zo samen aan de buurt bouwen; 
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 Een duurzame en resultaatgerichte relatie met onze samenwerkingspartners; 

 Focus in de samenwerking: de activiteiten doen waarin wij goed zijn en onze partners hun 
expertise in laten brengen; 

 Een pact in het sociaal domein: samenwerking om tijdig en doeltreffend te handelen bij 
vraagstukken als schulden, overlast en woonbegeleiding of huisvesting van mensen met een 
speciale woonvraag. Met als doel om maatschappelijk geld zo goed mogelijk te besteden met 
gezamenlijke oplossingen. 

 
Blik vooruit 
Wij zien niet alleen vandaag, maar zeker ook voor de langere termijn een rol voor woCom in deze 
regio. Dat betekent dat onze organisatie toekomstbestendig moet zijn: flexibel, creatief, 
samenwerkend, anticiperend op ontwikkelingen en financieel gezond. Los van inhoudelijke keuzes, is 
vooral de inrichting en aansturing van de organisatie een belangrijke schakel. We moeten vraag 
georiënteerd werken en omgevingssensitief zijn. Daarvoor gaan we verantwoordelijkheden 
verleggen (kantelen van de organisatie) en halen we de buitenwereld naar binnen. 
 
Onze ambities voor de toekomst zijn: 

 Duurzaamheid als sleutel in onze keuzes:  
o Duurzaamheidskader om doelen te stellen en te verankeren in ons denken, werken en 

afspraken met ketenpartners; 
o Energieneutrale woningen in 2050. Hier groeien we gefaseerd naartoe;  
o Passend bij onze kerntaak en onze infrastructuur zetten we in op meedoen in de 

samenleving (‘social return’); 
o We bieden een gezonde en veilige werkomgeving met kansen voor ontwikkeling van onze 

collega’s. 

 Ontwikkelen van een vastgoedgeoriënteerde naar een vraaggeoriënteerde organisatie: 
o De verantwoordelijkheid en regie van de primaire dienstverlening ligt bij de teams met 

directe contacten met onze woningzoekenden en bewoners (kantelen van de organisatie). 
Vanuit co-creatie ondersteunen de andere teams daarbij; 

o De ‘buitenwereld’ binnenhalen: het delen en geven van invloed en zeggenschap en het leren 
van hun reacties op ons handelen. 

 Focus op waar we voor zijn: 
o Alles wat dicht bij onze kerntaak en -verantwoordelijkheid hoort, doen we zelf. De rest doen 

we in samenwerking of besteden we uit.  

 De kwaliteit van ons werk: 
o Programma-management om de gewenste verandering te realiseren; 
o Werken met standaardprocessen en procedures met ruimte voor variatie. De 

standaardprocessen richten we vanuit klantwaarde slim in (‘lean’); 
o Gebieds- en projectgericht samen werken. 

 Werken met plezier: 
o Collega’s krijgen meer ruimte en verantwoordelijkheid voor regie op en keuzes in het werk; 
o Leidinggevenden ontwikkelen zich tot coach om collega’s te stimuleren en ondersteunen in 

hun talent, ontwikkeling en werk; 
o In het leren vieren van successen is er ruimte voor plezier en humor. 

 Financiële continuïteit met scherp oog voor risico’s en tijdige bijsturing. 
 
7. Zo vullen wij de ambities in 
WoCom heeft een grote ambitie. We kiezen daarin niet de makkelijkste weg. De uitdaging zit in het 
vernieuwen van onze werkwijzen en vooral in houding, gedrag en communicatie. We willen onszelf 
meer open stellen voor onze omgeving: hen betrekken, ruimte en invloed geven. Dat kan niet zonder 
het geven van meer ruimte aan onze collega’s, voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Het 
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vraagt om meer en andere vormen van samenwerking en om een andere aansturing. De omslag is 
ook voor onze omgeving een uitdaging. Het openstellen en betrekken is niet vrijblijvend. Het vereist 
ook van onze omgeving eigenaarschap, co-creatie en wederkerigheid. Maar ook acceptatie dat niet 
alles kan. Wij werken binnen wet- en regelgeving, eigen kaders en financiële mogelijkheden. We 
verdelen een schaars goed en moeten een balans houden tussen het algemeen en individueel 
belang.  
 
Veranderprogramma 
Met ons veranderprogramma geven we aan hoe we die ambities willen realiseren. Aan elke ambitie 
is een programma gekoppeld. Elk programma bestaat uit projecten (groot en klein) die ons de 
komende drie jaar stapsgewijs bij het realiseren van onze ambities gaan brengen.  In de projecten 
geven wij uitdrukkelijk ruimte aan onze omgeving en collega’s om er (mede) invulling aan te geven.  
Het verander-programma heeft een dynamisch karakter. Afhankelijk van de inbreng en de successen, 
worden projecten toegevoegd. Om enige samenhang aan te brengen, wordt elk jaar een jaarplan 
opgesteld waarin we de projecten van dat jaar benoemen. 
 
8. Aan de slag! 
Dit strategisch plan komt niet uit de lucht vallen. Het is gebaseerd op de ontwikkelingen in onze 
omgeving en organisatie. Op reacties die wij ontvangen uit gesprekken en onderzoeken. Door die 
reacties te vertalen in dit plan, laten we zien dat we deze aandacht geven en serieus nemen. We 
halen zo letterlijk de ‘buitenwereld’ naar binnen en luisteren naar de signalen van onze collega’s. In 
aansluiting op de kanteling van onze organisatie, willen we liefst zoveel mogelijk projecten vanuit 
woningzoekenden, bewoners, partners en de collega’s laten ontstaan. 
 
We geloven in onze ambities. Als het invullen lukt, zijn wij gegroeid in onze meerwaarde en zijn wij 
duurzaam betrokken bij onze doelgroep en de omgeving. Dan geven we een goede invulling aan onze 
maatschappelijke taak als woningcorporatie, passend bij deze regio en de tijdsgeest. Onze ambities 
zijn niet eenvoudig te bereiken. We stellen ons kwetsbaar op. We gaan voor nieuwe wegen en zijn 
daarin lerend. 
9. . 


