
We zorgen voor voldoende passende woningen, die voor 
onze huurders als een ‘thuis’ voelen. Geluk in wonen en 
leven gaat voor ons over een (t)huis in de buurt. Een plek 
waar goed wonen en (samen)leven elkaar versterken.

We werken vanuit de menselijke maat in wonen. We zorgen 
dat de uitvoering van onze kerntaak rondom wonen op orde 

is, zodat we waar nodig maatwerk kunnen leveren en 
sociaal-maatschappelijke vraagstukken kunnen oppakken. 

We hebben een sterke lokale verankering. We zoeken  
de samenwerking op met onze huurders, de gemeenten, 
zorg- en welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke 
instellingen.

ONZE MISSIE
Als nabije buur staan wij ervoor dat onze huurders 
prettig kunnen wonen in een woning die betaal-
baar en passend is, in een woon- en leefomgeving 
waar zij zich thuis voelen en trots op zijn. 

(T)huis in de buurt
Ondernemingsplan 2021-2024

Rhenam Wonen is een corporatie in het hart van Rhenen en Amerongen. Met ruim 2.900 
woningen huisvesten wij circa 5.000 mensen. Huurders met een kleine portemonnee en/of 
een zorgbehoefte kunnen bij ons terecht.



ONZE OPGAVEN EN AMBITIES
Om onze missie te realiseren, werken we de komende jaren 
aan vier strategische speerpunten:

VOLKSHUISVESTELIJKE 
KERNTAKEN
•  We maken ons sterk voor het bouwen van 

voldoende betaalbare en passende woningen 
voor mensen met een bescheiden inkomen. Dit is 
één van onze belangrijkste opgaven. In 2022 
leveren we 62 nieuwe sociale huurwoningen op 
en bereiden we de bouw van gemiddeld 25 
nieuwe sociale huurwoningen per jaar voor. 

•  We hebben oog voor veranderende woonwensen 
en andere woonvormen, zoals hofjeswoningen.

•  We streven naar divers samengestelde buurten, 
waarin niet alleen sociale huurwoningen staan, 
maar ook middenhuur- en/of koopwoningen zijn. 
Wijken waarin mensen met uiteenlopende 
achtergronden, inkomens en opleidingsniveaus 
wonen.

•  We verkennen de noodzaak en mogelijkheden 
voor grootschalige renovatie van circa 100 
woningen. Maatregelen rondom grootschalige 
renovatie, verduurzaming en het 
levensloopbestendig maken van de woning en 
wijk passen we slim toe. 

•  Per jaar verduurzamen we 100 tot 150 woningen 
naar een gemiddeld energielabel A. De 
duurzaamheidsmaatregelen voeren we doelmatig 
en kostenefficiënt uit. Daarom maken we gebruik 
van bewezen materialen en technieken. Onze 
maatregelen zijn vooral gericht op het isoleren, 
ventileren van de bestaande schil en het plaatsen 
van zonnepanelen. 

•  We passen een sociaal en gematigd huurbeleid 
toe, dat rekening houdt met de totale woonlasten 
en uitgaat van de draagkracht van huurders.

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE 
MEERWAARDE 
•  Wij werken samen met huurders en partners 

aan de leefbaarheid en vitaliteit van de 
wijken en buurten waar wij woningen 
hebben.

•  We werken gebiedsgericht. We voeren daarbij 
wijkacties uit en houden keukentafelgesprek-
ken met huurders. Zo zijn we het gezicht in de 
buurten en een nabije buur voor onze huurders. 

•  Een passende woonruimte voor iedereen 
vraagt om het levensloopbestendig maken 
van woningen én het op gang brengen van de 
doorstroming op de woningmarkt. De 
mogelijkheden voor doorstroming brengen 
we actief onder de aandacht van onze 
huurders.

•  De huurdersorganisaties betrekken wij 
nadrukkelijk bij belangrijke keuzes. We zorgen 
dat zij over de randvoorwaarden beschikken 
om huurders breed te kunnen 
vertegenwoordigen.

•  We organiseren, betrekken en ondersteunen 
verschillende vormen van (digitale) 
participatie van huurders, zoals (digitale) 
klantpanels.
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DIENSTVERLENING  
OP MAAT
•  In onze dienstverlening staat een begrijpelijke 

en begripvolle benadering voorop. We zijn 
laagdrempelig en nabij. We luisteren goed 
naar onze huurders en communiceren op een 
duidelijke, eenvoudige en actieve manier. 

•  We verbeteren onze dienstverlening continu. 
Na afloop van dit ondernemingsplan is de 
huurderstevredenheid gestegen naar een 8.

•  Wij staan voor dienstverlening die aansluit bij 
de wensen van onze huurders, digitaal waar 
het kan, waardoor er meer ruimte is voor 
persoonlijke aandacht en maatwerk. 

•  We bieden onze dienstverlening onafhankelijk 
van plaats en tijd aan, aansluitend op de 
doelgroep. Als onderdeel hiervan voeren we 
een klantportaal in.

ROBUUSTE ORGANISATIE EN 
EEN GEZONDE BEDRIJFSVOERING
•  We blijven leren, kennis delen en samen-

werken. Zo kunnen we inspelen op 
veranderingen in onze omgeving. 

•  Wij staan voor een financieel gezonde en 
robuuste organisatie. Onze bedrijfslasten 
passen bij onze opgaven en omvang. In  
de Aedes benchmark willen we een ‘B’  
scoren op het onderdeel bedrijfslasten. 

•  Door een actieve financiële planning benutten 
we onze mogelijkheden optimaal. We houden 
daarbij rekening met de toekomstige opgaven 
op het gebied van nieuwbouw, herstructure-
ring, duurzaamheid, kwaliteit en leefbaarheid. 

•  Om goed te kunnen werken en in te kunnen 
spelen op ontwikkelingen moeten onze ICT-
systemen en (vastgoed)administratie actueel 
en op orde zijn. De informatie in de systemen 
is betrouwbaar en de vastgoedgegevens zijn 
eenduidig, goed vastgelegd en makkelijk 
toegankelijk voor medewerkers.
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BETROKKEN 
Wij zijn betrokken bij onze 
huurders, onze partners en 
onze collega’s. Wij zetten 
net dat stapje extra als de 
situatie daarom vraagt. Wij 
werken vanuit het motto 
‘gewoon samen doen’.

DAADKRACHTIG
Wij zijn resultaatgericht en 
pragmatisch. We zijn 
gewend om onze mouwen 
op te stropen en vraag-
stukken aan te pakken.

WENDBAAR
Wij hebben oog voor de 
ontwikkelingen in onze 
omgeving en zijn alert op 
de kansen om onze 
opgaven te realiseren.

AANSPREEKBAAR
Wij zijn aanspreekbaar en 
benaderbaar voor onze 
huurders, partners en 
collega’s. We zijn toegan-
kelijk voor een gesprek én 
zoeken het gesprek actief 
op.

Rhenam Wonen
Binnenhof 9
3911 NP Rhenen

0317 68 32 00
info@rhenam.nl 
www.rhenam.nl

ONZE KERNWAARDEN

Bij elkaar opgeteld, laten deze kernwaarden zien, dat wij onze opgaven en ambities  
met bevlogenheid oppakken. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen:  

we zijn een betrouwbare partner.


