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1 Inleiding
Eigen Bouw zet zich al jaren in voor goede en betaalbare 

huisvesting voor middeninkomens in Deventer. Met trots zijn 

we de oudste verhuurder van Deventer en verhuren we al meer 

dan 100 jaar woningen. De stad kennen we dan ook als onze 

broekzak. Ondanks onze ruime ervaring leven we in een wereld 

die sterk verandert en worden er nieuwe vragen aan ons gesteld. 

Dat vraagt van ons dat wij onze producten en dienstverlening 

continu moderniseren en professionaliseren. 

We zijn met circa 10 medewerkers en een woningbezit van 

ongeveer 800 woningen een relatief kleine organisatie. We willen 

het graag goed doen, dichtbij onze klanten staan en bieden een 

persoonlijke benadering. Door onze kleine omvang zijn we  

gericht op samenwerking met anderen. Dit betekent dus ook 

‘doen waar je goed in bent en uitbesteden waar mogelijk is’.  

In dit ondernemingsplan zetten we onze koers uit voor de 

periode 2020-2025. 

We bouwen voort op de kwaliteiten die Eigen Bouw al jaren 

kenmerkt. Daarnaast maken we keuzes in de stappen die we de 

komende jaren gaan zetten.  

Wij hebben bij onze huurders, stakeholders en medewerkers 

opgehaald wat zij van Eigen Bouw verwachten. In een aantal 

bijeenkomsten is uitgediept hoe zij tegen Eigen Bouw kijken, 

wat de rol van Eigen Bouw zou moeten zijn en welke koers Eigen 

Bouw moet varen. Deze input hebben wij dankbaar gebruikt om 

dit ondernemingsplan krachtiger te maken, en geeft richting aan 

de toekomst van Eigen Bouw.  

Hoe we dit gaan doen, leest u in dit ondernemingsplan.  

Eerst geven we daarin aan waar wij als Eigen Bouw voor staan; 

waarop zijn wij aanspreekbaar? Vervolgens gaan we verder met 

de (maatschappelijke) opgaven die bij ons liggen. Waarna we  

de belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren presenteren. 

Wat gaan we doen? Waarom en hoe doen we dat?

Dit ondernemingsplan mag u beschouwen als een uitnodiging 

aan u: of u nu medewerker bent van Eigen Bouw, een huurder  

of een van onze partners. Wilt u met ons samen de  

uitdagingen aangaan en onze ambities helpen verwezenlijken? 

Wij zijn benieuwd waar u uw kansen ziet.
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2 Visie en missie
2.1 Onze visie en missie

Eigen Bouw is opgericht vanuit een sterk maatschappelijk  

engagement: het huisvesten van huishoudens met een net  

bovenmodaal inkomen. Ruim 100 jaar later is dit nog steeds 

onze belangrijkste drijfveer. Hiermee onderscheiden we ons  

van andere verhuurders.

Onze ambities zijn:
• Nog duidelijker positie kiezen als dé   

 huisvester van één- en tweepersoonshuishoudens  

 met middeninkomens

• Meer laten zien wie we zijn, waar we voor staan en wat  

 we presteren. Want daar mogen we trots op zijn

• Meer in verbinding staan met onze huurders   

 en stakeholders. We staan open voor en maken  

 gebruik van hun opvattingen, expertise, betrokkenheid  

 en feedback

• Een gewaardeerde speler zijn in het krachtige lokale  

 woonnetwerk. We leveren vanuit onze  

 maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage aan  

 complexe vraagstukken op het gebied van wonen

• Onze organisatie verstevigen en ontwikkelen,  

 zodat we minder kwetsbaar zijn en wendbaar zijn  

 voor de toekomst

Speerpunten
Vanuit onze visie, in combinatie met de maatschappelijke  

ontwikkelingen waar we voor staan, formuleren we onze  

speerpunten voor de komende vijf jaar. Dit zijn de vraagstukken 

waar we de komende vijf jaar prioriteit aan geven. Per  

missie-onderwerp noemen we strategische doelen en  

aandachtspunten.

1. Huisvester van een brede groep middeninkomens

2. Met open vizier naar buiten

3. Een toekomstbestendige woningvoorraad

4. Een efficiënte, professionele organisatie

5. Een gezonde financiële basis

   

 Eén- en 
tweepersoons-

huishoudens 
met midden-

inkomens aan een 
goede woning 
in een prettige 
woonomgeving 

helpen.

Samen met 
partners actief 
bijdragen om 

vraagstukken op 
te lossen op het 

gebied van wonen 
en leefomgeving.

 Als particuliere 
verhuurder, 

zonder winst-
oogmerk, 

verbonden zijn 
met én verankerd 
zijn in de Deventer 

samenleving.

Onze missie
1

2
3
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2.2 Waar staan we?

We hebben al veel stappen gezet
De komende jaren bouwen we voort op waar we goed in zijn, namelijk het huisvesten van middeninkomens in de stad Deventer.  

Daarbij zetten we een aantal belangrijke stappen om onze rol van betekenis op de woningmarkt te vergroten en onze organisatie  

te versterken. Met dit nieuwe ondernemingsplan beginnen we echter niet bij nul. Dit proces is al eerder in gang gezet en we hebben  

de afgelopen jaren al veel concrete stappen gezet:

• Eind 2017 hebben we ons dienstverleningsconcept onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot een dienstverleningsconcept  

 die aansluit bij de leefstijl van onze (nieuwe) klantgroepen en past bij wie Eigen Bouw wil zijn. In onze dienstverlening gaan we  

 uit van drie leidende principes:

 • We zijn persoonlijk

 • We zijn betrokken

 • We zijn zichtbaar

 Dit heeft geleid tot verschillende acties die sinds 2017 zijn geïmplementeerd. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van 

 onze website, aanpassing van huisstijl en logo, optimalisering klantportaal, aanpassing woonruimteverdeelsysteem  

 en inrichting serviceloket.

• We hebben in 2018 een position- en participatiepaper ‘Eigen Bouw gekend en verbonden’ opgesteld. Hierin hebben we  

 scherp geformuleerd wie we zijn, waar we voor staan en welke weg we op gaan. Dit is verder uitgewerkt in een denkraam van  

 waaruit Eigen Bouw haar participatie vormgeeft. Hoe wij willen omgaan met onze verschillende stakeholders en welke 

 stappen wij zetten om onze positionering en en participatie te verbeteren?

• Begin 2019 hebben we een organisatieontwikkelplan opgesteld waarin is uitgewerkt welke ontwikkelingen er op ons  

 afkomen  en hoe deze tot een nieuwe indeling van onze organisatie leiden.In dit ontwikkelplan gaan we in op de gewenste  

 structuur, de aansturing van de nieuwe organisatie,onze rolopvatting en (persoonlijk) leiderschap van medewerkers en het  

 proces om onze organisatiete te veranderen. De achter liggende overwegingen voor organisatieontwikkeling liggen in het 

 beperken van onze  kwetsbaarheid, het versterken van onze beleidskracht en professionaliteit en toekomstbestendig maken 

 van onze organisatie. In de komende periode wordt dit concreet uitgewerkt.

Wat vinden onze partners?
In juni is voor de aftrap van het ondernemingsplan een bijeenkomst met onze stakeholders georganiseerd. In deze  

stakeholdersbijeenkomst is gediscussieerd over de opgaven en de huidige en toekomstige rol van Eigen Bouw. Onze partners geven 

nadrukkelijk aan dat Eigen Bouw een belangrijke functie vervult op de Deventer woningmarkt. We zijn een sociaal, maatschappelijke 

verhuurder die vanwege onze (unieke) positie een belangrijke bijdrage levert aan het huisvesten van middeninkomens.  

Daarmee opereren we in het speelveld tussen sociale huur en dure markthuur. Tegelijkertijd geven onze partners aan dat onze 

rolopvatting niet altijd duidelijk is en onze vindbaarheid beter kan. Het is niet altijd duidelijk wat onze positie is in Deventer en waar  

onze investeringsopgave ligt. Dit ligt in lijn met onze eigen analyses en komt terug in de speerpunten die we hebben benoemd.

Wat vinden onze huurders?
In de stakeholdersbijeenkomst zijn ook huurders geweest.  

Uit het gesprek blijkt dat aandacht voor communicatie van groot 

belang is. Deze communicatie moet gericht zijn op  

continuïteit en helderheid in de communicatie.  

Concreet betekent dit huurders op de hoogte houden, ook als  

er geen nieuws is, en de verwachtingen helder maken.  

Daarnaast is het belangrijk dat de communicatie aansluit  

bij de doelgroep. Het knelpunt zit in het organiseren van een 

klankbordrol van huurders. Momenteel is er geen  

overkoepelende organisatie en blijkt het in de praktijk lastig  

om vrijwilligers te vinden. Een traditionele  

huurdersvertegenwoordiging lijkt overigens niet de geëigende 

weg om dit te organiseren. Voor wat betreft het woningaanbod is 

het belangrijk dat de woningvoorraad goed toegankelijk is voor 

oudere huurders.

Wat zoeken onze woningzoekenden?
Om inzicht te krijgen in de wensen van onze klantgroep is een 

vragenlijst uitgezet onder alle mensen die op de inschrijflijst  

van Eigen Bouw staan. Uit deze analyse blijkt dat  

woningzoekenden grofweg te typeren zijn in ‘snelle zoekers’  

en ‘kwaliteitszoekers’. Snelle zoekers zijn doorgaans jongere  

huishoudens met een relatief lager inkomen (tot €38.000),  

die binnen afzienbare tijd willen verhuizen. Kwaliteitszoekers zijn 

vaak oudere huishoudens met een hoger middeninkomen met 

een minder acute woonwens.  

Daarbij valt op dat jonge huishoudens vaak op zoek zijn naar 

een eengezinswoning en dat ouderen juist een sterke voorkeur 

hebben voor een appartement. Voor alle woningzoekenden 

geldt dat de huurprijs en de buurt belangrijke aspecten zijn voor 

de keuze van de woning. Voor de woonomgeving zijn de  

nabijheid van winkels, openbaar vervoer en groen belangrijk. 

Wat betreft afwerkingsniveau moet de basis op orde zijn.  

Huurders vinden goed sanitair belangrijk, maar een keuken met  

inbouwapparatuur is minder belangrijk. De uitkomsten van  

de enquête zijn getoetst en aangescherpt in een  

panelbijeenkomst met woningzoekenden. Het inzicht in onze 

klantwensen gebruiken we in de vertaling van ons  

portefeuillebeleid en onze positionering van onze rol als  

verhuurder in Deventer. De komende jaren richten we ons dan 

ook op het realiseren van appartementen. Dit sluit aan bij de  

toenemende vraag van één- en tweepersoonshuishoudens, 

de beperkte beschikbaarheid van locaties en het verhogen van 

ons rendement.
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Speerpunt 3: Een toekomstbestendige voorraad

Actiepunt Trekker

9. Kwalitatieve verbetering woningvoorraad staat voorop: dit doen we door  

 verjongen en verduurzamen van bezit.
Vastgoed

10. In 2025 heeft onze voorraad gemiddeld energie label B. Vastgoed

11. Op termijn is onze strategie gericht op fossielvrije energievoorzieningen.  

 Momenteel zien we kansen om daar invulling aan te geven door aan te sluiten  

 bij de warmtenetten.

Vastgoed

12. Op middellange termijn is onze strategie gericht op 15% groei. Vastgoed

13. Commercieel vastgoed staat ten dienste van woningvastgoed. Vastgoed

Speerpunt 4: Een efficiënte, professionele organisatie

Actiepunt Trekker

14. We zetten in op organisatieverandering. Van een beherende naar een 

 wendbare organisatie. Dit traject loopt tot en met 2021.
Directie

15. Hierbij is aandacht voor de kerncompetenties van onze medewerkers. Directie

16. Intensieve samenwerking met onze netwerk- en ketenpartners. Directie

Speerpunt 5: Een gezonde financiële basis

Actiepunt Trekker

17. Voor een verantwoord financieel beleid opereren we binnen de gestelde  

 financiële ratio’s.

Financiën
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 Sterk

• Herkenbaar, bereikbaar, zichtbaar voor de  

 huidige huurder.

• Klantvriendelijk, meelevend en meedenkend.

• Tevreden klanten.

• Kennis van Deventer.

• Positie in het Deventer netwerk.

• Klein is wendbaar.

 

 Kansen

• Vergrijzing en extramuralisering bieden kansen:   

 senioren zijn onze belangrijkste doelgroep en onder  

 de senioren hebben we een goede naam. Deel van de  

 voorraad is hiervoor zeer geschikt.

• Goed imago beter benutten.

• Dienstverlening naar huurder kan beter, o.a. via ICT  

 (ook voor organisatie efficiënter).

• Woningvoorraad kan ook andere, nieuwe doelgroepen  

 huisvesten (zoals spoedzoekers, studenten, et cetera).

• Niet-toegelaten instelling: daardoor meer flexibiliteit.

• Organisatiekosten terugbrengen door samenwerking.

• Verlagen onderhoudskosten door verjongen bezit.

• Samenwerking met wijkteams gemeente.

• Duurzame inzetbaarheid personeel.

 Zwak

• Kleine organisatie, hoge werkdruk en daardoor  

 kwetsbaar (qua organisatie), beperkte beleidskracht  

 en innovatief vermogen.

• Borgen van processen.

• Verwachtingsmanagement naar klanten.

• Financiële ruimte in relatie tot bijv. energietransitie.

• Veel kennis zit in het ‘hoofd’.

• Ontsluiten van informatie.

• Verantwoordelijkheden / bevoegdheden niet altijd  

 duidelijk afgebakend.

 Bedreigingen

• Deel van de woningvoorraad is niet aantrekkelijk voor  

 senioren / kleine huishoudens / middeninkomens.

• Woningvoorraad kan ook andere doelgroepen  

 huisvesten.

• Huurders worden steeds veeleisender.

• Ouder woningbezit is onderhoudsgevoelig.

• Investeren lastiger door verhuurderheffing.

• Lastig om verbeteringen aan woningen terug te  

 verdienen in de huurprijs (rek is eruit).

• Energielasten voor de huurders nemen toe in  

 ouder bezit.

• Betaalbaarheid wordt voor huurders steeds meer  

 een issue.

• Concurrentiepositie t.o.v. corporatiebezit.

• Duurzame inzetbaarheid personeel.

• KWH-scores hoog houden door stap naar  

 regie-organisatie.

Bijlage SWOT
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