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1 Inleiding
De ‘Coöperatieve Vereeniging Eigen Bouw’ werd in 1914 opgericht. Ieder lid diende 100 gulden in de kas van de
vereniging te storten. Ten tijde van de oprichting waren de meeste leden ‘kantoorbedienden’. Het doel was ‘woningen te
koopen of te doen bouwen en deze aan hare leden in huur te verstrekken met het vooruitzicht dat deze, na
een zeker aantal jaren, eigenaar der door hen bewoonde perceelen kunnen worden’. De laatste bepaling kwam in
1920 te vervallen, de woningen bleven in huur.

100 jaar Stichting Eigen Bouw
In 2014 bestaat Stichting Eigen Bouw 100 jaar. Een mooie mijlpaal! Tegelijkertijd is het een natuurlijk moment om vooruit
te kijken. Dit geldt eens te meer, omdat er de laatste jaren veel veranderd is op de woningmarkt, in de samenleving en
vooral ook bij verhuurders van woningen.

Ondernemingsplan 2015 tot 2020: doel en scope
Met dit ondernemingsplan geven wij richting aan onze toekomst: een bestendige koers waarmee optimaal wordt
bijgedragen aan de Deventer samenleving en aan de continuïteit van de organisatie.
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2 Goede eigentijdse en karakteristieke
woningen in een prettig woonmilieu
Eigen Bouw is opgericht vanuit een sterk maatschappelijk engagement: het huisvesten van huishoudens met een
bovenmodaal inkomen. 100 jaar later is dit nog steeds onze belangrijkste drijfveer.
Missie: Stichting Eigen Bouw heeft tot doel het huisvesten van (oudere) kleine huishoudens met midden- en hoge
inkomens (vanaf €34.000, prijspeil 2014) die snel een goede, eigentijdse en karakteristieke woning in een prettig
woonmilieu willen huren in Deventer. Hiermee dient Stichting Eigen Bouw een belangrijk maatschappelijk doel.
Visie: kleine huishoudens met een middeninkomen die willen huren op de Deventer woningmarkt kiezen bewust voor het
eigene van Eigen Bouw: de betrokken aanbieder van comfortabele huurwoningen in markante gebouwen op unieke
locaties in de stad. Om de vraag van de klant goed te bedienen focust Eigen Bouw zich op woningaanbod en heeft zij
netwerkpartners die aanvullende dienstverlening verzorgen.

Het eigene van Eigen Bouw
Eigen Bouw is een unieke verhuurder voor Deventer. Door onze positie als niet-toegelaten instelling en met een groot deel
van ons bezit op het snijvlak van de gereguleerde en geliberaliseerde huursector zijn we voor middeninkomens een
aantrekkelijke huisvester. In het bijzonder voor inkomensgroepen boven €34.000. Zij verdienen teveel voor een sociale
huurwoning van een woningcorporatie. Bij Eigen Bouw krijgen ze een betaalbaar woningaanbod; rond dan wel net boven
€700. Wij onderscheiden ons door woningen op bijzondere locaties aan te bieden, en door een persoonlijke en betrokken
omgang met onze klanten. Dit doen wij zonder winstoogmerk.

Markt in verandering
Door de vergrijzing en beleidsmaatregelen gericht op langer zelfstandig wonen, groeit onze klantgroep oudere kleine
huishoudens. Hun vraag is echter geen ‘vaste’ vraag in de tijd. Nieuwe (naoorlogse) generaties kijken anders naar hun
woonbeleving. Zij zijn kritischer, mondiger, regelen graag zaken zelf en hebben meer geld. Hierbij geldt dat alleen aanbod
dat volledig aansluit bij de wensen kan rekenen op voldoende belangstelling.
Naast de veranderende ‘consumentenwens’ blijven mensen langer zelfstandig wonen, met zorg aan huis. De
mogelijkheden hiervoor nemen toe. Waarmee de behoefte aan veiligheid in de directe omgeving groeit.

Vastgoed belangrijkste bedrijfsmiddel
Het belangrijkste bedrijfsmiddel om onze klanten te bedienen is het vastgoed dat wij beheren. Wij werken toe naar een
bezit dat gewild is bij senioren met een middeninkomen, zowel wat betreft de woonomgeving (nabijheid voorzieningen,
uitstraling, sociale omgeving) als de woning (nultreden, ruimte, uitrusting). Een substantieel deel van de bestaande
woningen voldoet niet aan deze gebruikseisen. Naast eisen ten aanzien van toegankelijkheid en comfort gaat het ook om
beperken van CO2-uitstoot (energie), brandwerendheid en asbest (veiligheid en gezondheid).

Organisatie en financiën op scherp
De schaal van de organisatie van Eigen Bouw is kwetsbaar. De schaal betekent dat er weinig ruimte is om interne en
externe projecten binnen de organisatie op te pakken. Hierdoor stagneert de vernieuwing. Weliswaar heeft Eigen Bouw de
afgelopen jaren een positief resultaat gerealiseerd. Voor de komende jaren zal dit moeilijker worden door de oplopende
verhuurdersheffing. Het gaat hierbij om aanzienlijke bedragen tot jaarlijks 1 à 2 maal de maandhuur. De organisatorische
en financiële beperkingen maakt Eigen Bouw kwetsbaar bij eventuele nieuwe ontwikkelingen (maatschappelijk of in
regelgeving) die om ingrijpen vragen.
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Prioriteiten voor de komende tijd
Voortgaan op de ingeslagen weg met de investeringsopgave voor de huidige klantgroep is op termijn niet haalbaar. De
continuïteit van Eigen Bouw staat hiermee onder druk. Dit plaatst Eigen Bouw voor een complexe opgave. Deze opgave
wil Eigen Bouw vanuit een aantal uitgangspunten oppakken:
•

Behoud van zelfstandigheid van Eigen Bouw vanuit haar unieke positie als verhuurder in Deventer;

•

Met behoud van het eigene van Eigen Bouw, wat tot uitdrukking komt in markante gebouwen, unieke locaties en
dichtbij de klant;

•

Blijven inzetten voor de middengroepen;

•

Met voldoende rendement voor onze continuïteit.

In dit ondernemingsplan worden de eerste stappen gezet richting de toekomst op basis van deze uitgangspunten. Daarbij
stelt Eigen Bouw de volgende doelen:
•

De klantbeleving staat voorop in onze dienstverlening. Wij bieden alleen producten aan die de klant vraagt (dus
klantgestuurd).

•

Eigen Bouw faciliteert haar klanten met een totaaldienstverleningspakket van wonen en leven door samenwerking met
aanbieders van (gemaks)diensten.

•

Een minimale omvang van het woningbezit dat nodig is voor een efficiënte bedrijfsvoering.

•

In 2025 is minimaal 60% van ons huidige vastgoed passend voor de klantgroep senioren met midden en hoger
inkomen, conform de wensen van de tijd.

•

Eigen Bouw kiest ervoor om ten behoeve van rendement ook andere klantgroepen te bedienen.

•

De continuïteit van dienstverlening wordt gegarandeerd door een voorzichtig financieel beleid, waarbij de solvabiliteit
minimaal 15% is en het streven (voor het kunnen doen van investeringen en aantrekken van financiering) gericht is op
gemiddeld 25%.

•

De operationele kasstromen moeten jaarlijks op orde zijn, blijkend uit een Interest Coverage Ratio van minimaal 1,6.

•

De organisatie van Eigen Bouw is passend bij de omvang van haar (woning)bezit, waarbij zij minimaal 1 fte per 125
verhuureenheden heeft.

De speerpunten voor de periode 2015-2020
Gelet op de huidige situatie op de woningmarkt en in de organisatie hebben we voor de komende periode vier
speerpunten geformuleerd:
1

Analyse en werken aan lange termijn perspectief zelfstandig Eigen Bouw.

2

Verminderen kwetsbaarheid van de organisatie, via het versterken van de professionaliteit van de front-office en
samenwerking / krachtenbundeling met andere verhuurorganisaties in de back-office.

3

(Tijdelijk) verbreden en aanscherpen van onze klantgroep, een- en tweepersoonshuishoudens met een midden of
hoger inkomen.

4

Professionaliseren en onderscheidend maken van de dienstverlening, door meer klantsturing, digitalisering en
samenwerking in dienstverlening.

De speerpunten pakken we op via onze vastgoedstrategie en door het voeren van een verantwoord financieel beleid.
In het vervolg werken we rond de verschillende beleidsterreinen onze visie verder uit. Hierbij hebben we oog voor de vier
genoemde speerpunten.
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3 Blijven bouwen aan Eigen Bouw
3.1

Onze klanten: voor wie zijn we er?

Doelen:
•

In 2025 is minimaal 60% van ons huidige vastgoed passend voor de klantgroep senioren met midden en hoger
inkomen, conform de wensen van de tijd.

•

Eigen Bouw kiest ervoor om ten behoeve van rendement ook andere klantgroepen te bedienen.

Wij richten ons vooral op één- en tweepersoonshuishoudens behorend tot de ‘middeninkomens’, mensen die te veel
verdienen om bij toegelaten instellingen te huren:
•

In de eerste plaats richten we ons op welgestelde empty nesters, medioren en senioren waarvan de kinderen de deur
uit zijn.

•

In de tweede plaats is de komende periode ruimte voor kleine huishoudens jonger dan 55-jaar. Zij krijgen ruimte in
woningen die niet aansluiten bij de wens van onze primaire klantgroep. Deze woning is voor hen snel beschikbaar en
kent een voldoende basiskwaliteit.

•

In de derde plaats zijn er enkele oudere complexen die passend zijn voor snelzoekers; ook met een inkomen tot €34.000.

Tot slot leveren wij op beperkte schaal onze bijdrage aan het huisvesten van specifieke doelgroepen, zoals statushouders en
zorgdoelgroepen. Wij stellen ons hierbij afwachtend op, omdat de schaal van de organisatie enerzijds en de financiën
anderzijds ons beperken in onze mogelijkheden.

Communicatie en imago
Het eigene van Eigen Bouw is zeker niet bij iedereen voldoende bekend. Om ons unieke product beter voor het voetlicht te
brengen, vergroten wij onze bekendheid bij potentiële klanten en stakeholders.

Onze relatie met de huurder
Wij hechten veel waarde aan onze relatie met de klant, zowel de huidige huurder als de potentiële huurder. Dat is onze
grote kracht. Wij willen onze wijze van communiceren moderniseren door dienstverlening op maat. Dit betekent meer
digitaal, in de wijk of aan huis, minder via de balie of telefoon. Over die verandering communiceren we nauwgezet vooraf.
Essentieel is een goede eigen frontoffice; zichtbaar, herkenbaar en servicegericht.
Onze klant wordt steeds mondiger en wil meer zeggenschap over de gehuurde woning en de woonomgeving. Wij spelen
hierop in, door ruimte te bieden aan initiatieven van klanten en die te faciliteren (bijvoorbeeld tuinonderhoud).

Klant worden van Eigen Bouw
Met de gestelde doelen willen wij onze klanten beter helpen bij het vinden van een woning. Minder bureaucratie, meer
maatwerk. Dit betekent dat we niet langer vasthouden aan het regionale puntensysteem van de woonruimteverdeling. Voor
huidige ingeschrevenen zullen we zorgen voor een overgangsregeling ten aanzien van opgebouwde rechten.

3.2

Ons aanbod: voorraad en diensten

Doel:
•

Een minimale omvang van het woningbezit wat nodig is voor een efficiënte bedrijfsvoering.

•

Eigen Bouw faciliteert haar klanten met een totaaldienstverleningspakket van wonen en leven door samenwerking met
aanbieders van (gemaks)diensten.

Wij bieden onze klanten een goede woning. Deze voorraad is in 100 jaar tijd gegroeid. Een substantieel deel van de voorraad
stamt uit de periode 1955-1960. Wij werken al enkele jaren aan de vernieuwingsopgave van dit deel van het bezit.
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Betaalbaarheid en huurprijsbeleid
Eigen Bouw volgt een huurprijsbeleid dat leidt tot een kostendekkende exploitatie met een beperkt rendement. Dit
rendement is nodig om te kunnen investeren in ons strategisch voorraadbeleid.

Vastgoedstrategie wonen
Onze ambitie is om de voorraad meer passend te maken bij de klantgroep die we willen bedienen. Het comfort van de woning
is daarbij een belangrijk selling point. Daarbij werken we aan woningbezit met een gemiddeld energielabel B per 2025. Door
levensloopgeschikt woningaanbod kunnen mensen in verschillende levensfasen in hun woning ‘thuis’ blijven wonen.
Beter aansluiten bij de vraag doen we door de huurder de ruimte te geven de woning aan te passen. Het is ook interessant om
corporatiewoningen in het geliberaliseerde huursegment in onze plannen te betrekken, door ze te ruilen met onze woningen in
het gereguleerde huursegment. Deze uitruil moet wel passen bij de doelgroep zoals we die geformuleerd hebben.
In tijden dat de financiële ruimte toereikend is, zetten we in op het versneld passend maken van de voorraad bij de
klantgroepen die we willen bedienen. De huidige tijd vraagt echter een pas op de plaats.

Vastgoedstrategie commercieel vastgoed
Wij richten ons primair op het wonen. Daarnaast bezitten we garages, stallingsruimten, commerciële ruimtes en ander
bedrijfsonroerend goed. Wij beraden ons op de meerwaarde van dit vastgoed voor de bedrijfsvoering van Eigen Bouw.

Aanvullende dienstverlening
Onze klantgroep welgestelde empty-nesters hebben naar mate de leeftijd vordert te maken met fysieke beperkingen en
behoefte aan zorg. Belangrijk is dan ook het dienstenpakket dat klanten kunnen afnemen. Eigen Bouw levert die diensten
niet zelf. Hiervoor zoekt zij samenwerking met aanbieders van zorg of gemaksdiensten. Daarnaast gaan we met
zorgaanbieders na of vormen van domotica van waarde zijn.

3.3

Samenleving: maatschappelijke rol vereist afstemming

Doel:
•

De klantbeleving staat voorop in onze dienstverlening. Wij bieden alleen producten aan die de klant vraagt (dus
klantgestuurd).

Met het centraal stellen van onze klant, maken we een beweging van binnen naar buiten. Meer oog en oor en ruimte voor
onze klanten. Goed kennen van de klantvoorkeuren en daarop inspelen helpt met het bieden van het juiste product tegen
de juiste prijs. Uiteraard willen we hierbij ook onze huurders- en bewonersverenigingen intensief betrekken.
Verder willen we onze professionele partners meer opzoeken. Door afstemmen van onze inzet op het gemeentelijk
woonbeleid en de (on)mogelijkheden van onze collega-verhuurders / corporaties kunnen we onze maatschappelijke
waarde optimaliseren.

3.4

Organisatie: aandacht voor continuïteit en samenwerking

Doel:
•

De organisatie van Eigen Bouw is passend bij de omvang van haar woningbezit, waarbij zij minimaal 1 fte per 125
verhuureenheden heeft.

Stichting Eigen Bouw heeft beperkte middelen voor haar opgave. Dit vraagt veel van onze organisatie, temeer daar die
organisatie ook wil inspelen op de veranderende samenleving. Kunnen we met onze huidige organisatie onze
dienstverlening waarmaken?
Om onze ambities waar te kunnen maken, zullen we onze organisatie moeten aanpassen: gericht op meer efficiency en
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een moderne wijze van dienstverlening aan onze klanten. Wij verkennen daarom de mogelijkheden voor een efficiëntere
inrichting van onze organisatie, gericht op kostenvoordeel, beperking organisatorische kwetsbaarheid, sterkere frontoffice
en betere projectenorganisatie. De frontoffice en het contact met de belanghouders is primair een functie die de eigenheid
van Eigen Bouw uitstraalt. Die willen we dan ook in eigen huis houden.

Lerende organisatie
Veel van de kennis in de organisatie zit in de hoofden van mensen. Bij uitval kan die kennis verloren gaan. Daarom gaan
we de werkprocessen eenduidig organiseren en registreren.
Voordeel van onze schaal is dat we onze klanten kennen, en onze klanten kennen ons. De nieuwe tijd vraagt van onze
medewerkers veel proces- en regievaardigheid. Daarop is bijscholing dan wel inhuur of werving noodzakelijk.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In onze missie hebben we aangegeven een maatschappelijke organisatie te zijn. Wij bieden een antwoord op
huisvestingsvragen voor mensen die elders in de Deventer woningmarkt moeilijk terecht kunnen. Hierbij hebben we geen
winstoogmerk.
Wij willen ons maatschappelijk verantwoord ondernemen terug laten komen in verschillende bedrijfsactiviteiten. Dit willen
we de komende periode verder uitbouwen, waarbij we naast bestaande activiteiten rond energiebesparing en beperking
van CO2-uitstoot denken aan: bij inkoop en aanbesteding nadere eisen stellen ten aanzien van duurzaamheid en sociaal
gedrag (social return on investment).

Aedes
Eigen Bouw is lid van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties. Omdat wij geen toegelaten instelling zijn is de
toegevoegde waarde van het lidmaatschap beperkt. Door ons minder te afficheren met Aedes maken we het eigene van
Eigen Bouw krachtiger.

3.5

Financiën: verantwoorde risico’s

Doelen:
•

De continuïteit van dienstverlening wordt gegarandeerd door een voorzichtig financieel beleid, waarbij de solvabiliteit
minimaal 15% is en het streven (voor het kunnen doen van investeringen en aantrekken van financiering) gericht is op
gemiddeld 25%.

•

De operationele kasstromen moeten jaarlijks op orde zijn, blijkend uit een Interest Coverage Ratio van minimaal 1,6.

De huidige tijd vraagt een gedegen en verantwoord financieel beleid. Wij hebben geen winstdoelstelling, maar hebben
wel een gezonde reserve nodig voor tegenvallers in de toekomst. De afgelopen jaren hebben we een positief resultaat
gerealiseerd. De verhuurdersheffing zet dit onder druk. Daarnaast leidt ons strategisch voorraadbeleid de komende jaren
tot noodzakelijke investeringen. Onze liquide middelen zijn nodig voor die investeringen. Wij houden voortdurend het
financiële presteren van onze organisatie in de gaten. Wij houden hierbij een voorzichtiger norm aan dan gebruikelijk in de
corporatiesector.
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Dit ondernemingsplan is tot stand gekomen met medewerking en bijdragen van:
•

•
•

Vertegenwoordigers van zorg- en welzijnspartijen, de gemeente, corporaties en
vertegenwoordigers van onze huurders. Zij hebben ons tijdens de voorbereiding
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