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1.INLEIDING

Woningstichting De Veste is een toegelaten instelling en is actief in drie regio’s: het Vechtdal, Enschede en 
Terschelling. We verhuren circa 6.400 eenheden waarvan 3.700 in het Vechtdal, 2.100 in Enschede en 600 op
Terschelling. Er werken ongeveer vijftig mensen bij ons.

Omdat we het belangrijk vinden helder en transparant te zijn, hebben we datgene wat onze koers en richting 
bepaalt opgeschreven in dit plan. We noemen het onze identiteit. Andere organisaties noemen het ook wel 
ondernemingsplan, strategisch plan, koersplan of iets dergelijks. Onze identiteit functioneert als houvast en
richtlijn voor de mensen die bij ons werken. Ook heeft het een functie als toetsingskader voor het bestuur en voor 
de Raad van Commissarissen. Beleidsvoorstellen, investeringsplannen en dergelijke kunnen worden getoetst aan 
het strategisch kader zoals dat geformuleerd is in onze identiteit.

Onze identiteit hebben we in 2015 bepaald, samen met onze belanghebbenden en met de mensen die bij ons 
werken en die het intern toezicht bij ons vormgeven. De wereld om ons heen is continu in beweging. En wat wij 
belangrijk vinden is dat we ons aanpassen aan de behoeftes van die wereld, met behoud van onze eigenheid. 
Daarom zullen we onze identiteit regelmatig herijken. We verwachten dit voor het eerst te gaan doen in 2018.
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2. WAT GEBEURT ER OM ONS HEEN?
WONINGWET
In 2015 is er een nieuwe woningwet ingevoerd. Hierin zijn de spelregels voor de sociale huursector opgenomen. 
De kerntaak van woningcorporaties is er voor te zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar 
kunnen wonen. De woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en 
regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, woningcorpo-
raties en het Rijk dragen daar alle aan bij, ieder vanuit hun eigen rol. We onderschrijven deze wet en houden ons 
er natuurlijk aan. Vanwege ons verspreide werkgebied biedt de nieuwe wet ons wel enkele uitdagingen. Maar die 
pakken we op. We maken hierbij telkens afwegingen in het belang van de volkshuisvesting in onze werkgebieden.

ONZE WERKGEBIEDEN
De Veste werkt in drie gebieden, verdeeld over drie woningmarktregio’s: Het Vechtdal in de regio Zwolle-Steden-
driehoek, Enschede in de regio Oost Nederland en Terschelling in de woonregio Friesland.

HET VECHTDAL
In het Vechtdal verhuren we voornamelijk woningen in de gemeentes Ommen, Hardenberg en Dalfsen. Onze doel-
groep in dit werkgebied is breed. We hebben eengezinswoningen, appartementen, intra- en extramurale zorgwo-
ningen in onze portefeuille. Voor het zorgvastgoed werken we samen met een aantal zorgpartijen. Onze doelgroep 
groeit in de komende jaren nog. Ook zien we een veranderende woonvraag: meer seniorengeschikt andere kwali-
teitsbehoefte (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid) en meer diversiteit in woonvormen.

ENSCHEDE
In Enschede huisvesten we alleen de doelgroep studenten, op de campus van de Universiteit Twente. Binnen deze 
doelgroep is internationalisering een duidelijke trend. Het aandeel Nederlandse studenten dat op kamers woont 
neemt af, het aandeel internationale studenten dat in Enschede komt studeren en wonen neemt toe. Het samen-
leven van Nederlandse en niet-Nederlandse studenten vraagt aandacht en specifieke dienstverlening van ons. Wat 
betreft ons vastgoed zien we ook een verschuiving naar andere woonconcepten die flexibeler zijn, de zelfstandig-
heid van studenten meer stimuleert en een hogere kwaliteit kennen.

TERSCHELLING
Op Terschelling huisvesten we een naast “gewone” huishoudens ook de eerste- en tweedejaars studenten van 
Maritiem Instituut Willem Barentsz. Op Terschelling zitten met name de middeninkomens (huishoudens met een 
jaarinkomen tussen ongeveer €36.000 en € 46.000) in de knel. De commerciële huur- en koopprijzen op het eiland 
zijn zó hoog dat deze mensen het niet kunnen betalen om een woning te kopen of in de vrije huurmarkt te huren.
Ook het feit dat mensen geen uitwijkmogelijkheid hebben om in een buurgemeente een woning te zoeken ver-
hoogt de druk op de woningmarkt enorm.
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3. ONZE KERNWAARDEN, MISSIE EN VISIE

De mensen die bij De Veste werken handelen en denken in lijn met onze kernwaarden. Deze zijn gebaseerd op 
de opgaven en behoeften in onze werkgebieden. De mensen die bij ons werken hebben de kernwaarden sámen 
gedefinieerd. Door onze kernwaarden telkens weer als uitgangspunt te hanteren borgen we dat de manier waarop 
we werken passend is bij de behoeften en opgaven. Onze missie en visie passen binnen de kernwaarden.

3.1 KERNWAARDEN
ONZE KERNWAARDEN ZIJN DE VOLGENDE:
 •  We zijn allemaal verschillend en dat maakt ons gelijk (we benaderen verschillen als een kracht en 

zonder waarde-oordeel);
 •  Organisaties zijn er voor mensen (de mensen van De Veste werken vanuit hun eigen kracht om zó bij 

te dragen aan de levens van de mensen die in onze woningen en wijken wonen);
 •  We nemen het persoonlijk (we zij standvasatig maar niet star, duidelijk maar niet hard, beweeglijk als 

een verankerde boei);
 •  Gewoon goed voor elkaar (we hebben onze zaken goed voor elkaar, op een manier die ook goed voelt 

voor onze huurders en stakeholders en vor onze medewerkers).

3.2. MISSIE
Passend binnen deze kernwaarden hebben we onze missie geformuleerd. We noemen dit onze droom. “We 
dromen van een duurzame en bewuste samenleving met liefde voor de medemens. Een trotse samenleving 
waarin iedereen in zijn of haar kracht staat en zo een zo groot mogelijke, positieve bijdrage kan leveren aan het 
eigen geluk en dat van anderen.”

3.3. VISIE
Onze visie noemen we onze ambitie: onze bijdrage aan het realiseren van de droom (missie). “Door er te zíjn voor 
mensen, écht naar ze te luisteren en te stáán voor wie we zijn en wat we zeggen, creëren we samen een betere 
woon- en leefomgeving voor iedereen. Een omgeving waarin mensen worden gestimuleerd en in staat zijn de regie 
van hun eigen leven te voeren, zodat ze trots zijn en er een opwaartse, maatschappelijke spiraal ontstaat.”
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4. ONZE STRATEGISCHE KEUZES
Om onze missie en visie te realiseren maken we strategische keuzes. Deze leggen we vast in strategische
kaderpunten, in een visie op vastgoed én in focusunten.

4.1. STRATEGISCHE KADERS
We maken enkele grote strategische keuzes, die als kader gelden voor alles wat we doen. Het gaat om de
volgende punten:
 •  We investeren alleen in daeb (niet-daeb hebben we wél, maar in principe investeren we hier niet meer in. 

We proberen het niet-daeb bezit af te bouwen);
 •  Ons werkgebied is té breed, we kiezen nadrukkelijk voor Overijssel als ons werkgebied (van Terschelling 

nemen we afscheid, op een nette manier waarbij er maximaal draagvlak gecreerd wordt bij de gemeente 
en de huurders. We houden hierbij het volkshuisvestelijk belang telkens voor ogen in de afwegingen die we 
maken bij ons vertrek);

 •  We zijn géén projectontwikkelaar (we investeren alleen in grond als daar concrete bouwplannen voor zijn, 
we geven de voorkeur aan turn-key aankopen van vastgoed of design-en-built constructies);

 •  We willen groeien naar 12.000 – 15.000 woningen (schaalvergroting binnen het werkgebied Overijssel 
leidt tot verdergaande professionalisering en tot verlaging van de kosten);

4.2. VISIE OP VASTGOED: VASTGOED ALS MIDDEL
In onze missie en visie kom je het woord vastgoed niet tegen. Dat komt omdat we het vanzelfsprekend vinden dat 
vastgoed het middel is waarmee we onze missie en visie tot realisatie brengen. Maar er is méér. Door ons hande-
len en de wijze waarop we in verbinding staan met onze huurders, woningzoekenden en belanghebbenden zoals 
de gemeentes, zorgpartijen en collega-corporaties dragen we méér dan ons steentje bij.

4.3. FOCUSPUNTEN
We leggen in onze producten en diensten onze focus op de volgende aspecten:

 •  WE KIEZEN VOOR PARTNERSHIPS  
 We werken graag en veel samen met onze belanghebbenden. De huurdersverenigingen, gemeentes en 
zorgpartijen zien we als een verlengstuk van onszelf. We betrekken deze partijen vroegtijdig bij beleids-
vorming en lúisteren echt.We vragen deze partijen om ook naar ons te luisteren. Zodat we volwaardige 
partners van elkaar zijn.

 •  WE GAAN VOOR EEN PASSENDE WONING VOOR JOU EN VOOR ONS 
De kwaliteit van ons woningbezit stemmen we af op de behoefte van onze huidige en toekomstige huur-
ders. We houden hierbij óók rekening met onze eigen kaders en belangen. We streven naar een evenwicht 
tussen wat passend is voor álle partijen.

 •  WE WILLEN CONSTANT VERBETEREN 
Dingen kunnen atijd beter. Daarom kiezen we voor continue verbetereing als belangrijk thema in ons 
denken en handelen. Dat betekent ook dat we constant veranderen. We passen ons telkens aan aan 
onze dynamische, veranderende omgeving. Onze producten, dienstverlening en processen zijn telkens in 
ontwikkeling daardoor.
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 •  WE ZIJN GOEDE RENTMEESTERS 
We huisvesten niet alleen de generatie huishoudens van vandaag, maar ook die van de toekomst. We 
zullen bewaken dat we daartoe altijd de mogelijkheid behouden. Wij zijn een financieel gezonde corporatie 
en willen dat vanzelfsprekend ook blijven. Naast de ratio’s van onze externe toezichthouders hanteren wij 
ook onze eigen normen om de financiële continuïteit te borgen.

 •  WE KIEZEN VOOR HET EXPERIMENT  
Innovate is geen doel op zich voor ons. Maar het experiment is wel een middel om uit te proberen of nieu-
we ontwikkelingen een groter verschil kunnen maken dan bestaande ontwikkelingen. We zijn niet bang om 
dingen ánders te doen. As dat tot successen leidt, dan creeren we zo een nieuwestandaard: voor onszelf, 
onze partners, in ons werkgebied of in de sector. Als een experiment geen succes is, dan leren we ervan 
en delen we onze geleerde inzichten.

DV.Ondernemingsplan 2015-2020.indd   6 20-03-18   10:43



5. UITWERKING IN BELEID EN IN ONS TOETSINGS-
MODEL
Uit het ondernemingsplan vloeien diverse beleidsdocumenten voort, die we periodiek opstellen en herijken. Het 
gaat in elk geval om de volgende beleidsplannen en -visies:
 • Strategisch Financieel Beleid;
 • Portefeuilleplan;
 • Huurbeleid;
 • Verkoopbeleid;
 • Duurzaamheidsbeleid;
 • Kwaliteitsbeleid;
 • Rendementsbeleid;
 • Integriteitscode & klokkenluidersregeling
 • HR-visie.

De beleidsplannen stellen we niet alleen op. We doen dat in samenspraak met onze belanghebbenden. Waar mo-
gelijk worden gemeentes, zorgorganisaties en hurudersverenigingen aan de vóórkant betrokken bij het maken van 
nieuwe voorstellen en plannen. We doen dat door continu met elkaar in gesprek te zijn, bijeenkomsten te organise-
ren, netwerken te activeren etcetera. Onze belanghebbenden krijgen op die manier de rol van partner waarmee we 
samen investeren in de kwaliteit en professionaliteit van onze organisatie. Bovenstaande beleidsplannen vormen 
samen met de overige beleidsplannen en reglementenons integrale toetsingskader. Bij het nemen van besluiten 
over projecten en activiteiten zal de bestuurder de voorstellen beoordelen op passendheid binnen de diverse 
beleidskaders en reglementen. De Raad van Commissarissen toetst vervolgens of de bestuurder verantwoorde 
besluiten neemt. Over enkele onderwerpen heeft de bestuurder geen beslissingsbevoegdheid, maar heeft de Raad 
van Commissarissen dat (bijvoorbeeld bij de begroting en de jaarrekening).
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