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Een unieke positie die we de afgelopen vier jaar succesvol  
hebben uitgebouwd en verstevigd. Wij staan voor comfortabel 
en betaalbaar wonen, met woningen die aansluiten bij de wensen 
van onze huurders. We houden ook op de lange termijn vast aan 
deze koers en gaan nieuwe uitdagingen aan. Onze belangenhou-
ders herkennen hierin onze toegevoegde waarde en kwaliteit. 

Ons beleid steunt op drie pijlers. 
Pijler 1: Sociale huisvester pur sang
Pijler 2: Habeko is van de dorpen
Pijler 3: Het team maakt het verschil 

Dit zijn onze ambities:
> Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen in onze  

dorpen en gaan actief op zoek naar locaties voor nieuwbouw 
van een gevarieerd aanbod aan woningen voor alle doel- 
groepen.

> Wij staan voor comfortabel en betaalbaar wonen, voor  
starters, gezinnen, ouderen en bijzondere groepen.

> De vitaliteit/leefbaarheid van de dorpen moet behouden blij-
ven. Met onze rol in de lokale netwerken en het zien en verta-
len van signalen, leveren wij daar een belangrijke bijdrage aan.

> Wij pakken de extra verduurzamingsopgave op. Dit doen wij 
op onze eigen wijze, die past bij de dorpen.  

> Met een sterke organisatie kunnen wij onze ambities waar- 
maken. Daarom hebben wij veel aandacht voor de ontwikke-
ling van onze medewerkers. Zij moeten het doen.

Wij zijn de sociale 
huisvester voor de
vier dorpen. 
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Pijler 1 Pijler 2 Pijler 3



Pijler 1: 
Sociale huisvester pur sang

• Voldoende betaalbare woningen 
• Goede woningen in een prettige omgeving 

• Gezond bedrijf, efficiënte organisatie 

Pijler 2: 
Habeko is van de dorpen
• Inzet voor leefbare dorpen

• Woningbouw voor behoefte,  
reuring en ruimtelijke kwaliteit

• Partner in de dorpen

Pijler 3: 
Het team maakt het verschil

• Werken als één team
• Samen voor de dorpen

Hoge klant-
tevredenheid, 
lage bedrijfs-

lasten

Wij kennen onze 
huurders

Wonen blijft betaalbaar

 In alle 
levensfases 

een fijn (t)huis 
bij Habeko

Meer kans op 
een woning met 
Lokaal Maatwerk

Prettig Ouder worden 
in Rijnwoude (POR)

Meer doorstroming 
dankzij goede 

verhuisdynamiek 

Per jaar 3% woningbezit 
energiezuinig/energie neutraal 

Zichtbaar in de 
dorpen

Een hecht 
en gemotiveerd 

team

Wij bouwen 
in al onze 

kernen sociale 
huurwoningen 

Reparatieverzoek 
met één bezoek 

geregeld



Wij staan voor goede en betaalbare woningen voor onze 
primaire doelgroep en huurders met een middeninkomen.  
Wonen moet betaalbaar blijven! Dit doen we door de streefhuur 
op gemiddeld 70,5 procent (peil november 2015) van maximaal 
redelijk te houden. We werken toe naar een huurbeleid dat is 
gestuurd door woonlasten. Dat is een combinatie van een gema-
tigd huurbeleid én energiezuinig wonen. Doel: de maandelijkse 
huur plus energielasten passen bij het inkomensniveau van onze 
doelgroep. Dit beleid moet in 2021 zijn ingevoerd. 

Met Lokaal Maatwerk vergroten wij de kansen voor lokale 
woningzoekenden op een passende woning in de dorpen waar 
ze thuis zijn. Jaarlijks streven we ernaar om 60 procent van 
onze vrijkomende woningen toe te wijzen aan lokale woning-
zoekenden. 
Een goede verhuisdynamiek is essentieel voor onze kernen. 
Het zorgt immers voor doorstroming: huurders kunnen woon-
carrière maken en er komen voldoende passende woningen vrij 
voor de doelgroep. Wij onderzoeken doorstroommaatregelen 
op effectiviteit en werken toe naar een definitief beleid. In 2019 
kijken we hoe we senioren die willen verhuizen kunnen helpen 
dit te realiseren. 

De sociale huisvester 
in de dorpen.
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Medewerkers van Habeko wonen komen vaak bij bewoners 
over de vloer. Wij kennen onze huurders. Onze klantgerichte 
aanpak voorkomt dat ze ongezien in grote problemen komen. 
Ons doel is huurders snel hulp te bieden, waarmee we voorko-
men dat ze bijvoorbeeld een huurachterstand oplopen. Heeft 
een bewoner hulp nodig op andere gebieden, dan leggen wij 
contact met onze partners, zoals de gemeente, WIJdezorg, TOM 
in de Buurt, de GGD, de wijkagent en Actief Rijnwoude.

Onze huurders voelen zich thuis in hun dorp dankzij een goede 
sociale samenhang en omdat zij er in alle levensfases kunnen 
blijven wonen. Wij besteden extra aandacht aan senioren. Ons 
advies richt zich onder meer op hoe een woning mee groeit met 
de gezondheid van de bewoner. Soms bieden aanpassingen aan 
de woning uitkomst, soms betekent dat verhuizen. Het project 
Prettig Ouder worden in Rijnwoude (POR) sluit daar goed 
bij aan. Vrijwilligers leggen welzijnsbezoeken af bij senioren en 
praten over zorg, welzijn en wonen. Als partner in dit project 
zorgen wij voor opvolging van vragen met betrekking tot wonen  
en faciliteren zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.



De sociale huisvester 
in de dorpen.

Snel Herstel staat voor snel en effectief een klacht of reparatie-
verzoek afhandelen met 100 procent resultaat. Dat draagt bij aan 
de klanttevredenheid van onze huurders. Zoveel mogelijk in één 
keer goed, zonder nodeloze belasting van de huurder. Na afron-
ding nemen we contact op met de huurder om te meten of hij 
ook tevreden is over de uitvoering.

Wij dragen bij aan de landelijke energiedoelen. In 2020 
hebben onze woningen gemiddeld een energielabel B. In 2050  
is ons vastgoed CO2-neutraal. Wij realiseren jaarlijks bij 3%  
van ons woningbezit energetische verbeteringen: door een 
combinatie van Bijna-Energie-Neutrale-Gebouw-projecten en 
Nul-op-de-Meter-woningen. De energietransitie vraagt veel van 
onze huurders en organisatie. Elkaar blijven informeren over de 
veranderingen is hierin van groot belang. 
Wij juichen lokale initiatieven toe, zoals warmtenetten en post-
coderoos, en werken hieraan mee om op alternatieve wijze 
CO2-neutraliteit te realiseren. Dit past bij onze rol binnen de 
dorpen en geeft ruimte aan innovatief beleid dat aansluit bij  
de kernen. 

Wij zetten ons actief in voor meer sociale huurwoningen 
in de dorpen van oud-Rijnwoude. Het doel is om jaarlijks ons 
woningbezit te vergroten met gemiddeld 30 nieuwe woningen. 
Dit vraagt om een door de gemeente en Habeko ondersteund 
rapport over de sociale woningbehoefte per dorp voor minimaal 
de komende vier jaar. Bovendien zoeken we per dorp naar een 
aansprekend project. Zoals de verbouwing van de School met 
de Bijbel in Benthuizen naar een maatschappelijke buurtfunctie, 
eventueel aangevuld met woningen.

Wij zijn thuis in de kernen en weten wat er speelt. Ons doel 
is samen met onze partners bij te dragen aan aantrekkelijke 
dorpen waar onze huurders zich thuis voelen. Met voldoende 

voorzieningen, een gezellig verenigingsleven, ruimte om elkaar te 
ontmoeten en gemeenschapsgevoel. We streven naar natuurlijk 
gegroeide variatie in de wijken. Dat betekent een afwisselend 
aanbod van type woningen, waarin de verschillende doelgroe-
pen door elkaar heen wonen. Leefbaarheid betekent ook dat 
de inwoners zich veilig en gehoord voelen. Wij zetten ons in om 
signalen over gewenste verbeteringen van de leefbaarheid in de 
dorpen op te pikken en met onze partners te bespreken.

Habeko is zichtbaar aanwezig in de dorpen. We voeren 
projecten uit die meerwaarde hebben voor de dorpen. Zoals de 
realisatie van de zorgformule De Herbergier en onze participatie 
in Prettig Ouder worden in Rijnwoude (POR). Onze deelname 
aan diverse lokale netwerken is vanzelfsprekend en wordt ge-
waardeerd. In de contacten met onze belanghouders, zoals de 
gemeente, gebiedsadviseurs en welzijnsorganisaties, zijn wij de 
stem van de dorpen. We blijven werken aan onze zichtbaarheid, 
op zowel bestuurlijk- als managementniveau. We kiezen hiervoor 
de netwerken die voor ons van belang zijn. 

Grote ambities vragen om een sterke organisatie. Daarom 
stimuleren we onze medewerkers om zich verder te bekwamen 
in hun taken en de uitdagingen op te pakken. Klantgericht wer-
ken is persoonlijk gericht werken. Onze klantvisie is een goed 
instrument, daarnaast investeren we in automatisering die is 
gericht op de keuzevrijheid van de klant. Dankzij onze betrokken 
medewerkers is de klanttevredenheid hoog, wat zich vertaalt in 
een goed huurdersoordeel in combinatie met lage bedrijfslasten. 
Ons streven is een 8 voor klanttevredenheid in de KWH- 
metingen te scoren en minimaal een B in de AEDES-benchmark. 
Wij bewijzen dat wij met een relatief klein aantal medewerkers 
goede resultaten behalen.
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