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De enige constante factor tegenwoordig lijkt verandering. Juist in turbulente tijden 
zoeken mensen houvast. Prettig en veilig wonen zijn dan belangrijke zekerheden. 
Vooral voor mensen die niet geheel zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. 
De missie van Patrimonium van de afgelopen jaren, Thuis in Barendrecht, is daarom 
nog steeds zeer actueel. Patrimonium houdt vast aan die missie, maar wel passend 
bij alle veranderingen in onze samenleving op sociaal, economisch, maatschappelijk, 
ecologisch en politiek gebied. 

Welke ontwikkelingen zijn dan belangrijk voor onze toekomstplannen? Die hebben we 
geanalyseerd samen met onze belanghebbenden:   de Bewonersraad, onze samenwerkingspar tners 
van de gemeente Barendrecht, zorg- en welzijnsinstellingen, politie, vrijwilligersorganisaties, 
medewerkers van Patrimonium en de raad van commissarissen.

Onze toekomstplannen hebben we samen met hen vormgegeven. In onze analyse en in 
dit ondernemingsplan hebben we de Woonvisie Barendrecht 2016-2025 van de gemeente 
Barendrecht verwerkt. Ook de jaarlijkse ver taling van het ondernemingsplan naar concrete 
jaarplannen doen we graag in dialoog met onze belanghebbenden. 

Met deze werkwijze verbinden we ons met de Barendrechtse samenleving. Dat is goed voor onze (toekomstige) 
huurders. Elk jaar leggen we onze concrete plannen vast in prestatieafspraken. Dat doen we samen met de 
Bewonersraad en de gemeente. Naast de bijdrage van Patrimonium bevatten deze afspraken ook de bijdragen 
van de gemeente en Bewonersraad. 

Waarop richten we ons in dit ondernemingsplan? We kiezen voor de kwaliteit van het wonen. Dan gaat het 
om betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en de kwaliteit van onze dienstverlening. We 
hebben ons ondernemingsplan als titel De Bedoeling meegegeven. Corporaties zijn immers oorspronkelijk 
opgericht om sociale huurwoningen te bouwen en te beheren.  We voelen ons ook zeer betrokken bij zorg, 
welzijn en veiligheid. Dit behoort alleen niet tot onze kerntaak. Daarvoor zoeken we, juist voor onze huurders, 
actief de samenwerking met par tners die in de zorg, welzijn en veiligheid de verantwoordelijkheid hebben.

Zo dragen we de komende jaren serieus en proactief bij aan het thuis voelen in Barendrecht!

Peter Manders
directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht
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We dragen de 
komende jaren serieus 
en proactief bij aan 
het thuis voelen in 

Barendrecht!



Patrimonium Barendrecht werkt aan 

voldoende woningen met een goede prijs-

kwaliteitverhouding, passend bij de vraag van 

onze (toekomstige) huurders. Maar wonen 

is meer dan alleen een dak boven je hoofd. 

We willen ook dat onze huurders zich thuis 

voelen in hun woning en in de wijk. Daarom 

dragen we bij aan leefbare wijken, samen met 

huurders en partners. 

Onze missie is dan ook: 

Onze kerntaak

We huisvesten mensen die op de Barendrechtse 
woningmarkt niet, of moeilijk, zelf in hun 
woonbehoefte kunnen voorzien. Mensen met een 
(te) laag inkomen. Of mensen met speciale eisen aan 
hun woning of woonomgeving vanwege lichamelijke, 
psychische of verstandelijke beperkingen. Denk 
bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid of de indeling 
van de woning. 

We dragen naar vermogen bij aan het oplossen van 
volkshuisvestelijke en maatschappelijke vraagstukken 
op het gebied van wonen in Barendrecht; zelfstandig 
en waar nodig samen met anderen. We verhuren, 
beheren en bouwen sociale huurwoningen, hebben 
aandacht voor de woonomgeving en vervullen een 
netwerkrol naar onze par tners.

1 
In 2016: € 22.100 voor eenpersoonshuishoudens, € 30.000 voor   

 meerpersoonshuishoudens beneden de AOW-leeftijd; en € 30.050 

 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-leeftijd.

Thuis in  Barendrecht
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Onze doelgroep: de lage-inkomensgroep

We richten ons nadrukkelijk op mensen met een laag 
inkomen (inkomen tot € 35.739). Mensen met de 
laagste inkomens krijgen woningen toegewezen met 
een voor hen betaalbare huur (passend toewijzen). 
Dat zijn huishoudens met een inkomen tot aan de 
maximum inkomensgrenzen voor de huurtoeslag1. 
De maximale huurprijs voor deze groep is voor 
een- en tweepersoonshuishoudens € 586,68 en 
voor  dr ie- en meerper soonshu ishoudens 
€ 628,76. Jongeren onder de 23 jaar krijgen alleen 
huurtoeslag tot een huurprijs van € 409,92.

De laag-midden-inkomensgroep (inkomen tussen 
€ 35.739 en € 39.874) neemt een moeilijke positie 
in op de woningmarkt. Daarom bedienen we deze 
groep in het huursegment tussen € 628 en € 710. 
De hogere- inkomensgroep ( inkomen boven 
€ 39.874) is geen doelgroep van Patrimonium, maar 
kan wel al huurder zijn. Woningzoekenden met een 
hoger inkomen zijn aangewezen op woningen in de 
vrije sector.

Let op: Zowel de inkomens als de huurbedragen veranderen ieder jaar.  

Dit zijn bedragen uit 2016.

Onze kernwaarden

Patrimonium Barendrecht staat voor lokaal betrokken, 
samen en sociaal. We zijn stevig verankerd in de 
Barendrechtse samenleving en betrokken bij onze 
huurders, partners en collega’s. We werken graag 
samen. Daarbij zijn onze uitgangspunten: onderling 
vertrouwen en samen verantwoordelijk vanuit ieders 
eigen verantwoordelijkheid.  We zijn voor (toekomstige) 
huurders en partners goed benaderbaar, aanspreekbaar 
en we houden als collega’s rekening met elkaar. 

Thuis in  Barendrecht
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Onderling vertrouwen
en samen 

verantwoordelijk



Patrimonium Barendrecht biedt (toekomstige) 
huurders een thuis in Barendrecht. Een missie 
waaraan we bewust vasthouden, zelfs als de 
wereld om ons heen verandert. Zo zijn de 
afgelopen jaren onder meer: 

 onze financiële mogelijkheden verkleind door  
 de (verhuurder- en sanerings)heffingen; 
  de wet- en regelgeving en het toezicht   

 toegenomen en strenger geworden; 
 vragen ontstaan in de samenleving: voor wie zijn  

 corporaties er en vanuit wiens perspectief   
 denken ze. 

De context waarin corporaties functioneren is sterk 
veranderd. Toch blijft voor ons het glas half vol! Wat 
kunnen we doen met de middelen die we tot onze 
beschikking hebben? Welke (woon)vraagstukken 
hebben onze (toekomstige) huurders in Barendrecht? 
Die uitdagingen gaan we graag aan. We willen dé 
sociale verhuurder van Barendrecht zijn en blijven. En 
we maken daarbij een duidelijke keuze voor wie we 
er zijn: we zijn er voor onze huurders!

Daarom geven we zorgvuldig aandacht aan:

 Goede woningen. 
 Goede dienstverlening: welwillend en   

 oplossingsgericht.
 Beleid dat goed uit te leggen is aan onze   

 huurders en belanghebbenden: we staan   
 intensief in verbinding met onze huurders en  
 belanghebbenden voor samenwerking en 
 feedback over ons beleid.

De belangen en de leefwereld rondom het wonen 
van onze (toekomstige) huurders vormen ons 
uitgangspunt. We gaan weer terug naar De Bedoeling 
en we geven vanuit dit perspectief de taken en 
verplichtingen die we hebben op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau loyaal invulling. We richten ons 
hierbij, meer dan voorheen, op het belang van onze 
huurders. 

Vraagstukken die niet meer in de taakvelden van 
Patrimonium horen, maar die wel van belang zijn voor 
onze huurders (zorg, welzijn en economie) geven 
we vorm in co-creatie met samenwerkingspar tners. 
We zijn actief buiten onze taakvelden, maar nemen 
geen verantwoordelijkheden over van andere 
par tijen. 

We ontwikkelen ons tot een proactieve, flexibele, 
luisterende organisatie, die haar plannen in 
dialoog met huurders en andere Barendrechtse 
belanghebbenden tot stand laat komen. We zijn een 
deskundige en betrouwbare par tner als het gaat om 
wonen in Barendrecht en leveren een belangrijke 
bijdrage aan Thuis in Barendrecht!

Visie Patrimonium Barendrecht

Terug naar de bedoeling!

We zijn er voor
onze huurders!
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De groep mensen met een smalle beurs die 
moeilijk zelf aan een woning komt, wordt helaas 
steeds groter. Ook in Barendrecht. Daaronder 
zijn ook minder zelfredzame huurders. Denk 
ELMYRRUEHHOG�DDQ�PHQVHQ�PHW�¼QDQFLsOH�HQ�VRFLDOH�
problemen of mensen met een zorgindicatie die 
nu toch zelfstandig moeten wonen. Kortom, 
de druk om woningen goedkoper te verhuren 
neemt toe. Daarom is het belangrijk dat we 
meer betaalbare woningen beschikbaar hebben. 

We kiezen ervoor om 70 procent van ons 
bezit bereikbaar te houden voor mensen met 
recht op huurtoeslag. Verder willen we proberen 
om de huidige verhouding van jongeren, een- en 
tweepersoonshuishoudens en driepersoonshuishoudens 
of meer zo veel mogelijk te handhaven.

Wat is onze bedoeling?
Betaalbare woningen voor mensen die minder te besteden hebben

Patrimonium bezit ruim twee derde van alle sociale 
huurwoningen in Barendrecht. Er zit helaas weinig 
beweging in de Barendrechtse woningmarkt: per 
jaar komt een op de twintig woningen vrij voor 
de verhuur. Dat proberen we te veranderen door 
nieuwe woningen toe te voegen en de verkoop van 
sociale huurwoningen stop te zetten. 

We willen ook de doorstroming bevorderen. 
Bijvoorbeeld door ouderen te verleiden om te 
verhuizen van een eengezinswoning naar een 
levensloopbestendig (nieuwbouw)appartement in 
het centrum. Ook van nieuwbouwappartementen 
houden we 70 procent bereikbaar voor mensen met 
recht op huurtoeslag.

Wat speelt er de 
komende jaren en 
wat doen we voor 
onze huurders?
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Als corporatie hebben we niet volledig invloed 
op de totale woonlasten (zoals energiekosten, 
gemeentelijke belastingen en woninggerelateerde 
verzekeringen). Maar waar we wel invloed op 
kunnen uitoefenen doen we dat ook zeker! Een 
van de middelen die we hiervoor inzetten is een 
gematigde jaarlijkse huurverhoging voor 
huurders met een laag inkomen, zodat we hen 
zo veel mogelijk kunnen ontzien. 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
 Beperken woonlasten

 Nieuwbouw betaalbare levensloopbestendige woningen in het centrum

 70 procent van ons bezit (inclusief nieuwbouw) bereikbaar voor mensen die recht hebben op huurtoeslag

 Matigen huurprijsbeleid

 Doorstroming bevorderen, onder meer door inzet van de woonambassadeur

 Geen verkoop huurwoningen, wel commercieel vastgoed

 Zo veel mogelijk doorverhuren bestaand bezit

 Mogelijkheden benutten om aandeel sociale huurwoningen te vergroten

10

We kijken niet alleen kritisch naar het aantal 
sociale huurwoningen, maar ook naar de prijs-
kwaliteitverhouding. Dit betekent dat we het 
grootste deel van ons bezit in stand houden en 
onderhouden om onze sociale huurwoningen 
betaalbaar te houden: we investeren in het 
onderhoud van circa 300 woningen om ze 25 jaar 
langer door te kunnen verhuren. Een beperkt aantal 
woningen wordt gesloopt, en dan vooralsnog met 
name in het centrumgebied.
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Niet alleen ouderen blijven langer zelfstandig 
wonen en maken door bezuinigingen minder 
gebruik van zorginstellingen. Ook mensen met een 
beperking of andere zorgbehoefte zullen meer 
dan voorheen zelfstandig wonen. Ook hun bieden 
we uiteraard een goede, betaalbare en passende 
woning in Barendrecht. Van ons bezit is maximaal 5 
procent bestemd voor deze doelgroep.

Waar nodig ontwikkelen we passend aanbod 
met onze maatschappelijke par tners binnen een 
overeengekomen aanpak. 

Niet alleen betaalbare woningen, ook 
voldoende passende woningen voor onze 
doelgroep zijn van belang. Mensen worden 
ouder en door de bezuinigingen in de zorg 
neemt ook de vraag naar zorg aan huis toe. 
Ouderen moeten in Barendrecht kunnen 
blijven wonen als zij dat willen.

De vergrijzing blijft toenemen, onze huurders 
worden gemiddeld 82 jaar. Ook zijn er steeds meer 
alleenstaande ouderen. Hoe ouder ze worden, hoe 
groter de behoefte aan kleinere, goed toegankelijke 
en gelijkvloerse woningen met voorzieningen 
in de buurt. Extra passende woningen komen 
er doordat we nieuwe levensloopbestendige 
appar tementen in het centrum bouwen en de 
huidige appar tementencomplexen aanpassen. 

We bouwen er de komende jaren 100. Hoeveel 
woningen we in ons bestaande bezit moeten 
aanpassen of toevoegen om aan de toekomstige vraag 
van ouderen te kunnen voldoen, onderzoeken we.

Genoeg plek voor bijzondere doelgroepen en nieuwkomers in Barendrecht2

We denken mee, 
leggen de verbinding 
en maken afspraken



Door verschillende oorlogshaarden in de 
wereld neemt het aantal vergunninghouders toe 
(asielzoekers met een verblijfsvergunning). We 
gaan de uitdaging aan om hen te huisvesten zonder 
grote verdringing van woningzoekenden in de regio 
Rotterdam. We reserveren maximaal 20 procent 
van de voor verhuur vrijkomende woningen voor 
vergunninghouders. 

Huisvesting van ouderen en bijzondere doelgroepen
 Maximaal 20 procent van onze vrijkomende woningen reserveren voor vergunninghouders

 Maximaal 5 procent van onze woningen reserveren voor mensen met een beperking

 Samenwerking gemeente en partners: afspraken maken over welzijn, zorg en begeleiding

 Nieuwbouw circa 100 levensloopbestendige appartementen

 Toegankelijkheid verbeteren bestaande appartementencomplexen

 Flexibiliteit om permanente huisvesting bij te bouwen voor vergunninghouders

 Openstaan voor vragen uit de markt

 Samenwerking zorginstellingen (co-creatie)

12

Al deze huurders hebben meer behoefte aan 
persoonlijke aandacht en begeleiding. We 
voelen ons verantwoordelijk, maar nemen de zorg 
en verantwoordelijkheid van onze par tners uit de 
zorg- en welzijnssector en de gemeente niet over. 
We denken mee, leggen de verbinding en maken 
afspraken zodat huurders die dat nodig hebben de 
juiste hulp krijgen. 
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Patrimonium neemt 
50 procent van de 
duurzaamheids-

maatregelen voor haar 
rekening

Duurzaamheid is niet meer weg te denken 
in onze maatschappij, ook niet bij het 
wonen. We werken aan duurzaamheid door 
het energiegebruik en de energielasten 
te beperken. Maar ook gebruiken we 
milieuvriendelijke materialen en duurzame 
energiebronnen (bijvoorbeeld zonnepanelen).

Energielasten zijn onderdeel van de woonlasten. We 
verlagen de energielasten voor onze huurders door 
onze woningen te verduurzamen. Dat doen 
we alleen als de investeringen lagere kosten voor 
de huurder garanderen. Patrimonium Barendrecht 
neemt 50 procent van de duurzaamheidsmaatregelen 
voor haar rekening.

Beperken energiegebruik en energielasten voor onze huurders3

De andere helft betaalt de huurder via een 
huurverhoging met een woonlastenwaarborg: de 
energiebesparing per maand per wooncomplex is 
hoger dan de extra huurverhoging. 



Energielasten verlagen en CO2-uitstoot verminderen
 Duurzaamheidsmaatregelen

 Bewustwording en voorlichting bewoners

 Gemiddeld energielabel B (energie-indexklasse 1,21 – 1,40) en minimaal label B waar mogelijk

 Verlagen energielasten

 Vervangen vr-ketels

14

We blijven ook actief de energieconsulent 
inzetten. Hij adviseer t (nieuwe) huurders over wat 
zij zelf kunnen doen om energie te besparen en hun 
energielasten te verlagen. Ook is hij betrokken bij 
duurzaamheidsprojecten.  

Naast energiebesparing verliezen we ook het 
milieu niet uit het oog. De ambities in het nationale 
Energieakkoord nemen we over. Onze woningen 
moeten daarom in 2020 gemiddeld label B hebben 
(in 2030 gemiddeld label A). En waar het kan gaan 
we voor minimaal label B in ons bestaande bezit! 

Hiermee verlagen we ook meteen de CO2 
-uitstoot. Dit doen we samen met onze huurders, 
bewonerscommissies, Bewonersraad en de 
gemeente Barendrecht. 

De gemeente Barendrecht beschrijft in haar 
woonvisie de doelstelling om in 2030 CO2 
-neutraal te zijn. We denken graag mee hoe we 
hieraan kunnen bijdragen, naast uiteraard onze 
eigen duurzaamheidsambities.
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Vergunninghouders zijn gevlucht uit hun eigen land en 
krijgen hier de kans om een nieuw leven op te bouwen. 
Ze hebben niet alleen een woning nodig, maar ook de 
juiste begeleiding om goed te kunnen inburgeren in 
Nederland met haar gewoontes en gebruiken. 

Door bezuinigingen in de zorg zijn steeds 
meer mensen op zichzelf aangewezen die 
voorheen een beroep konden doen op 
zorginstellingen. De participatiesamenleving, 
zoals aangekondigd in de eerste troonrede van 
koning Willem-Alexander, begint nu echt vorm 
te krijgen. De overheid doet een stap terug. 
Van iedereen die dat kan, wordt verwacht dat 
hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen 
leven en omgeving. Patrimonium wil daarbij 
helpen door contact te leggen met partners 
die deze huurders verder kunnen helpen. We 
nemen de zorg en de begeleiding overigens 
niet over.

,IX� EERXEP� LYYVHIVW� QIX� ½RERGMtPI� ^SVKIR� IR�
meervoudige problemen neemt toe.  Zo ook het 
aantal nieuwkomers in Barendrecht. 

Leefbaarheid in wijken onder druk? We zijn extra alert!4

We monitoren 
de leefbaarheid
en werken nauw 

samen met huurders 
en partners



Leefbaarheid en sociale stabiliteit
 Intensiveren samenwerking met Lokaal Zorgnetwerk en sociale wijkteams

 Voortzetten bestaand beleid op het gebied van schoon, heel, veilig, en het faciliteren van ontmoetingen

 Wijkbeheerder blijft vertrouwd dichtbij in de wijken en buurten

 Persoonlijke benadering bij huurders die zorg en hulpverlening mijden of niet zelf opzoeken

 Meer inzet huurachterstanden en budgetbegeleiding

 Monitoren sociale stabiliteit

 Prestatieafspraken met de gemeente over zorg, welzijn, leefbaarheid en sociale stabiliteit

16

De samenleving individualiseer t en het aantal 
eenpersoonshuishoudens neemt de komende jaren 
fors toe. Dit zien we ook in Barendrecht. Hierdoor 
kan de sociale controle en betrokkenheid bij de 
buurt afnemen. Ouderen kunnen zelfs in een sociaal 
isolement komen.

De bezuinigingen in de zorg, de toename van 
vergunninghouders en huurders met meerdere 
problemen, de individualisering en de afname van 
de sociale controle zetten de sociale stabiliteit in 
Barendrecht onder druk.

We monitoren daarom de leefbaarheid in de wijken 
waar onze huurders wonen, houden een vinger 
aan de pols bij elk contact met onze huurders. 
Daarnaast intensiveren we onze samenwerking met 
het Lokaal Zorgnetwerk en de sociale wijkteams 
om huurders de juiste hulp te blijven aanbieden.
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Onze dienstverlening verbeteren we . We 
ontwikkelen een nieuw klantbedieningsconcept: 
hoe gaan we op een goede manier om met 
vragen en klachten van huurders? En hoe passen 
we de digitaliseringsmogelijkheden toe om de 
bereikbaarheid te vergroten 
zonder dat de huurders een 
grotere afstand ervaren? Dit 
ontwikkelen we in nauw overleg 
met onze huurders. 

Onze huurders zijn het allerbelangrijkste: we 
luisteren goed naar hun wensen en behoeften. 
We zorgen voor goed onderhouden woningen en 
huurders kunnen bij ons terecht met hun vragen, 
klachten en adviezen. We doen de dingen die we 
moeten doen niet alleen vóór onze huurders, 
maar ook zo veel mogelijk mét onze huurders. 
We betrekken ze actief bij ons beleid en bij 
onderhoudsprojecten. Wat we goed doen blijven 
we doen, we verbeteren waar het kan. 

Onze huurder centraal!5
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Ieder jaar maken we prestatieafspraken. Met 
de invoering van de Woningwet 2015 stelt 
de gemeente Barendrecht vanaf 2016 ook 
gezamenlijke prestatieafspraken op met ons en 
met de Bewonersraad op basis van de woonvisie 
van de gemeente. 

Ook blijven we intensief samenwerken met de 
Bewonersraad, de bewonerscommissies en alle 
huurders die zich actief willen inzetten voor hun 
woning of directe woonomgeving. We proberen de 
komende jaren ook de huurders te bereiken die niet 
zo vaak van zich laten horen. Zij hebben misschien 
wel ideeën over het wonen in Barendrecht, het 
onderhoud aan hun woning, de leefbaarheid in 
de wijken en de dienstverlening van Patrimonium. 
Samen met de Bewonersraad onderzoeken we 
nieuwe vormen van par ticipatie.

Naast een goede samenwerking ondersteunen 
we de Bewonersraad de komende jaren om zich 
verder te ontwikkelen en professionaliseren. We 
nemen de raad al in een vroeg stadium mee in de 
achtergronden en de context van beleidsvorming. 
In het budget voor de Bewonersraad is bijvoorbeeld 
ruimte voor het volgen van opleidingen en de 
inhuur van externe deskundigheid als de raad dat 
nodig vindt. 

Onze huurders zijn 
het allerbelangrijkste: 
we luisteren goed 
naar hun wensen 

en behoeften



Patrimonium heeft op dit moment een gezonde 

¼QDQFLsOH�EXIIHU��:H�YROGRHQ�UXLPVFKRRWV�DDQ�GH�

UDWLR³V� GLH� GH� VHFWRU� KDQWHHUW� RP� GH� ¼QDQFLsOH�

mogelijkheden van een corporatie weer te geven. 

 
De ambities uit dit ondernemingsplan leiden tot een 
aanzienlijke daling van onze financiële parameters. 
Omdat de toekomst niet te voorspellen is en omdat 
het om inkomsten gaat die nog gerealiseerd moeten 
worden, wil Patrimonium ook een strategische 
financiële buffer handhaven. Met de meest recente 
inzichten in onze bedrijfsvoering, de ambities uit 
dit ondernemingsplan en economische kengetallen 
blijven we in de ondernemingsplanperiode binnen 
de normen die in de sector worden gehanteerd. De 
ambities én een financiële buffer zijn op basis van 
deze inzichten dan goed mogelijk.

We houden vast aan onze ambities. Wel blijft 
de strategische wendbaarheid van groot belang. 
Gedurende de ondernemingsplanperiode monitoren 
[I�̂ SVKZYPHMK�SJ�[I�HSSV�HI�½RERGMtPI�SRX[MOOIPMRKIR�
onze doelstellingen moeten bijstellen. Dit uiteraard 
in relatie tot de maatschappelijke betekenis van de 
doelstellingen: tot onze missie.

Financiële continuïteit en organisatieontwikkeling
Organisatieontwikkeling
Met dit ondernemingsplan doet Patrimonium een 
belofte aan haar huurders en aan Barendrecht.
We maken het onze medewerkers mogelijk om 
deze belofte waar te maken. Om dit te kunnen 
doen is een grote interactiebereidheid, eigen 
initiatief en verantwoordelijkheid nodig. Hebben 
we in onze organisatie de juiste competenties 
en de juiste verdeling van bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden om onze ambities waar 
te maken? Dat gaan we onderzoeken. Is er een 
mismatch tussen huidige en wenselijke situatie? Dan 
zetten we een ontwikkelingstraject in. 

We gaan uit van onze eigen kracht: de 

lokale verankering in Barendrecht en 

de samenwerking met onze huurders en 
belanghebbenden.  We optimaliseren onze processen, 
vooral de onderhouds- en nieuwbouwprocessen, 
om kwalitatief goed onderhoud en nieuwbouw te 
realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. 

Daarnaast streven we naar een efficiënte 
bedrijfsvoering, die leidt tot relatief lage 
bedrijfslasten zodat we onze huurders nog beter 
kunnen bedienen. Vanuit zelfstandigheid werken 
we graag samen met collega-corporaties waar dat 
mogelijk en wenselijk is en het een meerwaarde 
heeft voor onze (toekomstige) huurders. We 
zoeken bijvoorbeeld samenwerking als het gaat 
om ontwikkelingen binnen ons werkgebied en de 
relatie met de aangrenzende woongebieden, zoals 
Rotterdam, Ridderkerk en Dordrecht.
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Patrimonium 
heeft een gezonde 
financiële buffer



Financiële continuïteit en organisatieontwikkeling

20



Bezoekadres

Patrimonium Barendrecht
Londen 14-16
2993 LA Barendrecht

Postadres

Postbus 25 
2990 AA Barendrecht

Openingstijden

Patrimonium Barendrecht is open 
van maandag tot en met donderdag 
van 8 uur tot half 5 en vrijdag van 8 tot 12 uur.

Telefoon

(0180) 61 38 77

Internet en e-mail

Internet www.patrimoniumbarendrecht.nl
E-mail info@patrimoniumbarendrecht.nl

Social media

twitter.com/PatrimoniumB
www.facebook.com/woonverenigingpatrimoniumbarendrecht
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Contact

Colofon
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Speerpunten Acties

Betaalbaar en 
beschikbaar

 Beperken woonlasten
 70 procent van ons bezit voor mensen met recht op huurtoeslag
 Nieuwbouw betaalbare levensloopbestendige woningen (circa 100)
 Gematigd huurprijsbeleid (maximaal wettelijke huursomstijging 

  en minimale verhoging primaire doelgroep)
 Alleen verkoop commercieel vastgoed (bedrijfsruimten en garages)
 Zo veel mogelijk bestaand bezit in stand houden en doorverhuren
 Mogelijkheden benutten om aandeel sociale huurwoningen uit te breiden
 Doorstroombevorderende maatregelen

Huisvesting ouderen 
en bijzondere 
doelgroepen

 Maximaal 20 procent van onze vrijkomende woningen reserveren 
  voor vergunninghouders
 Maximaal 5 procent van ons bezit is bestemd voor mensen met een beperking 
 Toegankelijkheid verbeteren van bestaande appartementencomplexen
 Mogelijkheid benutten om permanente woningen te bouwen 

  voor vergunninghouders
 Samenwerking gemeente en (zorg- en welzijns)partners en afspraken 

  maken over welzijn, zorg en begeleiding
 Samenwerking zorginstellingen en openstaan voor vragen uit de markt 

Beperking 
energiegebruik en 
energielasten

 Duurzaamheidsmaatregelen met woonlastenwaarborg
 Bewustwording bewoners vergroten
 Gemiddeld energielabel B en waar mogelijk minimaal energielabel B
 Vervangen van de vr-ketels door hr-ketels
 Verlaging energielasten 

Leefbaarheid en sociale 
stabiliteit

 Intensiveren samenwerking met Lokaal Zorgnetwerk en sociale wijkteams
 Voortzetten bestaand beleid voor schoon, heel en veilig
 Persoonlijke benadering bij huurders die extra aandacht nodig hebben 

  (denk aan huurders die zorg of hulverlening niet zelf opzoeken of zelfs mijden)
 Meer inzet op huurachterstanden en budgetbegeleiding
 Monitoren sociale stabiliteit
 Prestatieafspraken met de gemeente over zorg, welzijn, leefbaarheid 

  en sociale stabiliteit
 Wijkbeheerder blijft vertrouwd dichtbij in onze wijken en buurten

Onze huurder centraal!  Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening 
  (we realiseren een klantbedieningsconcept)
 We blijven intensief samenwerken met de Bewonersraad en 

  ondersteunen hen in hun ontwikkelings- en professionaliseringstraject
 We onderzoeken nieuwe vormen van participatie
 We maken ieder jaar prestatieafspraken met de Bewonersraad

  (en daarnaast ook gezamenlijke prestatieafspraken met de Bewonersraad 
  en de gemeente)

Onze agenda 2017-2020



22


