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Patrimonium Barendrecht werkt aan voldoende woningen met een goede prijskwaliteitverhouding, 
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. We dragen naar vermogen 
bij aan het oplossen van volkshuisvestelijke en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van 
wonen in Barendrecht; zelfstandig maar vooral ook samen met anderen. We kopen, verhuren, 
beheren en bouwen sociale huurwoningen. En samen met onze huurders en partners werken we 
aan leefbare wijken. 

Na herziening van de Woningwet in 2015 moesten corporaties een pas op de plaats maken. We mochten 
ons alleen nog bezig houden met dat waar we voor waren: woningen bouwen, onderhouden en verhuren 
aan mensen met een smalle beurs. Mensen die iets (of veel) meer te besteden hadden waren aangewezen 
op par ticuliere verhuurders. En de zorg en leefbaarheid werden steeds meer de verantwoordelijkheid van 
de par ticipatiemaatschappij, de gemeente en in veel mindere mate van de corporatie. Kortom, terug naar 
wat ooit de bedoeling was. En daar zijn we de vier voorgaande jaren voortvarend mee aan de slag gegaan.
 
De situatie die door deze overheidskeuze ontstond heeft de landelijke en lokale politiek grondig wakker 
geschud. Want marktpar tijen zaten niet te wachten op het huisvesten van mensen met een (laag) midden-
inkomen omdat ze de woningen die ze aanboden makkelijk konden verhuren voor een hogere prijs 
aan mensen met een hoger inkomen. De druk op de woningmarkt nam toe, en niet alleen voor sociale 
huurwoningen en koopwoningen. De groepen met net iets meer dan het minimumloon kwamen tussen 
wal en schip terecht. Ook de leefbaarheid in de wijken verbeterde niet. Door bezuinigingen bij zorg- en 
welzijnsinstellingen werden meer mensen met een zorgvraag geacht zelfstandig te wonen. Door eenzijdige 
toewijzing aan mensen met het laagste inkomen (passend toewijzen) met financiële bestaansonzekerheid 
en minder uitzicht op perspectief ontstaan wijken met overwegend zwakkere groepen. En dat kan toch 
eigenlijk niet de bedoeling zijn geweest?

De zorgen die wij hebben worden inmiddels ook gedeeld door de (lokale) overheid. Dit biedt 
mogelijkheden om nog op tijd bij te sturen in Barendrecht. In onze samenwerking met de gemeente, zorg- 
en welzijnsinstellingen, co-makers, collega-corporaties en de Bewonersraad onderzoeken we mogelijkheden 
om de ontstane problemen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. We blijven verbinding zoeken met 
par tners die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hier een positieve verandering in kunnen brengen.

We hebben ons kompas opnieuw ingesteld. Hoewel in deze snel veranderende wereld niets zeker is, zetten 
we samen met u toch koers richting een duurzame toekomst in Barendrecht waar een betaalbaar thuis 
is voor iedereen die moeilijk in hun eigen woonruimte kan voorzien in wijken waar mensen zich welkom, 
veilig en thuis voelen.

Peter Manders 
directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht

Voorwoord
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Samen met de Bewonersraad, de raad van commissarissen, onze samenwerkingspartners en 
belanghebbenden hebben we gekeken naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en (mogelijk) 
toekomstige ontwikkelingen en deze vertaald naar focusgebieden; Onze koers (pagina 7). 

Nadat we de ontwikkelingen met elkaar hebben besproken zijn we ons gaan buigen over de opgave 
waar we voor staan in Barendrecht. Deze opgave hebben we afgewogen tegen alle verschillende 
belangen. Uiteindelijk bleken deze helemaal niet zo verschillend te zijn, maar vooral belicht te worden 
vanuit verschillende invalshoeken. Het waren vruchtbare gesprekken en discussies waarbij we tot een 
gezamenlijke conclusie zijn gekomen dat we met het voortzetten van de huidige samenwerking, zelfs in 
het platte Barendrecht, bergen kunnen verzetten. We doen dit voor onze (toekomstige) huurders, want 
zij blijven voor ons centraal staan. Waar we ons voor in gaan zetten leest u op pagina 9: Onze strategie. 

Uiteraard zijn er wel een aantal randvoorwaarden waar we als organisatie aan moeten voldoen willen we 
de komende jaren onze ambities waar kunnen maken. We zijn een kleine organisatie en we zien de kracht 
vooral in de samenwerking met onze par tners en belanghebbenden. Daar hebben we de afgelopen jaren 
al  volop in geïnvesteerd en juist nu willen we de banden nog verder aanhalen; gebruik maken van elkaars 
kracht! Ook blijven we ons als medewerkers ontwikkelen, pakken we steeds meer zelf de regie, verbeteren 
we onze dienstverlening, zijn we omgevings- en klantgericht en zullen we in financieel opzicht nog scherper 
aan de wind varen (zie Financieel gezonde en wendbare organisatie). 

Toen we begonnen met het inventariseren hiervan werden we verrast door de uitbraak van het coronavirus, 
dat zorgde voor een gedeeltelijke lockdown. Na de nodige versoepelingen en weer aangescherpte 
richtlijnen is het nog lastig te voorspellen welke impact dit zal hebben op de economie, op de politiek, op 
de maatschappij, op onze huurders en op ons als woningcorporatie. We hebben niet overal invloed op, 
wat we wel kunnen is met positieve energie deze onzekere periode tegemoet treden. We maken plannen, 
ontwikkelen strategieën en bereiden onderhouds- en nieuwprojecten voor, uiteraard rekening houdend 
met de omstandigheden waar we nu in zitten. Hoe dit zal uitpakken en hoever we kunnen komen zal de 
toekomst uitwijzen!

Leeswijzer



Patrimonium Barendrecht is al ruim 100 jaar dé sociale verhuurder van Barendrecht. Door de 
jaren heen is Barendrecht uitgegroeid van een plattelandsdorp tot een middelgrote gemeente, 
tussen de grote stad en de Oude Maas in. En Patrimonium groeide mee. Ontstaan vanuit de 
noodzaak om de woonomstandigheden voor de arbeidersklasse te verbeteren bouwden we vanaf 
1919 onze eerste Patrimoniumwoningen aan de 2de Barendrechtse weg. Vanaf dat moment bleef 
de behoefte bestaan aan meer sociale huurwoningen. Ruim een eeuw later is daar nog niets aan 
veranderd.  De vraag naar meer (sociale) huurwoningen blijft toenemen.

Een thuis voor mensen die zelf moeilijk aan een woning kunnen komen
Inmiddels hebben we bijna 3.000 woningen. We blijven ons inzetten voor voldoende betaalbare woningen; 
een thuis voor mensen die het niet breed hebben1.  En juist ook voor diegenen die zelf moeilijk aan 
eigen woonruimte kunnen komen. Zoals woningzoekenden die net te veel verdienen2  en niet meer in 
aanmerking komen voor een sociale huurwoning maar die ook niet de middelen hebben voor een vrije 
sector- of koopwoning. Daarnaast is er een groep die speciale eisen stelt aan hun woning of woonomgeving 
vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen. En uiteraard mensen die gevlucht zijn uit 
hun eigen land omdat het daar niet meer veilig is en zij hier een veilig thuis hopen te vinden. 
Voor al deze mensen kunnen we echt iets betekenen.

Samen maken we het verschil
We bieden onze huurders niet alleen een dak boven hun hoofd. We vinden het belangrijk dat mensen met 
veel plezier in hun huis en in hun wijk wonen. Thuis is een prettige, veilige en comfortabele plek waar je 
tot rust komt. Met buurtbewoners die voor elkaar klaar staan als dat nodig is en buren die elkaar gedag 
zeggen. Thuis voelen; daar heb je elkaar voor nodig want wonen doen we samen.

Iedereen kan meedoen
Onze huurders hebben invloed op hun huis en op de omgeving waar ze in wonen. Zo hebben zij 
de mogelijkheid om zelf aanpassingen aan hun woning uit te voeren, betrekken we hen bij beleid en 
grootonderhoud projecten en faciliteren we initiatieven die het wonen in de buurt leuker maakt.

1 Inkomen tot € 39.055 (2020)

2 Inkomen tussen € 39.055 en € 43.574 (2020)

Thuis in Barendrecht 
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We zijn er voor onze huurders en dan is het belangrijk dat we weten wat hen bezighoudt. We stimuleren 
bewoners om bewonerscommissies op te richten en initiatieven te nemen om het samen wonen nog 
leuker te maken, we werken samen met de Bewonersraad, we maken gebruik van bewonersadviseurs 
bij projecten en daarnaast raadplegen we zo’n twee keer per jaar digitaal onze Bewonersadviesgroep. En 
al deze samenwerkingsverbanden bieden ons waardevolle informatie waarmee we ons beleid en onze 
dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. Samen met de Bewonersraad blijven we dan ook nieuwe 
par ticipatievormen verkennen. 

Niet alleen buren en buurtbewoners maken het verschil. Er zijn meerdere organisaties en instanties die hier 
een belangrijke bijdrage aan leveren. Wij zijn goed in het bouwen en onderhouden van onze woningen. We 
luisteren naar onze huurders en houden zoveel als mogelijk rekening met hun wensen. De gemeente is op 
haar beurt weer verantwoordelijk voor voldoende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een speeltuintje 
in de wijk, winkels, voldoende parkeerplaatsen en openbaar vervoer in de buurt en zorg en welzijn binnen 
handbereik. Samen met de Bewonersraad leggen we afspraken over het wonen in Barendrecht vast in 
prestatieafspraken met de gemeente, op basis van de woonvisie. En dat is een prettige manier om bij elkaar 
de vinger aan de pols te houden. 

En dan hebben we het nog niet gehad over instellingen, organisaties en verenigingen die onze bewoners 
de zorg grotendeels uit handen nemen, zoals Stichting IJsselmonde-Oost en Stichting Humanitas, Stichting 
KijkopWelzijn, Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting Present Barendrecht, de kerken en het verenigingsleven. 
En uiteraard vergeten we ook niet de plaatselijke ondernemers in Barendrecht die op hun beurt weer hun 
steentje bijdragen aan de werkgelegenheid! 

Barendrecht kan zich gelukkig prijzen met veel goede initiatieven op het gebied van zorg en welzijn. Het is 
belangrijk om met elkaar versnippering van inzet te voorkomen. Een gemeenschappelijke visie op sociale 
stabiliteit kan daarmee helpen. Patrimonium blijft zich hiervoor inzetten.

We zijn er trots op dat we zo stevig verankerd zijn in de Barendrechtse samenleving. Dat we samen met 
onze huurders en samenwerkingspar tners ervoor zorgen dat het fijn is om hier te wonen. Maar vooral 
dat we goed met elkaar samenwerken en op die manier zorgen dat iedereen zich ook echt thuis voelt in 
Barendrecht. Want samen maken we het verschil! 



We blijven doen waar we goed in zijn, en we vertrouwen erop dat onze samenwerkingspartners 
en huurders dat ook blijven doen. Maar ondanks alle goede voornemens en beloften aan elkaar, 
komen we op ons pad nog wel de nodige hindernissen tegen. We hebben geen glazen bol, maar 
houden wel goed in de gaten wat er om ons heen gebeurt. 

We focussen ons de komende jaren op: 
• Meer betaalbare woningen en het wonen betaalbaar houden
• Voldoende woningen beschikbaar hebben
• Verduurzamen van onze woningen 
• Prettig wonen in de wijk 
• Financieel gezonde en wendbare organisatie 

Onze (toekomstige) huurders staan voor ons centraal
Bij elk onderhouds- en nieuwbouwproject, bij elk beleid dat we schrijven, bij elke duurzaamheidsstrategie 
die we toepassen, bij iedere aanpassing van onze processen en bij alle leefbaarheidsactiviteiten die we 
uitvoeren staat onze (toekomstige) huurder centraal. We luisteren naar hen, we betrekken hen zoveel 
mogelijk bij onze plannen en (nieuwbouw)projecten, we werken met hen samen en we houden zoveel 
mogelijk rekening met hun wensen en suggesties. Alles wat we doen, doen we uiteindelijk voor onze 
(toekomstige) huurders.

1 - Meer betaalbare woningen en het wonen betaalbaar houden
De druk op de sociale woningmarkt is de afgelopen jaren explosief toegenomen en daarmee de vraag naar 
betaalbare sociale- en midden-huurwoningen. In de afgelopen drie jaar is het aantal actief woningzoekenden 
zelfs meer dan verdubbeld waardoor de wachttijden zijn opgelopen. We zien ook dat het aantal huishoudens 
de komende jaren stijgt, en de huishoudgrootte neemt af, vooral onder twintigers en 65-plussers. En met 
de afname van de huishoudgrootte neemt ook het gemiddelde huishoudinkomen af. 

In 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties (waaronder Patrimonium) en de provincie Zuid-Holland 
het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030. De veer tien gemeenten 
van het Samenwerkingsverband Wonen zetten zich in voor een evenwichtige spreiding van de sociale 
huurwoningen in de regio. Voor Barendrecht betekent dit circa 1.700 extra sociale huurwoningen in de 
periode tot 2030. Een lastige opgave omdat Barendrecht geen uitleglocaties meer heeft en het grotendeels 
moet hebben van inbreidingslocaties of functiewijziging van gebieden die al in gebruik zijn. 

2 - Voldoende woningen beschikbaar hebben 
Het aantal woningen in het bezit van corporaties is sinds eind jaren negentig afgenomen, de sociale 
voorraad zelfs met 20 procent. Door overheidsbeleid en de afname van betaalbare huurwoningen is ook 
de instroom van midden- en hogere inkomens sterk afgenomen. Tegelijker tijd is het aantal instromers met 

Onze koers 
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een zeer laag inkomen ongeveer gelijk gebleven. Door die veranderende instroom wonen meer mensen 
met een laag inkomen in corporatiewoningen dan mensen met een middeninkomen of een hoog inkomen. 
En die veranderende verhouding lijkt zich de komende jaren verder door te zetten. Dit heeft zowel 
negatieve gevolgen voor het aantal woningzoekende als voor de kwetsbaarheid van buurten. 

Dat er meer woningen nodig zijn, daar is de (lokale) overheid inmiddels ook van doordrongen, ook voor de 
middenhuur. De Barendrechtse woningmarkt staat al een aantal jaar op slot en er zijn weinig nieuwbouwlocaties 
voor handen. Samen met de gemeente en marktpar tijen, zoals collega-corporaties, projectontwikkelaars, 
maatschappelijke-, welzijns- en zorginstellingen bouwen we aan een samenwerkingsstructuur waarbij we 
concrete samenwerkingsafspraken maken voor aangewezen ontwikkellocaties.

3 - Verduurzamen van onze woningen
Duurzaamheid blijft bij ons hoog op de agenda staan. Zowel vanuit ecologische overwegingen als vanuit
het beheersbaar houden van energielasten en het bieden van wooncomfort voor onze huurders. Daarnaast 
houden we ons ook aan het Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector. 
We kunnen dit realiseren met meer nieuwbouw en een beperkte transformatie. We richten ons hierbij 
op duurzaam bouwen en beheren. Voor de gemeente zijn we een belangrijke par tner als het gaat om 
het realiseren van de Warmtevisie (energietransitie) en de uitrol van het warmtenet in wijken waar 
Patrimonium woningen verhuurt. Uiteraard zijn we ons bewust van de effecten van klimaatveranderingen 
en daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden. We verkennen de mogelijkheden van 
klimaat-adaptieve maatregelen bij nieuwbouw, onderhoud en in de leefomgeving van onze huurders.

4 - Prettig wonen in de wijk
Een steeds grotere groep mensen die het lastig vinden om regie te houden op hun leven en zichzelf niet 
goed weten te redden zijn aangewezen op sociale huurwoningen. Dit kan leiden tot minder veerkracht in 
onze buurten. Veel bewoners hebben genoeg te stellen met hun eigen problemen en hebben weinig ruimte 
om anderen bij te staan. Daarnaast biedt de individualisering van de maatschappij en andere problemen 
waar een deel van onze kwetsbare bewoners mee te maken heeft zoals verslaving of psychiatrische 
problemen en botsende leefstijlen tot onverschilligheid en een grotere kans op overlast. Ook hebben we 
in toenemende mate te maken met de effecten van bezuinigingen in de zorg en op welzijnswerk.

5 - Financieel gezonde en wendbare organisatie
De wereld om ons heen verandert en het is belangrijk dat we mee blijven bewegen met de ontwikkelingen 
om ons heen. Patrimonium werkt daarom toe naar een flexibele en wendbare organisatie die zich bewust 
is van haar taak en rol in de Barendrechtse samenleving en aler t is op veranderingen en ontwikkelingen in 
haar omgeving. We gaan uit van onze eigen kracht: de lokale verankering in Barendrecht en de kracht van 
onze par tners, huurders en belanghebbenden met wie we onze ambities samen willen realiseren.



We zijn gelukkig niet voor één gat te vangen en we hebben onze samenwerkingspartners dan ook 
gevraagd hoe wij dit de komende jaren toch zoveel mogelijk samen kunnen realiseren. Zij denken 
graag mee en zien zelfs mogelijkheden om een aantal hindernissen die we tegenkomen gezamenlijk 
het hoofd te bieden. Bij de ontwikkeling van beleid en de voorbereiding van (nieuwbouw)projecten 
nemen we de wensen van (toekomstige) huurders zoveel als mogelijk is mee.

1 - Meer betaalbare woningen en het wonen betaalbaar houden
Prettig wonen en je thuis voelen lukt alleen als er ook nog genoeg geld overblijft om van te leven.

Onze focus
Gematigd huurbeleid in het sociale huur- en middenhuursegment
Voor huurders die een lage- en midden -huurprijs betalen voeren we een gematigd huurbeleid in. Onze 
huurders die het minst te besteden hebben ontzien we zoveel mogelijk bij de jaarlijkse huurverhoging. We 
verhuren relatief veel woningen aan huurders die gezien hun inkomen te goedkoop wonen. De overheid 
biedt ons de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen bij huurders met 
een hoger inkomen. En daar maken we gebruik van. Deze inkomsten gebruiken we vervolgens voor 
investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid.

Huurtoeslag
Sowieso zorgen we ervoor dat zo’n 70 procent van onze woningen bereikbaar is voor mensen die recht 
hebben op huurtoeslag. Als de financiële situatie van een huurder onverwacht verandert, dan kan hij 
gebruik maken van de huurtoeslag. We streven ernaar om circa 75 procent van de woningen die vrijkomen 
toe te wijzen aan mensen met recht op huurtoeslag. 

Onze strategie 
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Voorkomen van betalingsproblemen
Op tijd de huur kunnen betalen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Met huurders die moeite 
hebben met het betalen van de huur proberen we zo vroeg mogelijk in contact te komen om erger te 
voorkomen. We werken daarbij nauw samen met onze par tners (schuldhulpverleners, Lokaal Zorgnetwerk 
(LZN) en het wijkteam) en zoeken met hen naar oplossingen voor mensen die in de knel (dreigen te) 
komen. En dat werpt zijn vruchten af want met een gemiddeld huurachterstandspercentage van rond 0,7 
procent en nauwelijks ontruimingen, doen we het heel goed. Daarom blijven we hier ook de komende 
jaren mee doorgaan. 

Geld besparende energetische maatregelen
Door energetische verbeteringen aan de woning en het aanbieden van zonnepanelen bieden we bewoners 
de mogelijkheid om hun energielasten te verlagen. 



2 - Voldoende woningen beschikbaar hebben 

In Barendrecht zijn meer woningen nodig in het sociale- en middenhuursegment. De ruimte 
is schaars en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving hoog. Samen met de gemeente 
onderzoeken we de verschillende mogelijkheden hoe we dit toch de komende jaren kunnen 
realiseren. Daarnaast heeft de gemeente Barendrecht voor de toekomstige nieuwbouw een 
verordening middenhuur vastgesteld, omdat hier nauwelijks aanbod voor de middenhuur tot 
€ 1.000 is. Dat biedt ook op de langere termijn mogelijkheden voor mensen met een laag 
middeninkomen die nu tussen wal en schip vallen! 

Onze focus
Maximale inzet op extra betaalbare woningen: mogelijkheden onderzoeken 
De afgelopen jaren zijn de voorbereidingen gestart voor de herontwikkelings- en nieuwbouwprojecten aan de 
Botter, Meester Lohmanstraat, Talmaweg en de Zeeheldenwijk. Maar dat is nog lang niet voldoende. In 2019 
is besloten dat circa 1.700 extra sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden in Barendrecht. En daar 
dragen wij, samen met collegacorporaties Havensteder en Wooncompas, aan bij de komende jaren. Naast 
bestaande locaties en al ingeplande ontwikkelprojecten onderzoeken we ook andere herontwikkelingslocaties 
in Barendrecht en participeren we in de ontwikkeling van de Stationstuinen. En met de gemeente Barendrecht 
werken we aan samenwerkingsovereenkomsten over aanvullende inbreidings- en herontwikkelingslocaties. Ons 
uitgangspunt bij (her)ontwikkeling is dat we zoeken naar producten of woonconcepten die maximaal bijdragen 
aan de beschikbaarheid van voldoende woningen in Barendrecht èn aan de sociale samenhang in de wijk.

Middenhuur
Voor de middeninkomens is geen plek meer in de sociale huur, maar door de grote krapte hebben ze ook 
steeds minder ruimte in de vrije sector. Ze worden verdrongen door hogere inkomens, die een hogere 
huur kunnen betalen. En daar willen we verandering in brengen. Door ook in te zetten op woningen voor 
de middeninkomens bieden we huurders die nu te goedkoop wonen in verhouding tot hun inkomen 
samen met de gemeente de mogelijkheid om te verhuizen naar een voor hun passende woning. Hiermee 
willen we deels de doorstroming bevorderen. Aan de andere kant dragen juist deze huurders, met midden 
en hoge inkomens, bij aan stabiliteit en leefbaarheid in onze buurten. En dat vinden we ook belangrijk. 

Mogelijkheden tot transformatie van gebouwen onderzoeken (zoals kantoren en scholen)
Vanwege de schaarse uit- en inbreidingslocaties in Barendrecht verkennen we de komende jaren ook 
alternatieve mogelijkheden om het aantal sociale huurwoningen uit te kunnen breiden, waaronder de 
mogelijke transformatie van bestaande gebouwen. 
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3 - Verduurzamen van onze woningen

Klimaatverandering is een probleem dat internationaal, nationaal en lokaal moet worden opgepakt. 
En ook wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid. Ons uitgangspunt hierbij is het besparen 
van energie, het gebruik van duurzame energievoorzieningen en efficiënt energiegebruik. Met 
name bij onderhoud- en nieuwbouwprojecten letten we op duurzaam materiaalgebruik en het 
hergebruiken en recyclen van gebruikt materiaal (zoals bij sloopprojecten). We kijken ook naar 
welke maatregelen we moeten nemen om ons zo goed mogelijk aan te passen aan het warmere 
klimaat en we zorgen voor beperking van de energielasten voor onze huurders.

Onze focus
Bijdragen aan de energietransitie
We verkennen alternatieve energiebronnen en we werken nauw samen met de gemeente aan de 
energietransitie in Barendrecht. 

Verduurzaming gericht op energiebesparing, milieubelasting (materiaalgebruik) en kostenbesparing 
Op basis van de energietransitie, het energieakkoord en het convenant energiebesparing huursector 
actualiseren we onze:
 • duurzaamheidsstrategie en -beleid, waarbij we 
  - rekening houden met het mobiliteitsvraagstuk,
  - de opgaven op het gebied van klimaatadaptatie verwerken,
  - aandacht hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, 
   circulariteit en materiaalgebruik;
 • portefeuillestrategie; we bekijken per complex welke investeringen voor onderhoud en    
  energiebesparende maatregelen nodig of wenselijk zijn.
 • Vastgoedplanning

Actualisatie en uitvoering grootonderhoud projecten
De al ingeplande grootonderhoud projecten (Rivierenbuurt 2021 en Fruitbuurt 2022) en toekomstige 
projecten voeren we uit op basis van onze duurzaamheids- en portefeuillestrategie, met bijzondere 
aandacht voor draagvlak en betrokkenheid van huurders, het beperken van de woonlasten en aandacht 
voor klimaatadaptie en circulariteit. 



4 - Prettig wonen in de wijk

Prettig wonen is een gezamenlijke opgave van Patrimonium, onze huurders en samen-
werkingspartners. In de Woningwet 2015 is de speelruimte voor woningcorporaties op het 
gebied van leefbaarheid ingekaderd en ingeperkt. We vinden leefbaarheid en sociale stabiliteit 
belangrijk en zoeken daarom samen met onze partners en belanghebbenden naar passende 
interventies voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen.

Onze focus 
Vergroten sociale stabiliteit door verbeteren perspectief in en werken aan inclusieve samenleving
We werken samen met onze huurders en par tners aan inclusieve wijken en het verbeteren van het 
perspectief. We willen graag dat mensen zich thuis en welkom voelen, erbij horen en meedoen in de 
samenleving. Wij werken samen met onze par tners aan een samenleving waarin iedereen contact kan 
maken, zich kan verplaatsen en vanzelfsprekend kan par ticiperen.

De gemeente Barendrecht heeft allianties opgezet waaronder de allianties sociale samenhang en 
ouderenzorg. In deze allianties werken we samen met onze par tners aan het verbeteren van leefbaarheid 
en sociale samenhang in de wijken en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. In deze allianties 
vindt afstemming plaats en dit voorkomt dat par tijen langs elkaar heen werken. Jaarlijks monitoren we 
sociale stabiliteit in Barendrecht en maken we afspraken over wie welke bijdrage lever t aan de oplossing 
van knelpunten die het prettig wonen in de buurten ondermijnen.

Huisvesting (en begeleiding) van doelgroepen met een bijzondere zorgvraag 
We huisvesten verschillende doelgroepen, dus ook mensen met een bijzondere zorgvraag. Door allerlei 
ontwikkelingen in de maatschappij zijn mensen met een bijzondere zorgvraag aangewezen op sociale 
huurwoningen en ouderen worden geacht langer zelfstandig te blijven wonen. We hebben afspraken met 
een aantal zorgpar tijen over huisvesting en begeleiding van hun cliënten. We staan open voor nieuwe 
vragen uit de markt.

We richten ons op vroeg signalering van en goede samenwerking bij (dreigende) problematische situaties. 
Onze medewerkers vervullen een belangrijke signalerende rol naar de schuldhulpverlening, het LZN en 
het sociale wijkteam. Omdat zij veel in de wijken zelf komen en ook regelmatig achter de voordeur komen 
kunnen onze medewerkers veel problematische situaties in een vroeg stadium signaleren.

Daarnaast zetten we onze samenwerkingspar tners in voor de (financiële) begeleiding of conflictbemiddeling 
bij problemen achter de voordeur. Denk aan schulden, vervuiling, eenzaamheid, overlast of burenruzies.

In Barendrecht wordt gewerkt aan de implementatie van wijkgericht werken om de ouderenzorg beter 
op de leefwereld van ouderen te laten aansluiten. We vinden dit een goede stap en werken hier graag aan 
mee. Onze medewerkers hebben hierbij voornamelijk een signalerende rol.

Vergroten van saamhorigheid en sociale samenhang in onze buurten en wijken 
Barendrecht kent geen achterstandswijken. We zien wel dat de betrokkenheid van onze huurders bij hun 
woon- en leefomgeving en de saamhorigheid onder bewoners afnemen en steeds meer krijgen we te 
maken met vormen van botsende leefstijlen en toename van overlastmeldingen. 
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We spelen een actieve rol in het bevorderen van de leefbaarheid, sociale samenhang, bewonerspar ticipatie 
en het bestrijden van woonfraude en woonoverlast. Daarnaast bieden we onze huurders buurtbemiddeling 
aan als ze problemen met hun buren ervaren.

Integratie en inburgering van nieuwkomers vragen steeds meer aandacht. We werken samen met onze 
par tners in het platform vergunninghouders aan dit vraagstuk. Daarnaast vinden we het belangrijk dat 
huurders elkaar kennen en wat voor elkaar over hebben. Samen met de welzijnsorganisatie faciliteren en 
stimuleren we ontmoetingen en kennismakingsgesprekken tussen nieuwe huurders en hun buurtgenoten 
om te voorkomen dat verschillende leefstijlen met elkaar gaan botsen.
We bieden nieuwe huurders met de Meet, Eat & Greet-bijeenkomsten de mogelijkheid om kennis te maken 
met de buren. Dit doen we samen met onze samenwerkingspar tners KijkopWelzijn en Vluchtelingenwerk.

Schoon, heel en veilig
Samen met onze huurders, actieve vrijwilligers, bewonersraad en onze samenwerkingspar tners (gemeente, 
en zorg- en welzijnsorganisaties) zetten we ons in om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren door 
onder meer de wijken schoon, heel en veilig te houden en te maken. Wij houden toezicht op de netheid 
en veiligheid in en om onze complexen, tuinen, straten en buurten. Wij kiezen hierbij voor samenwerking 
met bewoners en met andere betrokken organisaties. In het kader van de prestatieafspraken voeren we 
samen met gemeente, bewoners en andere par tners gezamenlijke buurtschouwen uit en maken afspraken 
over wie welke actie moet uitvoeren om de geconstateerde knelpunten in de woonomgeving op te lossen.
De kwaliteit van privé-tuinen is niet altijd op orde. Dit roept irritaties op bij huurders die hun tuinen wel 
netjes onderhouden. Onze wijkbeheerder vervult hierbij een controlerende en stimulerende rol richting 
onze huurders. We werken samen met stichting Present en maken voor huurders die niet in staat zijn hun 
tuin te onderhouden gebruik van het project Sociaal tuinieren van stichting Present. Present brengt met 
vrijwilligers, onder begeleiding van een professional, een beweging in een wijk op gang door een aantal 
tuinen duurzaam te beplanten en te blijven ondersteunen met onderhoud.

Samen met de Bewonersraad bieden we onze huurders de gelegenheid om hun ideeën voor de leefbaarheid 
in hun buurt te realiseren. We stellen hiervoor jaarlijks een leefbaarheidsbudget ter beschikking en reiken 
we jaarlijks de Betere Buurtprijs uit. Het gaat hierbij om ideeën die de woonomgeving verbeteren en 
opfleuren of de saamhorigheid in de buurt vergroten.

Zelfredzaamheid en bewonersbetrokkenheid bij woon- en leefomgeving vergroten 
We werken samen met de gemeente, onze huurdersorganisatie en andere par tners uit de zorg- en 
welzijnssector om onze huurders zodanig te laten ondersteunen dat zij zich thuis voelen in hun woon- en 
leefomgeving, dat ze het gevoel krijgen dat ze er toe doen, de regie over hun leven hebben en behouden en 
opgewassen zijn tegen de problemen van alledag. Alle inspanningen zijn erop gericht om de zelfredzaamheid 
te verbeteren. Onze medewerkers hebben hierbij een belangrijke signalerende functie naar onze par tners 
in de wijken en we maken gebruik van lokale initiatieven als Kom er Bij en Samen ouder worden.

We leveren een bijdrage aan de sociale samenhang binnen onze buurten of woongebouwen door het 
stimuleren en faciliteren van huurderspar ticipatie, bewonersinitiatieven en door het waarderen van 
vrijwilligerswerk en trouw huurderschap. 



5 - Financieel gezonde en wendbare organisatie

We staan voor nogal wat uitdagingen doordat de afgelopen jaren de volkshuisvestelijke 
vraagstukken in omvang en complexiteit zijn toegenomen. De behoefte aan betaalbare 
woningen in onze regio is sterk toegenomen, de omvang van de duurzaamheidsopgave wordt 
steeds duidelijker en de sociale stabiliteit staat steeds meer onder druk door de afbrokkelende 
zekerheden als gevolg van de marktwerking in de zorg- en welzijn sector en de economische 
ontwikkelingen. Met de steeds snellere veranderingen wordt het gevoel van controle op onze 
omgeving minder. En dat vraagt wat van ons als organisatie, maar vooral van ons als medewerkers. 

We gaan verder op de al eerder ingeslagen weg en we ontwikkelen ons langzaam maar zeker tot een 
lerende, flexibele en wendbare organisatie met een hoge mate van interactie met onze maatschappelijke 
omgeving.

Organisatieontwikkeling
De omvang van onze organisatie is relatief klein. De toename van de opgave betekent dat de organisatie 
moet groeien of dat we ons steeds meer gaan richten op de samenwerking met anderen in ons domein. De 
nadruk blijft wat ons betreft op samenwerking liggen. De afgelopen jaren hebben wij deze samenwerking 
geconcretiseerd met collega corporaties. Voorbeelden hiervan zijn een inkoopsamenwerking op 
vastgoedgebied, gezamenlijke selectietrajecten op ict-gebied en uiteraard de gezamenlijke aankoop van 
Vestia bezit.

De veelzijdigheid van onze vraagstukken en de snelheid van de ontwikkelingen op de verschillende 
disciplines maken dat het inschakelen van specialismes meer kansen biedt op succes dan zelf de expertise 
in huis halen en houden. Verhuur en sociaal beheer blijven we voor een belangrijk deel zelf doen vanwege 
de directe relatie met onze huurders. Bij sociaal beheer zijn we niet in staat om het vraagstuk van de sociale 
stabiliteit alleen op te lossen. Daarvoor blijven we een beroep doen op onze samenwerkingspar tners op 
dat gebied. 
 
De ontwikkeling naar professioneel opdrachtgeverschap zetten we door, met name richting 
vastgoedontwikkeling en -onderhoud en ict. De nadruk ligt hierbij steeds meer op verbetering van het 
risicomanagement, de governance en de verantwoordelijkheid die we hebben meegeven aan opdrachtnemers 
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op het gebied van Arbo, AVG en overige wet- en regelgeving die van toepassing is op de opdracht. 
Voor onze medewerkers betekent dit dat zij nog meer dan nu zelf de regie moeten nemen over hun eigen 
werk: zelf oplossingen zoeken en beslissingen nemen, zelf de maatschappelijke ontwikkelingen bewaken 
en hierop anticiperen. We stimuleren de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het helpen 
ontwikkelen van vakkennis. En niet te vergeten de omgevingsbewustheid en klantgerichtheid waarmee we 
onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren!  

Dienstverlening
We zijn er voor onze huurders. Onze dienstverlening blijven we dan ook verder ontwikkelen om goed in te 
kunnen spelen op hun wensen en behoeften. We gaan serieus aan de slag met feedback en we evalueren 
continue onze processen zodat we onze huurders nog beter van dienst kunnen zijn. 
De klanttevredenheid, die wordt gemeten door Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector 
(KWH), houden we goed in de gaten. Ook op het gebied van klantgerichtheid blijven we ons continue 
ontwikkelen. Daarnaast par ticiperen we in de Aedes-benchmark, waarbij de prestaties en kosten van 
corporaties vergeleken worden. Ook deze resultaten gebruiken we om onze organisatie, onze processen, 
onze (maatschappelijke) prestatie en onze dienstverlening verder te verbeteren. 

Financieel varen we scherper aan de wind!
Een belangrijke randvoorwaarde om strategie te kunnen realiseren is onze financiële gezondheid. Gezien 
de uitdagingen die de komende jaren voor ons liggen, zal een fors beroep worden gedaan op ons 
weerstandsvermogen en gaan we financieel wat scherper aan de wind varen. Uiteraard binnen de financiële 
grenzen die de overheid aan ons stelt plus, als het beleidsmatig verantwoord is, een financiële buffer om 
ook op onverwachte ontwikkelingen in te kunnen spelen.

Risicobeheersing:
Bij de ambities en focus waar we ons de komende jaren op richten hoort bij de door ons gewenste 
legitimatie ook een goede risicobeheersing. We voldoen aan de wet- en regelgeving, besteden continue 
aandacht aan good governance (integriteit), het werkklimaat, de arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en 
-verhoudingen en de risicobeheersing van de vastgoedprojecten en de vitale bedrijfsprocessen.



Aantekeningen
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Onze agenda 2021+
1 - Meer betaalbare woningen en het wonen betaalbaar houden

• Gematigd huurbeleid sociale- en middenhuur

• Geld besparende energetische maatregelen

2 - Voldoende woningen beschikbaar hebben

• Maximale inzet op betaalbare nieuwbouw

• Ruimte bieden aan de middeninkomensgroep

• Transformatie bestaande gebouwen

3 - Verduurzamen van onze woningen

• Bijdragen aan de energietransitie

• Energiebesparing, milieubelasting en kostenbesparing

• Actualisatie en uitvoering (groot)onderhoud projecten

4 - Prettig wonen in de wijk

• Vergroten sociale stabiliteit: verbeteren perspectief in de wijken en werken 

      aan inclusieve samenleving

• Huisvesting (en begeleiding) van doelgroepen met een bijzondere zorgvraag

• Vergroten van saamhorigheid en sociale samenhang in onze buurten en wijken

• Schoon, heel en veilig

• Vergroten van de zelfredzaamheid en bewonersbetrokkenheid bij woon- en leefomgeving

5 - Financieel gezonde en wendbare organisatie

• Organisatieontwikkeling

• Verbeteren dienstverlening

• Financieel varen we scherper aan de wind


