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Organisatieplan 2023  

In 2023 werken we met een organisatieplan dat vanuit het fusieproces gedurende 2022 is 

opgesteld. Dit jaar wordt volop gewerkt aan de fusie-implementatie. In 2024 is het opstellen 

van een nieuw ondernemingsplan aan de orde. Daarbij betrekken wij ook onze stakeholders. 

 

Omthuis streeft naar een prettige en open cultuur waar betrokken, zelfstandig  

werkende professionals tot bloei komen.  

 

De kernwaarden van de organisatie zijn: 

Dichtbij. We zijn betrokken, geloven in verbinding en de kracht van samen(werken). 

Deskundig. We werken vanuit deskundigheid aan onze maatschappelijke opdracht. 

Duidelijk. We doen wat we zeggen en laten zien wat we doen. 

Duurzaam. We gaan voor prettig duurzaam wonen, nu en in de toekomst. 

 

 

Volgens Governancecode bepaling 2.1 

 

Goedgekeurd door de RvC d.d. 16 januari 2023 

Vastgesteld door het bestuur d.d. 16 januari 2023 
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1. Inleiding 
 

In dit organisatieplan zijn de missie en doelstellingen van Omthuis, vertaald in de hoofdactiviteiten 

van de corporatie. De ondernemingsstrategie is de verantwoordelijkheid van het bestuur en  

wordt eens in de vier jaar integraal herzien. Halverwege de ondernemingsplanperiode vindt een 

evaluatie plaats. In 2023 werken we met een organisatieplan dat vanuit het fusieproces is 

opgesteld. In 2024 is het opstellen van een nieuw ondernemingsplan aan de orde. Daarbij 

betrekken wij ook onze stakeholders. 

1.1 Organisatorische filosofie en -structuur 

1. Organisatorische filosofie en -structuur 
 

Omthuis kent de missie: Goed en betaalbaar wonen, voor huidige en toekomstige generaties. 

 

Omthuis is er voor mensen die nu en in de toekomst aangewezen zijn op betaalbaar wonen in de 

gemeenten Leusden, Baarn en omgeving (Bunschoten, Eemnes, Soest). Zij richt zich primair op de 

sociale huisvesting van iedereen die, conform de landelijk geldende inkomensgrenzen, niet zelf in 

een eigen woonruimte kan voorzien. Onze dienstverlening is goed toegankelijk voor al onze 

(potentiële) klanten, geënt op de woonvragen en de mogelijkheden van de individuele klant. 

Samen met huurders, (lokale) maatschappelijke partners en de medewerkers wordt gewerkt aan 

leefbare buurten en wijken. De corporatie investeert daarbij in duurzame woningen. Medewerkers 

groeien in de continu ontwikkelende organisatie. 

 

Omthuis is een lokaal gewortelde volkshuisvester. Zij is lokaal in verbinding met huurders, 

woningzoekenden, wijkbewoners en maatschappelijke partners. De corporatie heeft een brede 

rolopvatting en is daarom actief in de lokale netwerken en in de buurten en wijken. Zij maakt het 

verschil voor de mensen die niet zelfstandig kunnen voorzien in een betaalbare woning. Dat doet 

de corporatie door het bieden van een divers aanbod aan woonmogelijkheden en met 

toegankelijke dienstverlening. Waar nodig biedt de corporatie maatwerk, sociaal maatschappelijk, 

financieel en bouwkundig. Omthuis heeft oog voor de persoonlijke woonsituatie van haar 

huurders, is optimaal zichtbaar en herkenbaar in de buurt en goed bereikbaar. De organisatie doet 

er alles aan om een prettige omgeving te creëren voor de klant, zij is van het huis én van het thuis. 

 

Om haar opgaven te realiseren werkt Omthuis in elke kern samen met (keten)partners. Zij neemt 

daarin haar verantwoordelijkheid en doet wat nodig is binnen het kerngebied (Baarn, Leusden, 

Bunschoten, Soest, Eemnes). Om dit te kunnen doen, zet Omthuis in op lange termijn-relaties. De 

organisatie is professioneel, is toekomstgericht en werkt met passie en een maatschappelijk hart. 

Vanuit de versterkte organisatie is zij wendbaar en krachtig om nieuwe ontwikkelingen snel te 

implementeren. Daarbij wordt, door middel van actieve inzet op participatie, de stem van de 

(toekomstige) huurder vertaalt in de dagelijks praktijk. 

 

De identiteit geeft inkleuring aan deze missie: 

De gewenste identiteit beschrijft hoe en wat Omthuis wil zijn. Het is een ambitie. Op punten 

voldoet de organisatie daar in meer en mindere mate aan. De ambitie van Omthuis gaat bewust 

verder en drukt uit waar de corporatie naartoe wil. Omthuis wil bij de beste 10% horen van 

woningcorporaties van vergelijkbare omvang en kenmerken op basis van het Aedes benchmark 

niveau. 
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Van de middelgrote en kleinere kernen  

Lokale verankering is een belangrijk speerpunt van Omthuis. De organisatie is er voor de 

middelgrote gemeenten Baarn, Leusden, Bunschoten, Soest, Eemnes, en de daarin gelegen 

dorpskernen. Zij begrijpt de dynamiek en woonbehoefte in kleine en middelgrote gemeenten goed 

en zet zich in voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen in deze gemeenten. Omthuis is 

dan ook expliciet níet van de stad. 

 

Benaderbaar en bereikbaar voor de omgeving  

Omthuis heeft een open houding naar haar klanten en haar maatschappelijke partners en draagt 

deze houding ook uit in haar dienstverlening. Omthuis is benaderbaar en bereikbaar voor haar 

externe omgeving. Zij benadert partners proactief om samen op te trekken en reageert actief op 

vragen van buitenaf en wordt hierop herkend én erkend. De dienstverlening is eerlijk, 

professioneel, transparant en zo min mogelijk bureaucratisch. 

 

Korte lijnen en persoonlijke contacten  

Klanten en woningzoekenden bepalen zelf op welke manier zij contact hebben met Omthuis. De 

dienstverlening is erop ingericht om de huurder verder te helpen. Huurders en woningzoekenden 

kunnen verwachten dat de communicatie vanuit medewerkers gelijkwaardig wordt ingestoken en 

waardevrij is. Omthuis kent de woningen die zij in bezit heeft goed, zet in op langdurige relaties 

met huurders en kent veel van haar huurders daardoor persoonlijk. Klanten kunnen altijd 

persoonlijk contact hebben met Omthuis, er zijn korte lijnen. In Leusden en Baarn is het kantoor 

op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, in de ochtend inloop en in de middag op afspraak. Buiten 

deze tijden wordt de telefoon doorgeschakeld voor spoedreparaties naar een externe partij. 

Medewerkers hebben voldoende regelruimte om goede diensten te leveren (‘zelfuitvoering’). Het 

contact met de huurders en woningzoekenden is persoonlijk als dat nodig/gewenst is en digitaal 

waar het kan en voor wie dat wil. Ook is er ruimte voor huurders om via het klantportaal zaken zelf 

in gang te zetten, denk aan een reparatieverzoek, huuropzegging of administratieve wijzigingen. 

 

Binnen de primaire doelgroep is oog voor bijzondere aandachtsgroepen  

Tot de primaire doelgroep behoort iedereen die, conform de landelijk geldende inkomensgrenzen, 

niet zelfstandig in zijn/haar woonruimte kan voorzien. Er is daarnaast aanvullend beleid voor 

bijzondere aandachtsgroepen binnen de primaire doelgroep. Dat aanvullende beleid wordt samen 

met gemeenten en maatschappelijke partners vormgegeven. Omthuis is een netwerkorganisatie 

die als ketenpartner voor de sociale huisvesting haar verantwoordelijkheid invult. Voorbeelden van 

bijzondere aandachts-groepen zijn: ouderen, starters, jongeren, mensen met een beperking en 

mensen met specifieke sociale omstandigheden. 

 

Er zijn ook andere doelgroepen voor Omthuis  

Naast de primaire doelgroep richt Omthuis zich op middeninkomens als secundaire doelgroep, 

zoals ook in het regeringsbeleid wordt aangegeven. Dit zijn huishoudens die maximaal 1,5x 

modaal verdienen en woonlasten tussen 700 en 1.000 euro per maand kunnen dragen. Omthuis is 

terughoudend ten aanzien van bedrijfsonroerend goed (BOG/MOG) en het zorgonroerend goed 

(ZOG) bezit. BOG/MOG/ZOG dient situationeel beoordeeld te worden en dat doet de corporatie 

altijd in samenspraak met de belanghouders (de huurdersorganisaties worden betrokken bij het 

opstellen van de wensportefeuille). Tot slot is Omthuis er niet voor de hogere inkomens (hoger dan 

1,5x modaal). 
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De dienstverlening is goed en toegankelijk voor iedereen  

Digitalisering biedt kansen voor de dienstverlening van Omthuis. Het zorgt ervoor dat Omthuis 

haar klanten makkelijk kan bereiken. Daarnaast kunnen huurders via digitale kanalen meer zaken 

zelf regelen, als zij hier de benodigde apparatuur en vaardigheden voor hebben. Dit biedt 

medewerkers de kans om meer tijd te besteden aan persoonlijk contact. Omthuis wil de komende 

jaren forse stappen maken om meer processen te digitaliseren. Tegelijkertijd is de kloof tussen 

jongeren en ouderen een aandachtspunt als het gaat om digitale vaardigheden. Mede daarom 

garandeert Omthuis altijd naast digitale dienstverlening ook de mogelijkheid voor de klant om op 

kantoor, schriftelijk of telefonisch geholpen te worden. In de kernen waar de corporatie veel 

woningen bezit (Leusden en Baarn) is er de mogelijkheid voor dienstverlening op locatie, voor alle 

klanten. 

 

Als netwerkorganisatie verbonden in (lokale) netwerken  

Omthuis is goed geworteld in de lokaal en de regionaal aanwezige netwerken en wil lokaal en 

regionaal haar verantwoordelijkheid als goed netwerkpartner invullen. Zij is gericht op het vormen 

van strategisch slimme samenwerkingen waarin iedere partij vanuit haar eigen expertisegebied 

bijdraagt. Er wordt geïnvesteerd in goede contacten (op operationeel, tactisch en indien nodig ook 

strategisch niveau). Er wordt gewerkt aan gemeenschappelijke procesafspraken en procedures. 

Een open en reflectieve houding en goede relationele vaardigheden zijn voorwaarden voor 

succesvolle samenwerking.  

 

Omthuis is duidelijk ten aanzien van wat partners van de corporatie mogen verwachten (van 

stenen, voor mensen). Voor sommige opgaven (bijvoorbeeld verduurzaming) zijn er partners die 

meer kennis en kunde in huis hebben. De corporatie gaat dan niet ‘zelf opnieuw het wiel 

uitvinden’, maar zoekt de samenwerking op. Omthuis hanteert de volgende uitgangspunten ten 

aanzien van samenwerking met partners: uitvragen zijn altijd ‘in competitie’, het streven is een 

langdurige samenwerking, de corporatie houdt toezicht op kwaliteit en de samenwerking wordt 

regelmatig geëvalueerd.  

 

In de bestaande overlegstructuren worden strategische samenwerkingen met de 

huurdersorganisaties besproken. Er zijn georganiseerde netwerken en verbanden zoals de 

huurdersorganisatie(s), de ondernemingsraad en het SWEV-verband (Samenwerkende 

Woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei). Ook is Omthuis verbonden door meer (in)formele 

contacten tussen klanten, werknemers en andere partijen in het werkveld. 

 

Portefeuillestrategie 

Omthuis legt haar prioriteit bij de daadwerkelijke realisatie van nieuwbouwwoningen en bij 

verduurzaming van woningen in de gemeenten waar zij voornamelijk actief is. Daarnaast zet zij in 

op betaalbaarheid van haar huurwoningen. Omthuis betrekt intern- en externe stakeholders bij de 

beleidskeuzes voor de nieuwe doelportefeuille, zoals nieuwbouw, verduurzaming en huurbeleid. 

 

Omthuis sluit tenminste aan bij de lopende ambities in de woonvisies van de gemeente Baarn en 

gemeente Leusden en de lokale prestatieafspraken. In 2023 wordt gestart met de samenvoeging 

van de portefeuilles van de twee gefuseerde corporaties. Dit betekent bijvoorbeeld dat tenminste 

70% van de vrijkomende woningen aan de primaire doelgroep verhuurd wordt. 

Daar waar mogelijk (bijvoorbeeld door soepeler gemeentelijk grondverkoopbeleid of de 

afschaffing van de Verhuurderheffing) doet Omthuis meer dan nu is vastgelegd in bijvoorbeeld 

prestatieafspraken, te beginnen bij de bouw van nieuwe woningen. 
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2. Uitvoeringsorganisatie 

Het streven is een platte organisatie met korte lijnen waarin zelfstandige professionals werken die 

veel ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te groeien. Waar nodig werkt Omthuis met een 

flexibele schil om bepaalde expertise en/of capaciteit tijdelijk binnen de organisatie te halen. Het 

bestuur en MT hebben een leiderschapsvisie die deze manier van werken faciliteert. 

 

De governance is compliant, passend bij Omthuis en functioneert op hoog niveau. Er is een goede 

en transparante balans tussen waardegestuurde en regelgestuurde governance. De relaties met 

externe toezichthouders (WSW, Aw) zijn constructief. 

 

De backoffice is professioneel georganiseerd en faciliteert op efficiënte wijze de frontoffice. De 

indeling is als volgt: 

▪ Wonen: de lokale kantoren, de leefbaarheidsprofessionals KCC (Klant Contact Centrum) en 

digitale dienstverlening. 

▪ Vastgoed: planmatig onderhoud, toezicht, projectvoorbereiding, projectleiding, 

projectontwikkeling, projectevaluatie, bedrijfsbureau, vastgoeddata, energielabels en 

acquisitie. 

▪ Bedrijfsvoering/Financiën: financieel beheer, financieel beleid en de daaruit voortvloeiende 

treasury, fiscaal, P&C-cyclus, rapportages (maand, termijn, jaarrekening, externe 

verantwoording), bedrijfs- en salarisadministratie, incasso, ICT, digitalisering (werkprocessen) 

en business intelligence. 

▪ Bestuursstaf met control, bestuurssecretaris, secretariaat en facilitair, communicatie, HR en 

strategisch beleid. 

 

 

         Organogram 
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3.   Lokaal gewortelde volkshuisvester, in verbinding met de omgeving 
 

De frontoffice medewerkers van Omthuis vormen het aanspreekpunt voor huurders. Vanuit de 

Rayon teams zijn woonconsulenten en wijk- en complexbeheerders actief. Ook de 

huurdersorganisaties krijgen hun eigen aanspreekpunt. 

 

Er is continu aandacht voor de goede samenwerkingsrelaties in de gemeenten waar Omthuis actief 

is (Leusden, Baarn, Bunschoten, Soest en Eemnes). 

 

Omthuis voelt zich voor de genoemde gemeenten in de breedte verantwoordelijk voor de 

volkshuisvestelijke vraagstukken. Zij voelt zich verantwoordelijk voor het bieden en realiseren van 

voldoende betaalbare (huur)woningen, die kwalitatief goed en duurzaam zijn. Zij voelt zich (mede-) 

verantwoordelijk voor een goed leefklimaat in de wijken waar haar woningen staan en in haar 

complexen. En – samen met de inzet van de juiste netwerkpartners – ook voor het welbevinden en 

de kwaliteit van leven van haar meest kwetsbare bewoners, de bewoners die (tijdelijk of 

permanent) extra ondersteuning nodig hebben. Zij gaat respectvol met alle klanten en klantvragen 

om.  

De dienstverlening is toegankelijk en geënt op de wensen en mogelijkheden van de individuele 

klant. Wij zijn van de stenen en wij werken voor de mensen. Wij zorgen voor de volkshuisvesting en 

wij zorgen graag dat onze samenwerking met de netwerkpartners er ook toe leidt dat de 

benodigde zorg voor de extra kwetsbare bewoners op gang komt. Omthuis continueert het 

bestaande beleid, en monitort daarbij expliciet: 

▪ Hoge klanttevredenheid en goede dienstverlening. 

▪ Aandacht voor persoonlijk contact en zichtbaarheid in de wijken. 

▪ De klant kiest het kanaal waarlangs hij/zij in contact wil komen met Omthuis: op kantoor, 

telefonisch of digitaal. 

▪ Extra inzet op huurdersparticipatie. 

▪ Evaluatie van fusievoortgang op regelmatige basis en continu verbeterprogramma op basis 

van evaluatieresultaten. Een formele evaluatie van de fusie-effecten vindt 1,5 jaar na de fusie 

plaats. Hier worden interne- en externe stakeholders bij betrokken. 

 
 

4.   Participatie: Invloed van huurders en samenwerking met de gemeenten 

Omthuis is een lokaal gewortelde woningcorporatie in de gemeenten waar zij actief is. Zij voelt zich 

(mede-) verantwoordelijk voor het bieden en realiseren van voldoende betaalbare (huur)woningen, 

die kwalitatief goed en duurzaam zijn. Samen met huurders, gemeenten, (lokale) maatschappelijke 

partners en de medewerkers wordt gewerkt aan leefbare buurten en wijken. Omthuis hecht hier 

dan ook veel waarde aan: lokaal dichtbij en samen met elkaar. 

 

Vraagstukken gaan vaak over meer dan één onderwerp, bijvoorbeeld wonen en zorg, en in wijken 

zijn vaak integrale oplossingen nodig waarbij partners vanuit verschillende expertises 

samenwerken. 

Daarom werkt Omthuis in open verbinding met de lokale samenleving en met de 

huurders(organisaties). Omthuis werkt in elke kern actief als netwerkorganisatie samen met 

andere lokale organisaties aan de kwaliteit van het wonen en de woonomgeving. En Omthuis werkt 

actief met haar huurders samen. Zij zet zich in om informele participatie tot stand te brengen en 

werkt hierin samen met de huurdersorganisaties. Op die manier weet de corporatie wat de 
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behoeften zijn zodat de huurders ook als partners in het werken aan goed wonen en een prettige 

woonomgeving worden betrokken en ingezet. 

 

De prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties ziet Omthuis als een belangrijk 

middel om samen ambities te formuleren. Zij zoekt hiervoor actief het gesprek op met beide 

partijen om tot gezamenlijke afspraken te komen. Omthuis wil twee keer per jaar met een groep 

huurders in gesprek over een actueel thema om informatie op te halen die tot 

veranderingen/verbeteringen voor de huurders leidt. 

 

De wijze waarop Omthuis de huurdersparticipatie invult gaat verder dan alleen een goede relatie 

met de huurdersorganisaties. Omthuis investeert in het betrekken van huurders en 

woningzoekenden bij het beleid en bij het beheer. Dat gebeurt bij voorbeeld bij projectmatige 

onderhoudswerkzaamheden en bij leefbaarheidsactiviteiten. Het gebeurt ook bij de 

dienstverlening rond verhuur. Omthuis nodigt huurders en woningzoekenden uit om hun visie te 

betrekken bij de wijze waarop zij haar dienstverlening uitvoert. Omthuis zet daar verschillende 

methoden voor in. Denk hierbij aan themabijeenkomsten, informatieavonden, wijkavonden, 

klantonderzoeken, klantenpanels, et cetera. 

 
 

2. Volkshuisvestelijke prestaties 

Omthuis ordent de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeenten waar zij actief is als volgt: 

1. Beschikbaarheid 

2. Betaalbaarheid 

3. Kwaliteit en duurzaamheid 

4. Leefbaarheid 

 

1. Beschikbaarheid van betaalbare (huur)woningen 

Dit is in de huidige maatschappelijke omstandigheden de kernopgave van Omthuis. Zij zet veel 

energie, kennis, en creativiteit en ondernemerschap in om het aanbod aan betaalbare 

(huur)woningen te vergroten. Het woord ‘huur’ staat hier tussen haakjes omdat in Leusden actief 

wordt gewerkt met KoopGarant-producten. En betaalbaar slaat ook op de middeninkomens omdat 

ook daar opgaven liggen en kansen zijn voor het opgang brengen van doorstroming. 

Omthuis moet daar wellicht ook extra stappen in nemen, door het aankopen van grond of 

ontwikkelposities en door (intentie)overeenkomsten met ontwikkelaars. Alles voor zover de wet en 

regelgeving dat toelaat. 

Daarnaast gaat het om creatieve contractvormen voor bijzondere en tijdelijke woonvragen zoals 

gedeeld huurderschap, tijdelijke huur, doorstroomwoningen en semi-permanente bouw. De 

huurovereenkomst voor onbepaalde tijd blijft de norm. Is Omthuis ook ‘wooncarrière- adviseur’? 

Advisering aan huurders zodat doorstroming meer op gang komt. En als we dat doen, zijn we dan 

vooral reactief (op basis van een vraag van een huurder) of ook proactief (op initiatief van de 

corporatie)? Tot slot is het op gang brengen van verhuisketens in aansluiting op het nieuwe 

landelijke en provinciale beleid een nuttig instrument. 

 

2. Betaalbaarheid 

Betaalbaarheid van woningen is voor Omthuis de tweede kernopgave. Daarbij hanteert de 

corporatie een brede definitie van betaalbaarheid, waarin alle woonlasten zijn inbegrepen. Deze 

lasten zijn echter niet allen door verhuurders te beïnvloeden. De corporatie hanteert zorgvuldig en 
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strak incassobeleid, met maatwerk bij (betalings)problemen. Omthuis zet beschikbare 

beleidsinstrumenten in die dienstbaar zijn aan het realiseren van de betaalbaarheid van het wonen 

(binnen de financiële mogelijkheden van de corporatie).  

 

Beleidsinstrumenten zijn: 

▪ Aftoppingsbeleid: tweehurenbeleid en dergelijke. 

▪ Huurverhogingsbeleid: matigen van de (inflatievolgende) huurverhoging voor de primaire 

doelgroepen van beleid. 

▪ Huur/koop (KoopGarant): verkoop met korting en terugkoopgarantie aan huurders ten behoeve 

van doorstroming (op dit moment wordt dit actief in Leusden toegepast). 

▪ ‘Energiezuinig gedrag’ stimuleren en faciliteren: woningen verduurzamen om energielasten 

omlaag te brengen (naast andere milieudoelen). 

▪ Servicekosten: inspannen voor het matigen van de servicekosten. 

▪ Jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhoging: huurprijsbeleid aanpassen op inkomen van de 

huurder. 

 

3. Kwaliteit en duurzaamheid 

Verduurzaming is een derde kernopgave. Omthuis wil naast de (woon)technische basiskwaliteit op 

verantwoorde wijze bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. In de nu geldende tijden van grote 

druk op de betaalbare huurmarkt staat het realiseren van betaalbare woningen in verhouding tot 

de bijdrage aan het klimaatbeleid. Verduurzaming die bijdraagt aan de betaalbaarheid krijgt 

daarom de hoogste prioriteit. Het betreft dan bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen. Daarbij past 

het ook dat er tips gegeven worden over energiezuinig woongedrag. 

De woningen van Omthuis voldoen aan een (woon)technische basiskwaliteit. Het 

onderhoudsbeleid is gericht op instandhouding op bat niveau van basiskwaliteit en voor 

nieuwbouw geldt een basis-PVE op een hoge kwaliteitsstandaard. 

 

4. Leefbaarheid 

In de gemeenten waar Omthuis actief is, spelen uiteraard (in meerdere en mindere mate) ook 

leefbaarheidsvraagstukken. Het gaat onder meer om vergrijzing, aandacht voor zorgdoelgroepen 

en GGZ-doelgroepen, overlastvraagstukken. Ook de samenstelling van wijken (het type vastgoed in 

relatie tot doelgroepen) en het opbouwen van duurzame relaties met wijkbewoners (signaleren en 

verbeteren) vraagt aandacht. Dit alles om de directe woonomgeving van huurders/bewoners nog 

beter en leefbaarder te maken. 

 

Omthuis ziet de gemeenten in principe als aanjager van beleid op het gebied van leefbaarheid, 

maar draagt een gedeelde verantwoordelijkheid voor leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Zo 

heeft zij een belangrijke signalerende functie door goed zicht te houden op haar kwetsbare kernen 

en wijken. Lokaal onderhoudt zij binnen het sociaal domein haar netwerk zorgvuldig en is 

laagdrempelig aanspreekbaar met zoveel mogelijk vaste gezichten. Omthuis treedt daarnaast 

duidelijk en transparant op tegen woonfraude. De sociale huurwoning is schaars en het is van 

belang dat deze beschikbaar blijft voor de juiste personen. Omthuis wil haar gedeelde 

verantwoordelijkheid oppakken samen met huurders, ketenpartijen en onder regievoering van de 

lokale gemeente. 
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3. Doelgroep, verkoop, nieuwbouw 
 

Doelgroep 

Omthuis bedient met haar huurwoningvoorraad primair de sociale doelgroep. Dit zijn mensen met 

een laag inkomen of mensen die niet zelf in staat zijn om voor huisvesting te zorgen. 

 

Voor middeninkomens wordt het gat tussen de huur- en de koopmarkt steeds groter door de 

stijgende koopprijzen. Omthuis rekent daarom de middeninkomens die niet in aanmerking komen 

voor een sociale huurwoning mede tot hun doelgroep. Zij wil dat de omvang van de voorraad voor 

de primaire doelgroep tenminste gelijk blijft. Omthuis onderzoekt hoe zij – met dit in gedachten – 

het aanbod voor de middeninkomens kan vergroten. Naast nieuwbouw denkt zij ook aan het 

kopen van bestaande woningen. 

 

Omthuis wil woningen bouwen die qua woningindeling flexibel kunnen worden ingezet voor 

verschillende doelgroepen (ouderen, starters, jongeren, zorgdoelgroepen en dergelijke). Lokale 

realisatievragen met betrekking tot zorgvastgoed horen in eerste instantie bij zorginstellingen en/of 

andere partijen die daartoe de expertise hebben. Wel behandelt Omthuis vragen over de 

ontwikkeling en exploitatie van het zorgvastgoed met een open houding. 

 

Verkoop 

Omthuis heeft een bescheiden verkoopportefeuille. De verkoop is er primair op gericht om 

middelen te generen om blijvend te kunnen voorzien in kwalitatief goede betaalbare 

huurwoningen. Het aantal verkopen wordt vanuit de prestatieafspraken vastgesteld. Bij het 

opstellen van het nieuwe verkoopbeleid van Omthuis betrekken we de huurdersorganisaties. 

 

Huurders van Omthuis en middeninkomens hebben een voorrangspositie ten opzichte van de 

reguliere koper. De verkoopprijs voor deze groep is op basis van taxatiewaarde. Omthuis behoudt 

KoopGarant als instrument. De precieze invulling van instrumenten zoals KoopGarant krijgt een 

plek in het nieuwe verkoopbeleid. 

 

Nieuwbouw 

Omthuis voert minimaal de voorgenomen nieuwbouwplanning uit. Hiermee groeit de sociale 

voorraad van Baarn naar ca. 3000 woningen in 2025 en in Leusden naar ca. 3075 in 2030. Daarvan 

zijn zo’n 265 woningen opgenomen in realistische plannen en zo’n 650 woningen staan in de 

begroting. Omthuis onderzoekt de mogelijkheden om daar bovenop extra nieuwbouwwoningen te 

realiseren. Voor extra locaties doet zij een beroep op de gemeenten. Omthuis voegt toegankelijke 

en duurzame woningen toe. In nieuwe buurten is aandacht voor differentiatie in het 

woningbouwprogramma om op deze manier ook leefbare wijken te creëren. 

 

 

4. Duurzaamheid 

Omthuis heeft als grote lijn voor verduurzaming: tot 2030 alle daarvoor geschikte woningen naar 

energielabel A (nu vergelijkbaar met energie-index 1,0) brengen, isoleren en zonnepanelen 

plaatsen (exclusief verkoop, VvE en sloop). Daarmee voldoet Omthuis aan de wettelijke vereisten. 

Omthuis zet versnelt in op het aanpassen van de slechtste labels. Omthuis wil actief in gesprek met 

haar huurders en met lokale deskundige partijen. Onder andere over de invloed van 

verduurzaming op woonlasten en hoe huurders zelf duurzame keuzes kunnen maken. De 

huurdersorganisaties zijn vanuit hun adviesrol uiteraard ook onderdeel van deze gesprekken.  
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5. Leefbaarheid en participatie 

Omthuis werkt goed samen met alle in de wijk actieve partners zoals de gemeente en welzijn, 

huurders, politie, zorgorganisaties en maatschappelijke instanties. Dit is lokaal maatwerk. 

 

We investeren actief in het duurzame netwerk met onze huurders. Op deze manier weten we wat er 

speelt. Wij werken actief samen met huurders aan ideeën om hun directe woonomgeving nog leuker 

en mooier te maken. 

 

We geloven in de integrale aanpak van de leefbaarheid van kwetsbare wijken en buurten, samen 

met lokale partners. We zien onszelf in het sociale domein als betrouwbare en toegankelijke 

netwerk-partner. We zijn de partner die voorziet in betaalbare huurwoningen. En we bewegen 

flexibel naar wat er nodig is voor de huurder en de directe woonomgeving om fijn te kunnen 

wonen. 

 

 

6. Huurprijsbeleid 

Het concreet uitwerken van het huurprijsbeleid is onderdeel van het gesprek over de doel- 

/wensportefeuille en komt ook terug in de prestatieafspraken. De huurdersorganisaties 

participeren in de totstandkoming van deze portefeuille. Het gesprek met de huurdersorganisaties 

over het huurprijsbeleid heeft de hoogste prioriteit en vindt in 2023 als eerste plaats. 

 

Huuraanpassing 

Omthuis volgt de uitgangspunten van het Sociaal Huurakkoord en de rijksregelgeving voor 

inkomensafhankelijke huurverhoging. Echter, de huuraanpassing komt voort uit de gesprekken 

tussen Omthuis en de huurdersorganisaties over het huurprijsbeleid. 

 

Streefhuurbeleid 

Omthuis richt zich op de aftoppingsgrenzen en de liberalisatiegrens. Met de streefhuur garandeert 

zij de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. Bij het huurprijsbeleid voor 

middeninkomens houdt de corporatie oog voor de woonlasten en betaalbaarheid van deze 

doelgroep. Omthuis heeft als ambitie om een gemiddelde streefhuur van 76% van de maximale 

huur voor zelfstandige DEAB woningen te hanteren. Bij het opstellen van het nieuwe 

streefhuurbeleid van Omthuis hebben de huurdersorganisaties een adviserende rol. 

 

 

7. Dienstverlening en toewijzingsbeleid 

Klantvisie 

De klantvisie van Omthuis is sterk bepaald door het lokale karakter. Dit betekent dat er in zowel 

Leusden als Baarn een lokale vestiging is voor live dienstverlening. Huurders en woningzoekenden 

kunnen de corporatie goed bereiken. Medewerkers van Omthuis zijn klantgericht en ook 

realistisch. Omthuis heeft als ambitie om te investeren in haar digitale dienstverlening. Er komt een 

klantportaal voor Omthuis. Daarnaast is er de mogelijkheid voor dienstverlening op locatie en 

telefonische dienstverlening. 
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KWH 

Omthuis wil bij de beste 10% horen van woningcorporaties van vergelijkbare omvang en 

kenmerken op basis van het Aedes benchmark niveau en een KWH-label (Kwaliteitscentrum 

Woningcorporaties  

Huursector) dat hierbij aansluit. Omthuis wil samen met de huurdersorganisaties bepalen op welke 

onderwerpen de klanttevredenheid minimaal geborgd moet blijven en waarop we willen 

verbeteren, zoals bijvoorbeeld de klachtenafhandeling. De enquête die in 2022 onder huurders is 

uitgezet in het kader van het onderzoek naar fusie helpt om daar prioriteit in te bepalen. Omthuis 

werkt op basis van de inbreng van de huurdersorganisaties hiervoor een plan van aanpak uit. 

 

Toewijzing 

Omthuis verhuurt de woningen via WoningNet Eemvallei. Harmonisatie van de spelregels voor 

woonruimteverdeling is nu voor groot deel regionaal georganiseerd. De corporatie voert haar 

toewijzingsbeleid uit binnen de regels zoals afgesproken met de gemeenten. 

Omthuis heeft doorstroomprojecten zoals ‘Van groot naar fijn/beter’. Zij gaat er voor pleiten dat 

toewijzing met lokale binding niet allen in Baarn maar ook in Leusden vorm krijgt. Samen met de 

huurdersorganisaties evalueert Omthuis de huidige inzet en projecten op doorstroming en gaat zij 

in gesprek over wat er nog meer en beter kan. 

 

 

8. Onderhoudsbeleid 

Bij de werkwijze MJOB wordt gewerkt met conditiemeting NEN 2767. Met betrekking tot het 

mutatieonderhoud is het uitgangspunt dat daar waar een directe relatie is met de klantbeleving is, 

aan de huurdersorganisaties om advies wordt gevraagd bij het bepalen van de uitgangspunten van 

beleid en inrichting van processen. 

 

Reparatieonderhoud 

In 2023 wordt de wijze waarop de vestigingen reparatieverzoeken verwerken en uitvoeren op 

elkaar afgestemd. Het verbeteren van de werkprocessen gebeurt in overleg met de 

huurdersorganisaties. De klant heeft de mogelijkheid om een reparatieverzoek op ieder moment 

van de dag zelf in gang te zetten. Omthuis zorgt ervoor dat de klantvraag vlot en kundig wordt 

opgevolgd. Samen met vaste aannemers die zij aanstuurt op kwaliteit en snelheid. 

 

Mutatieonderhoud 

Wanneer een huurwoning opgezegd wordt, wordt er onderhoud gepleegd om de woning weer 

goed te kunnen doorverhuren. Er wordt gewerkt met een voor- en eindinspectie en Omthuis 

verhuurt zoveel als mogelijk aansluitend om leegstand voorkomen. Ook het onderhoud wordt 

uitgevoerd door vaste aannemers. Daarbij wordt de basiskwaliteit en APK (veiligheidscheck) 

gehanteerd. 

 

We scheppen de mogelijkheid om de vertrekkende en de komende huurder met elkaar in contact 

te brengen voor het overnemen of verwijderen van zelf aangebrachte voorzieningen. Ook brengen 

we de komende huurder op de hoogte van de ZAV-regelingen. 

 

ZAV 

Huurders mogen een verzoek indienen voor ZAV (zelf aangebrachte verandering), bij goedkeuring 

door de opzichter mag de huurder de werkzaamheden zelf uit laten voeren. 
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Serviceabonnement 

Op termijn bieden we alle huurders van Omthuis de mogelijkheid om een serviceabonnement af te 

sluiten, zolang het kostendekkend is en blijft. 

 

 

9.  Financieel beleid 

De kaders voor het financieel beleid van Omthuis worden bepaald door twee instanties die toezien 

op de financiële positie van woningcorporaties. Dit zijn de Autoriteit woningcorporaties (Aw), 

toezichthouder op grond van de Woningwet en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), 

het fonds dat leningen borgt van financiers aan woningcorporaties die deelnemer zijn van WSW. 

 

Het financieel beleid van Omthuis sluit aan bij hetgeen dat is voorgeschreven vanuit wet- en 

regelgeving. Aw en WSW publiceren hiertoe jaarlijks de ‘Leidraad Economische Parameters Dpi’. Dit 

betekent dat Omthuis te allen tijde ten minste voldoet aan de kengetallen die vanuit wet- en 

regelgeving worden opgelegd. Bijvoorbeeld ICR en LTV. 

 

Het financieel beleid is zo opgesteld dat Omthuis haar vermogen optimaal kan inzetten om 

volkshuisvestelijke opgaven te realiseren. Omthuis voldoet te allen tijde ten minste aan de 

kengetallen die vanuit wet- en regelgeving worden opgelegd voor solvabiliteit, Loan to Value (LTV) 

en de Interest Coverage Ratio (ICR).  

Om te voorkomen dat de (financieel) toezichthouder (WSW of Aw) ingrijpt bij een geringe 

(dreigende) overschrijding van de sector grenswaarden, hanteert Omthuis als signaalwaarde een 

veiligheidsmarge ten opzichte van de wettelijke grenzen. Voor de ICR- DAEB is de interne 

signaalwaarde momenteel 1,6 (wettelijk voorschrift voor ICR-DAEB is minimaal 1,4). Voor de LTV-

DAEB is de interne signaalwaarde 80% (wettelijk voorschrift voor DAEB is maximaal 85%). De 

signaalwaarde betekent dat de corporatie extra zorgvuldigheidseisen heeft t.a.v. besluiten 

waardoor de ICR en of LTV over de signaalwaarden gaat. Er geldt dan dus geen uitgavestop, maar 

welk extra zorgvuldigheidseisen aan de besluitvorming (omdat de financiële grenzen in zicht zijn). 

 

 

 

 

 

 

 


