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Ondernemingsplan 2016 - 2020

Volkshuisvestelijke 
opgave
Ons Doel breidt haar 

woningvoorraad uit met 

tweehonderd sociale 

huurwoningen.

AMBITIE 1

Bijzondere 
doelgroepen
Ons Doel creëert 

honderd (tijdelijke) 

woningen voor bijzondere 

doelgroepen.

AMBITIE 2

Betaalbaarheid
Ons Doel houdt haar 

woningen betaalbaar 

voor al haar doelgroepen.

AMBITIE 3

Energieprestatie
De woningen van Ons 

Doel hebben in 2020 

gemiddeld energielabel B 

(ofwel: een energieindex 

tussen 1,2 en 1,4).

AMBITIE 4

Huurders-
betrokkenheid
Ons Doel ziet huurders

(en hun organisaties) als 

partners.

AMBITIE 5

Dit gaan we doen

1

4

2

€

5

3

In 2016 hebben wij onze ambities voor de komende jaren concreet gemaakt 
en vastgelegd in een nieuw strategisch ondernemingsplan. Onze schaal 
dwingt ons om scherpe keuzes te maken (we kunnen niet alles doen), om 
samen te werken (we kunnen het niet allemaal zelf doen), en om efficiënt en 
slim te werken (we moeten het met beperkte middelen doen). Zo gaan we 
met onze doelen aan de slag. In deze jaarflits een impressie van 2016. Ons 
volledige jaarverslag kunt u downloaden via deze link

Met elkaar voor elkaar
JAARFLITS 2016
jaarverslag in het kort van woningstichting ons doel | juli 2017

https://www.onsdoel.nl/fileadmin/user_upload/Downloads/Jaarverslagen/Jaarverslag_2016_.pdf
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32 NIEUWE WONINGEN IN 2016:
Ons Doel 
bestelde 
16 Finch 
woonunits.

Ons Doel fuseerde met het Schachtenhof en Juffrouw 
Maashofje, samen goed voor 16 nieuwe woningen.

Ons Doel organiseerde in 2016 

het Woondebat ‘Lang Leve Thuis’. 

Huisvesting bijzondere doelgroepen  
in 2016:

Statushouders 38

Stichting De Binnenvest 2

GGZ 1

Project Verstandelijk Beperkten 1

Rosa Manus 2

Overig 1

JAARFLITS 2016

+ 7 tov taakstelling

In het onderhandelaars akkoord 
maakten we nieuwe afspraken 
met de gemeente Leiden over 
de besteding van het herstruc-
tureringsfonds. Zo komt er 6 
miljoen euro ter beschikking 
voor nieuwbouw en duurzaam-
heid. Een mooie 
stimulans voor 
onze bouw-  
en duurzaam-
heidsopgave. 
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Huurprijsbeleid
Ons Doel wil haar sociale woningvoorraad behouden voor de lagere inkomens. 
•  We hanteren bij verhuur 80% van de maximaal redelijke huurprijs. De huurprijs 

overschrijdt de sociale huurgrens niet;
• En we wijzen al onze sociale woningen passend toe; 
• In 2016 was de huurverhoging inflatievolgend (0,6%).

JAARFLITS 2016

ONS DOEL HEEFT 2.478 WONINGEN

Begane grondwoning Etagewoning Etagewoning met lift Eengezinswoning

 397 921 460 700

Onze woningen zijn betaalbaar; 
80 % heeft een huurprijs onder 
de huursubsidiegrens!

Tot € 409 17 %

Van € 409 - € 598 54 %

Van € 598 - € 628 9 %

Van € 628 - € 710 14 %

Boven € 710 4 %

Vrije sector 2 %

Kengetallen  

Aantal woningen verhuurd: 151
Aantal woningen verkocht: 6
Aantal toegewezen woning  
aan 1 of 2 persoonshuishoudens: 123

Gemiddeld aantal reacties: 139 

Gemiddelde inschrijfduur: 7,5 jaar 

Woningruil: 4 keer 

81% werd verhuurd aan 1 of 2 persoonshuishoudens 

43% van de nieuwe huurders is jonger dan 31 jaar

13% werd verhuurd aan urgent woningzoekenden
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NIEUW IN 2016:

Zelfbeheerprojecten:
In de complexen Ir. Driessenstaat en 
Nieuw Groenhoven hebben we samen 
met de bewoners het nieuwe schoon-
maakprogramma bepaald. 

Themabijeenkomsten:
In 2016 organiseerden we themabijeen-
komsten over zonnepanelen en over 
kwetsbare huurders. Een nieuwe manier 
om in gesprek te raken met huurders. In 
2017 gaan we hier mee door. 

Energielabel A 10,5%

Energielabel B 22,8%

Energielabel C 40,3%

Energielabel D 18%

Energielabel E 6,5%

Energielabel F 1,5%

Energielabel G 0,4%

Per 31 december 2016  
hebben onze woningen  
gemiddeld energielabel C 
(Energie-Index van 1,59). We 
werken toe naar gemiddeld 
energielabel B in 2020.

Nieuw contract 
met Meerbouw:
 
In 2016 sloten we een nieuw contract voor het  
reparatie- en mutatieonderhoud af met Meerbouw 
Rotterdam. Meerbouw werkt samen met bekende  
vaste onderaannemers: Van der Helm, Barendse en 
Grimbergen. Er 
is nu een aan-
spreekpunt 
voor huurders 
en er kan  
direct een 
afspraak met  
de aannemer  
gemaakt 
worden.

ONDERHOUD IN ONZE COMPLEXEN:
 53 badkamerrenovaties in Nieuw Groenhoven

 10 complexen schilderwerk

 13  complexen mechanische ventilatie

 23  complexen goten schoongemaakt

 8  complexen onderhoud kunststof kozijnen

 2  portieken Suriname / Antillenstraat

 10  complexen individuele ketels vervangen
Bijzonder onderhoudsproject: de 
renovatie van de waterpomp in 
het Schachtenhof


