
Onze koers 
voor de 
komende jaren
‘Gewoon goed wonen’
Het afgelopen jaar hebben we een nieuw Koersplan gemaakt. 

Een plan met onze koers voor de komende vijf jaren.



De wereld om ons heen is de afgelopen jaren veranderd. Zo hebben we te 

maken met veranderende wetgeving, hogere belastingen vanuit de overheid 

en maatschappelijke ontwikkelingen. Het milieuprobleem wordt urgenter en 

gemeente en zorgorganisaties doen vaker een beroep op ons om mensen in 

kwetsbare situaties een (t)huis te bieden. 

•   De belastingen die wij ieder jaar moeten betalen nemen toe. Voor WBO Wonen loopt de belasting  

per woning op van zo’n twee maanden huur naar circa drie maanden huur in 2023. 

•   Nadrukkelijk op de agenda komt de verduurzaming naar CO2 neutraal. We werken aan een CO2 

neutrale woningvoorraad in 2050, om daarmee klimaatverandering te beperken. De overheid 

verwacht dat woningcorporaties hierbij een voortrekkersrol oppakken.

•   We zien een toename van kwetsbare mensen in huurwoningen. Mensen in kwetsbare situaties 

hebben soms extra hulp nodig bij het wonen. Individuele problemen kunnen een negatief effect 

hebben op de omgeving. We willen voorkomen dat er woonoverlast ontstaat en dat de leefbaarheid 

in het gedrang komt. 

WBO Wonen is verbonden aan de samenleving 

van Oldenzaal en de samenleving van Oldenzaal 

is verbonden aan WBO Wonen. Een unieke 

positie, die een belangrijke verantwoordelijkheid 

met zich meebrengt. Samen met de gemeente, 

de samenleving, onze huidige en toekomstige 

huurders, Blij Wonen en onze zorg- en 

welzijnspartners willen we de aantrekkelijkheid 

van Oldenzaal op het terrein van wonen en leven 

behouden en waar dit kan versterken.   

 
Onze missie: Wij werken samen aan betaalbaar en gewoon goed 
wonen voor en met onze huurders.  
 

Hier gaan we voor…. 
 
1.  Voldoende woningen en betaalbare 

woonlasten 
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij zorgen voor voldoende 
woningen. Dit doen wij voor mensen met een bescheiden 
inkomen en voor degenen die om andere redenen een sociale 
huurwoning nodig hebben. Mensen huren een woning bij ons 
tegen betaalbare woonlasten, nu en in de toekomst.  
 
De komende jaren is er minder behoefte aan sociale 
huurwoningen. Dat weten we uit onderzoek. Dat betekent dat 
we minder sociale huurwoningen nodig hebben. Ondanks dit, 
zorgen we ervoor dat woningzoekenden binnen een redelijke 
tijd, een goede passende woning vinden bij ons.  
 
Door te zorgen voor voldoende woningen met betaalbare 
woonlasten voor huurders nu en in de toekomst, leveren we 
een bijdrage aan een gezonde Oldenzaalse woningmarkt.

2.  Woningen waar huurders gewoon goed 
kunnen wonen, ook in een tijd van 
klimaatverandering 
Wij vinden het belangrijk dat onze huurders in een gewoon 
goede woning kunnen wonen. Dus gaan we door met 
het verduurzamen van onze woningen door te isoleren en 
het plaatsen van zonnepanelen. Zo zorgen we voor lagere 
energielasten en meer wooncomfort door het voorkomen van 
tocht-, vocht- en/of schimmelproblemen en tegengaan van hitte 
in de woning.  
 
De hoogte van de energielasten wordt mede bepaald door 
gedrag. Daarom zetten we actief in op het informeren en 
adviseren van onze huurders over hoe energiekosten zo laag 
mogelijk gehouden kunnen worden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan de komende jaren een stapje verder met de 
verduurzaming om klimaatverandering tegen te gaan. Aardgas 
gaat stap voor stap uit woningen verdwijnen. Duurzame energie 
voor verwarming en warm water komt ervoor in de plaats.  
 
Bij de plannen voor onderhoud en/of verduurzaming van de 
woningen betrekken we vroegtijdig onze huurders, want een 
prettige beleving van onderhoud, reparatie en verduurzaming 
hoort immers ook bij goed wonen. 

3.  Samenwerken voor en met onze huurders 

Samen zorgen we voor gewoon goed wonen. Samen met 

allerlei partijen uit de Oldenzaalse samenleving. En samen 

met onze huurders. Samenwerking leidt tot een inclusieve 

samenleving. Een inclusieve samenleving gaat om het zo goed 

mogelijk kunnen blijven meedoen van onze huurders, ook voor 

huurders met een zorg- of begeleidingsvraag.  

 

Gewoon goed wonen gaat niet alleen om een goede woning. 

Het gaat ook om veilige buurten en wijken waar huurders prettig 

kunnen leven. Dat regelen wij niet zelf. Dat doen wij samen 

met bewoners, gemeente en maatschappelijke partners. Is er 

overlast, dan pakken wij dat op de juiste manier op.  

 

Wij willen in gesprek zijn met huurders om te weten wat voor 

hen belangrijk is en te weten waar wij rekening mee moeten 

houden bij het realiseren van onze ambities. Hiervoor zetten we 

de komende jaren onderzoek en klantpanels in. Ook Blij Wonen 

is een belangrijke gesprekspartner als het gaat om het kennen 

en bespreken van huurdersbelangen. 

Om betaalproblemen bij huurders te voorkomen zetten we 

in op besparing van woonlasten, onder andere door de 

Voorzieningenwijzer en lagere energielasten. Maar ook het 

vroegtijdig signalering van betaalproblemen bij huurders is 

belangrijk, om verdere betalingsproblemen te voorkomen. 

Ook bij de woningtoewijzing nemen we daarin onze 

verantwoordelijkheid. 

De wereld om ons heen

Hier staan wij voor!
Gewoon goed wonen, daar draait het om in ons 

nieuwe koersplan 
 
Voor het samenstellen van een nieuw koersplan kijken we 
vooruit. En vooruitkijkend zien we dat we te maken krijgen 
met ingewikkelde vraagstukken. Eén van de vraagstukken 
is hoe om te gaan met het aantal sociale huurwoningen. Uit 
onderzoek weten we dat Oldenzaal de komende jaren minder 
sociale huurwoningen nodig heeft. Maar liefst 500 woningen 
minder in 2030! Dit vraagt aandacht voor de leefbaarheid 
van de wijken. Een ander aandachtspunt is dat we meer en 
meer te maken krijgen met verwarde en/of kwetsbare mensen 
in onze woningen. Dit zijn mensen die meer dan gemiddeld 
en vaak vanuit persoonlijk lastige situaties onze bijzondere 
aandacht vragen. Dat vraagt niet alleen om aanpassing van 
woningen en woon-zorg oplossingen, maar vooral om een 
goede samenwerking met gemeente, politie en zorg- en 
welzijnspartijen. De uitdagingen, zeker op sociaal gebied, en 
problematiek achter de voordeur neemt toe. Alleen door goed 
samen te werken met onze partners en huurders kunnen 
we deze uitdagingen aan. Samen zetten we de schouders 
eronder. Niet voor niets is onze missie samenwerken aan 
betaalbaar en gewoon goed wonen voor en met onze 
huurders.  
 
Een ander belangrijk onderwerp in ons koersplan is 
duurzaamheid. Wij zijn goed op weg met het energiezuiniger 
maken van onze woningen. Een energiezuinige woning 

helpt om woonlasten (huur en energiekosten) minder hard 
te laten stijgen. Daarom blijven we ook de komende jaren 
doorgaan met het energiezuiniger maken van woningen 
en het plaatsten van zonnepanelen. Bovendien moeten 
we verder verduurzamen om de CO2 besparing vanuit het 
klimaatakkoord te kunnen realiseren. Woningcorporaties zijn 
door de overheid aangewezen om met de CO2 besparing 
voorop te lopen. Het vraagstuk van verduurzaming gaat 
overigens verder dan alleen woningen verduurzamen. 
Werken aan het opvangen van klimaatveranderingen 
(droogte, warmte, wateroverlast) helpt onze huurders om 
in de toekomst ook nog gewoon goed te kunnen wonen. 
Klimaatadaptatie (de samenleving aanpassen aan het 
veranderende klimaat) is daarom een belangrijk thema in ons 
koersplan.  
 
WBO staat daarmee voor grote uitdagingen. Wat we moeten 
doen is veel. Ondertussen stijgt de huurbelasting die wij 
betalen aan de overheid van twee naar drie maanden huur 
per woning en is de huurverhoging (inkomsten) die wij kunnen 
vragen beperkt. Toch weerhoudt dit ons niet van het hebben 
van stevige ambities. En ik heb er vertrouwen in dat we deze, 
in goede samenwerking, gaan waarmaken! 
 
Voor de lezer met weinig tijd hebben we ‘Onze koers’ 
geschreven. Dit is de samenvatting van ons koersplan. Veel 
leesplezier!  
 
Dick Mol

Een woord vooraf
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Dit kan alleen als we in verbinding zijn met onze huurders. 

Als we weten wat er speelt. We helpen vroegtijdig 

problemen te signaleren en op te lossen. Andere 

organisaties hebben deze signalerende rol ook. Door 

goede samenwerking en inzichten te delen en met elkaar 

af te stemmen, krijgen we samen grip op leefbaarheid. 

Met onze partners, zoals onze huurdersvereniging Blij 

Wonen, gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties, 

maken we (prestatie)afspraken, waarin onze ambities 

terug komen. Ook daarin blijft onze belangrijkste rol die 

van volkshuisvester. Wij hebben invloed op hoe onze 

woningvoorraad erbij staat in omvang, de kwaliteit van 

de woningen, passendheid en betaalbaarheid. Op dit 

terrein zijn we ambitieus. Zodat onze huurders nu en in de 

toekomst gewoon goed wonen. 

Om onze ambities te realiseren is het belangrijk dat we samenwerken. Samen met onze 

maatschappelijke partners en huurders werken we aan gewoon goed wonen. Onze rol 

ligt op het brede terrein van wonen. Daar zijn wij goed in! En daarmee leveren wij onze 

bijdrage aan een gezonde Oldenzaalse woningmarkt. 

We doen het samen

Onze dienstverlening

Enthousiast over onze plannen?  
Kijk op onze website www.wbowonen.nl voor de uitgebreide versie 
van ons koersplan. 

Leuke ideeën voor samenwerking? We drinken graag een kop koffie 
met u! E-mail ons op info@wbowonen.nl.

We willen graag dat onze huurders onze 

dienstverlening als goed ervaren. Dienstverlening 

is een ruim begrip. Het gaat om hoe huurders en 

woningzoekenden te woord worden gestaan, dat er 

tijdig gecommuniceerd wordt, dat wij bereikbaar zijn 

op de momenten dat een huurder ons nodig heeft. 

Dat reparaties goed worden uitgevoerd en klachten 

correct worden afgehandeld. Wij vinden de kwaliteit 

van onze dienstverlening belangrijk. De komende jaren 

richten we ons op het verbeteren van onze online 

dienstverlening. 

Uitgangspunten voor onze online dienstverlening zijn: 

•   Het voor de klant zo makkelijk mogelijk maken zelf 

online zijn of haar huurzaken te regelen. 

•   Zorgen voor betaalbare dienstverlening. 
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