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Waar staan we voor?

Arcade: mensen en wonen
Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren
circa 8.000 vastgoedeenheden in de woningmarktregio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam.
Ons bezit is geconcentreerd in de gemeenten Westland en Den Haag. We hebben daarnaast in hetzelfde
gebied een ontwikkelportefeuille van circa 1.500 (met name) woningen die we de komende drie jaar
realiseren.

Onze missie: Wij bieden iedereen de kans om
betaalbaar en passend te wonen

Onze kerntaak is het verhuren en ontwikkelen van passende en
betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen.
Daarbij vinden wij iedereen even belangrijk. Of het nou gaat om
jongeren, ouderen, gezinnen, zorgbehoevenden of
vergunninghouders. Wij hebben een ondernemende,
pragmatische en brede kijk op onze volkshuisvestelijke opgave en
dragen naast onze kerntaak bij aan het realiseren van leefbare en
gedifferentieerde buurten.

Ons handelen is gericht op het realiseren van
onze missie
Wij richten onze organisatie en ons handelen zo in dat wij
optimaal invulling kunnen geven aan onze missie.
Daarbij staan de volgende uitgangspunten
centraal.
We zijn een zakelijke en sociale
onderneming
We verbinden in ons ondernemerschap
zakelijkheid en professionaliteit met
solidariteit en menselijkheid. Om dit
waar te maken stimuleren we eigen
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en
initiatief, zowel bij onze klanten als onze
medewerkers. Als transparante organisatie
met een heldere structuur zijn we bereikbaar
en aanspreekbaar op gedrag en resultaten.
Wij stellen de vraag van onze klanten voorop
Wij kennen de behoeften van onze klanten en
spelen flexibel in op ontwikkelingen in ons

werkgebied. Onze producten en diensten zijn afgestemd op de
huidige en toekomstige vraag. Daarbij hebben we oog voor de
lokale verschillen binnen de gemeenten.
We doen waar we goed in zijn en benutten kansen wanneer die
zich voordoen
We doen primair waar we goed in zijn: het verhuren, beheren en
ontwikkelen van vastgoed met als doel een bijdrage te leveren aan
de volkshuisvesting. Daarnaast zijn we als organisatie continue op
zoek naar kansen om extra bij te dragen wanneer de markt
daarom vraagt.
Wij stellen financiële continuïteit als randvoorwaarde
Onze organisatie heeft nu en in de toekomst een financieel
gezonde positie. Voor ons is het vanzelfsprekend om op
verantwoorde wijze onze maatschappelijke opgaven
en ambities te realiseren. Het rendement dat wij
behalen zetten wij in om de producten en
diensten die wij in de markt zetten te
financieren en continue te verbeteren.
We werken samen om meerwaarde te
creëren
Als marktgerichte organisatie zijn we naar buiten
gericht. We werken nauw samen met gemeenten
en huurdersvertegenwoordigers aan prestatie
afspraken om gezamenlijk invulling te geven aan
de volkshuisvestelijke ambities en doelen. Daarnaast
participeren we actief in netwerken van wonen, zorg
en welzijn en overleggen met onze stakeholders op
het niveau van buurten, gemeenten en de regio.

Ontwikkelingen en opgaven

De woningcorporatiesector is de afgelopen jaren sterk veranderd. Economische, politieke, sociale en
demografische trends zullen ook de komende jaren nog zorgen voor een dynamisch speelveld voor
Arcade. Als initiatiefrijke en pragmatische onderneming zien we de toekomst als een uitdaging,
waarbinnen we onze volkshuisvestelijke rol blijven vervullen en daarnaast kansen pakken wanneer die
zich voordoen. We benoemen enkele ontwikkelingen en trends die essentieel zijn voor het bepalen van
onze ambities, doelen en inzet voor de periode 2017-2021.

Ons wettelijk kader: veranderd werkdomein

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet van kracht. In deze wet is
sprake van een sterke beperking van het werkdomein van
woningcorporaties: dit is teruggebracht tot primair de verhuur,
beheer en realisatie van sociale huurwoningen. Naast de
versterking van governance, verslaglegging en toezicht zijn er
enkele bepalingen die de strategische keuzes van Arcade (kunnen)
beïnvloeden.
–– Woningzoekenden met een huurtoeslaginkomen moeten een
huurwoning passend toegewezen krijgen. Dit is afhankelijk van
de huishoudenssamenstelling en leeftijd, voor een woning met
een maximale huurprijs tot de 2e aftoppingsgrens. Voor ons
heeft dit gevolgen wanneer we voor iedereen betaalbaar
woningaanbod beschikbaar willen blijven houden.
–– Gemeenten hebben in 2016 woningmarktgebieden voorgesteld
aan het ministerie. De uitbreidingsmogelijkheden zijn beperkt
tot deze gebieden. Ons werkgebied is de woningmarktregio
Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam. Dit biedt
voor Arcade mogelijkheden om ook in overige
gemeenten binnen deze woningmarktregio te
investeren indien zich daar kansen voordoen.
–– Woningcorporaties mogen alleen nog investeren in
de nieuwbouw van vrije sector huurwoningen,
koopwoningen en commercieel vastgoed wanneer
het duidelijk is dat er geen marktpartijen zijn die
dit willen oppakken.

Onze klant van de toekomst:
veranderende woningbehoefte

In 2015 hebben we een marktonderzoek
uitgevoerd over de ontwikkeling van de
doelgroep en de daarbij behorende woning
behoefte. De belangrijkste conclusie uit het

onderzoek is dat in beide gemeenten zowel een kwantitatieve als
kwalitatieve volkshuisvestelijke opgave ligt. Voor de kortere
termijn zijn de volgende trends van belang voor de strategische
richting die we kiezen:
–– De totale sociale doelgroep blijft toenemen tot 2030. Daarbij
verschuift de eigendomsverhouding van koop naar huur. Dat
leidt tot een vraag naar meer huurwoningen. De toename van
de vraag zal de komende jaren ook nog beïnvloed worden door
de instroom van vergunninghouders.
–– De toename bestaat in Westland voornamelijk uit huishoudens
die niet huurtoeslaggerechtigd zijn, in Den Haag is dit
omgekeerd. Dit is van invloed op ons huurbeleid en de
differentiatie in huurprijsklassen van onze woningvoorraad.
–– De huishoudenssamenstelling verandert sterk. Het aandeel van
alleenstaande woningzoekenden wordt steeds groter en de
gemiddelde gezinsgrootte neemt af. Daarnaast stijgt de
gemiddelde leeftijd van onze klanten. Deze trends
vragen om een kwalitatieve transformatie, met een
afname van het aandeel (grotere) grondgebonden
woningen en een toename van het aandeel
appartementen en/of andere
nultredenwoningen.

Onze stakeholders: veranderende
samenwerkingsverbanden

In ons werkgebied wordt al sinds jaren samen
gewerkt tussen woningcorporaties en gemeenten
om gezamenlijk bij te dragen aan de volkshuis
vestelijke opgaven. Nieuw aan de samenwerking is,
dat voortaan de huurdersvertegenwoordigers als
gelijkwaardige partij aansluiten. Dat vraagt om een
nieuwe blik op samenwerkingsverbanden,
participatie en overleg.

Wat willen we bereiken?

We hebben zes prioriteiten bepaald waar we ons de komende jaren op willen richten. Daarmee leggen
we de nadruk op de huidige en toekomstige vraag van onze klanten, de belangrijkste volkshuisvestelijke
opgaven in ons werkgebied en de optimalisatie van onze organisatie.

Wij leveren tussen 2017-2021 minimaal 1.250 woningen op, waarvan
minimaal 70% appartementen en/of andere nultredenwoningen.
1. Voldoende passende woningen
Ambitie: De komende jaren zetten wij in op groei van onze
woningportefeuille. Binnen ons ambitieuze nieuwbouw
programma leggen we de nadruk op de bouw van
appartementen en/of andere nultredenwoningen.
Hiermee komen we tegemoet aan de
groeiende vraag naar huurwoningen die
passend zijn voor met name kleine
huishoudens en gezinnen van alle
leeftijden. Dus ook voor de groter
wordende groep zelfstandig
wonende huishoudens met een
lichte zorgvraag, nu of in de nabije
toekomst.

Doel: Wij leveren tussen 2017-2021 minimaal 1.250 woningen op,
waarvan minimaal 70% appartementen en/of andere
nultredenwoningen.
Onze inzet:
–– We leveren jaarlijks minimaal 100 nieuwbouwwoningen op in
de gemeente Westland en minimaal 150 woningen in de
gemeente Den Haag.
–– We beperken onze verkoopportefeuille tot 600 woningen. Dit
zijn met name woningen waar in de toekomst minder vraag
naar ontstaat in de sociale sector, zoals oudere
eengezinswoningen. We schatten in dat we circa 20 woningen
per jaar verkopen.

Minimaal 70% van onze woningvoorraad heeft nu en de komende drie
jaar een huurprijs onder de 2e aftoppingsgrens.
2. Betaalbare woningen
Ambitie: We garanderen een betaalbaar woningaanbod voor
huishoudens met verschillende inkomens. Onze
woningportefeuille is dan ook gedifferentieerd in verschillende
huurprijsklassen. Enerzijds hebben we voldoende woningen die
passend kunnen worden toegewezen aan huishoudens die
huurtoeslag ontvangen. Anderzijds hebben we ook bezit voor
huishoudens die niet huurtoeslaggerechtigd zijn, zij vormen
– met name in de gemeente Westland – een groeiend deel van
onze doelgroep.
Doel: Minimaal 70% van onze woningvoorraad heeft nu en de
komende drie jaar een huurprijs onder de 2e aftoppingsgrens en
is daarmee passend toewijsbaar aan huishoudens met een
huurtoeslaginkomen. De verdeling over de gemeenten is
gebaseerd op marktonderzoek en wordt nader gespecificeerd in
de prestatieafspraken.
Onze inzet:
–– We ontwikkelen een streefhuurbeleid waarmee we de
komende jaren kunnen voldoen aan de prestatieafspraken over
betaalbaarheid in Den Haag en Westland.
–– We monitoren constant de betaalbaarheid van de huren voor
onze zittende huurders en bepalen jaarlijks aan de hand
daarvan het percentage huuraanpassing.
–– We verhuren een deel van onze woningvoorraad met een vrije
sector huur. Dat zijn nu (2017) circa 400 woningen.

Het zijn woningen die
kwalitatief niet passend
zijn in de sociale
woningvoorraad en
waar vraag naar is
bij huishoudens
met een
middeninkomen.

De komende jaren verbeteren wij
de energiezuinigheid van onze
woningen. Daarmee leveren we
een bijdrage aan de vermindering
van de CO2 uitstoot.
3. Energiezuinige woningen
Ambitie: De komende jaren verbeteren wij de energie
zuinigheid van onze woningen. Daarmee leveren we een
bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot. En
verbeteren we het wooncomfort en het binnenklimaat in de
woning tegen lagere energielasten.
Doel: In 2021 heeft onze woningportefeuille een energieprestatie
coëfficiënt van gemiddeld 1,3, oftewel gemiddeld label C.
Onze inzet:
–– Onze nieuwbouwwoningen hebben een minimale
energieprestatiecoëfficiënt die volgend is op het
Bouwbesluit. Op dit moment is dat 0,4.
–– De investering in onze bestaande woningen doen we tijdens
de natuurlijke momenten van groot onderhoud en door
projectmatige woningverbetering. Ons uitgangspunt is
verbetering van minimaal twee labelstappen voor
eengezinswoningen (en indien mogelijk een labelstap bij
appartementen). Op complexniveau bepalen we welke
maatregelen mogelijk en gewenst zijn.

Daarom streven we naar een
woonomgeving met een
diversiteit aan woningtypen
en (zorg)voorzieningen waar
bewoners naar tevredenheid wonen
en leven.
4. Gedifferentieerde en leefbare wijken
Ambitie: Voor ons gaat prettig wonen over meer dan alleen de
woning. Daarom streven we naar een woonomgeving met een
diversiteit aan woningtypen en (zorg)voorzieningen waar
bewoners naar tevredenheid wonen en leven.
Onze inzet:
–– De regie voor de brede woonomgeving met de juiste
voorzieningen ligt bij de gemeente. Wij participeren in
netwerken met diverse partijen, zoals gemeente, zorg- en
welzijnspartijen, politie en bewonerscommissies om op
buurt- en wijkniveau knelpunten te signaleren en gezamenlijk
aan oplossingen te werken.
–– Onze opzichters, huismeester en medewerkers woonservice
zijn regelmatig aanwezig in buurten en appartement
gebouwen. Wanneer sprake is van overlast, ongewenst gedrag
of vervuiling, ondernemen zij actie voor een verbetering van
de situatie. Bij voorkeur in overleg met de betreffende
bewonerscommissie. Daarbij vinden we het van belang dat

bewoners zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid
voor een schone en veilige woonomgeving.
–– Wij voelen ons primair verantwoordelijk voor de leefbaarheid
om onze woningen en gebouwen heen. Wanneer wij gevraagd
worden om verder te kijken dan onze eigen
verantwoordelijkheid omdat daar aanleiding toe is, dan zien
wij dit als een kans en gaan in gesprek over de mogelijkheden
van samenwerking. Voorbeelden kunnen zijn het bouwen van
vrije sector woningen en koopwoningen wanneer
wijkdifferentiatie nodig is,
de samenwerking met
zorgpartijen voor de
huisvesting van
huishoudens met een zzp
indicatie van 4 of hoger en
het bijdragen aan gebouwen
voor maatschappelijke
voorzieningen.

Ons uitgangspunt is flexibiliteit

We richten ons de komende jaren

voor onze zelfredzame klanten en

op het versterken van de rol en de

persoonlijk contact voor de

inbreng van onze stakeholders.

mensen die hulp nodig hebben.
5. Toekomstbestendige en klantgerichte
dienstverlening
Ambitie: We blijven continue onze organisatie verbeteren en
professionaliseren. Onze aandacht gaat de komende jaren met
name uit naar de digitalisering van onze primaire processen en
de klantencommunicatie. Ons uitgangspunt is flexibiliteit voor
onze zelfredzame klanten en persoonlijk contact voor de
mensen die wat meer hulp nodig hebben.
Doel: We scoren minimaal gemiddeld een 7,5 op het KWH label.
Onze inzet:
–– We ontwikkelen een webbased self-service portal: klanten
kunnen zelf 24 uur per dag via hun dossier dingen inzien en
zaken regelen.
–– We verbreden onze bereikbaarheid voor klanten. Naast de
reguliere contactmanieren via telefoon en de balie, wordt het
mogelijk om digitaal contact op te nemen.
–– We geven op heldere en simpele wijze online informatie over
onze organisatie, onze dienstverlening en primaire processen.
–– De werkwijze van ons klantencontactcentrum en onze
medewerkers ontwikkelen mee met de digitalisering van de
dienstverlening.

6. Ondernemende en betrouwbare
samenwerkingspartner
Ambitie: Wij willen door onze stakeholders gezien worden als
een transparante, initiatiefrijke en betrouwbare onderneming
die zakelijkheid en menselijkheid combineert. Hiervoor richten
we ons de komende jaren op het versterken van de rol en de
inbreng van onze stakeholders op onze volkshuisvestelijke
prioriteiten en onze strategische keuzes.
Onze inzet:
–– We maken samen met de gemeenten Westland en Den Haag
prestatieafspraken over de gezamenlijke volkshuisvestelijke
opgaven en ambities. We betrekken onze huurders
vertegenwoordigers als gelijkwaardige partij bij de
overleggen over de totstandkoming van de afspraken.
–– We komen onze afspraken na. We monitoren en evalueren
daartoe jaarlijks met huurdersvertegenwoordigers en
gemeenten de voortgang van de prestatieafspraken en kijken
waar de voortgang van afspraken achterblijft bij de ambitie
en doelen.
–– We betrekken onze huurdersvertegenwoordigers bij het
bepalen van onze koers, onze strategische keuzes, daaruit
voortkomend beleid en bij de uitvoering van dit
ondernemingsplan.

