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Habeko wonen is dé corporatie voor Hazerswoude, 
Benthuizen en Koudekerk. In deze kernen bieden we 
betaalbaar wonen. Habeko wonen speelt met volle 
overtuiging in op de opgaven en uitdagingen in de 
dorpen. Wij richten ons op behoud en versterken 
van de vitaliteit van de vier kernen. Voor mensen die 
niet in staat zijn de vrije marktprijs te betalen zor-
gen wij voor huisvesting; mensen dus met een lager 
inkomen. 
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Wereld in verandering: onzekerheid viert hoogtij
De wereld heeft sinds het ondernemingsplan uit 2009 niet 
stilgestaan. De economische crisis werpt haar schaduw over 
de woningmarkt. Ook wij hebben hiermee te maken. De 

Waarom een nieuw  
ondernemingsplan in 2014?

klanten kiezen voor de zekerheid van huren, ook al zullen 
zij door maatregelen van het rijk hiervoor meer moeten 
betalen. De overheid legt daarnaast een forse heffing op 
aan de corporaties. Deze ontwikkelingen zetten de betaal-
baarheid van huurwoningen onder druk.

Ook zijn maatregelen in voorbereiding die ons takenpak-
ket afbakenen. Wij moeten ons richten op de verhuur van 
sociale huurwoningen. Activiteiten in de duurdere huur-
sector en voor maatschappelijk vastgoed worden wettelijk 
ingeperkt. Hoe ver? Dat is nog onzeker.

Fusie: blijvend oog en oor voor de dorpen
Ook de fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bos-
koop en Rijnwoude is voor ons belangrijk. Wij bouwen aan 
een goede relatie met de gemeente, zoals we die ook met 
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De wereld verandert. Reden voor Habeko wonen om haar koers tegen het licht te houden. 
Wij presenteren graag onze koers. 

de gemeente Rijnwoude hadden. De nieuwe gemeente 
kent een gevarieerde woningmarktsituatie: stedelijk gebied 
(Alphen aan den Rijn), grote kern (Boskoop) en kleine ker-
nen (vooral in de gemeente Rijnwoude). Wij geven vanuit 
onze unieke positie in de kleine kernen de samenwerking 
met de gemeente vorm.

> Met nieuwbouw spelen wij in op de veranderende wensen 
van onze huurders. Ook houden we zo de kwaliteit van 
onze woningvoorraad op peil. De afgelopen vier jaar 
bouwden wij, verspreid over de vier dorpen, 125 woningen 
voor diverse doelgroepen. 

> Habeko wonen staat voor comfortabel en betaalbaar 
wonen, met woningen die aansluiten bij de wensen van 
onze huurders. Energiebesparing door isolatie heeft 
daarbij een hoge prioriteit. Ook de komende jaren gaan 
wij hiermee door. Wij verwachten dan wel een bijdrage 
van huurders in de investering. 
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Habeko wonen is er voor mensen die niet op de vrije 
markt een woning kunnen huren of kopen. Deze groep is 
wettelijk afgebakend. Onze partners kunnen ons altijd aan-
spreken op onze verantwoordelijkheid voor deze wettelijke 
laagste inkomensgroep. Maar onze verantwoordelijkheid 

Beperkte ondersteuning van middeninkomens
Ook lagere middeninkomens tot circa € 44.000,- hebben 
een kwetsbare positie op de woningmarkt. Wij onder-
steunen deze groep in beperkte mate door woningen 
aan te bieden met een aangepaste huurprijs. Voor deze 
doelgroep maken we gebruik van de mogelijkheid van een 
inkomensafhankelijke huurverhoging. Ook voor deze groep 
onderzoeken we wat een betaalbare huur is passend bij 
hun inkomen. Voor deze groep is 15% van het vrijkomende 
woningaanbod beschikbaar.

Hogere inkomens ondersteunen wij niet. Huidige huurders 
blijven welkom, maar hebben op termijn geen recht meer 
op korting op de huur. Zo dragen zij bij aan de betaalbaar-
heid van het wonen voor de lagere inkomens.

Betaalbaar wonen

is onze belangrijkste opgave
houdt hier niet op. Ook lagere middeninkomens hebben 
een lastige positie op de woningmarkt. Deze middeninko-
mens rekenen we ook tot onze klanten. Voor hen bieden 
we een betaalbaar alternatief, zij het tegen hogere prijzen 
dan de laagste inkomens.

Betaalbaar wonen is voor al deze huishoudens van essen-
tieel belang. Wij werken hieraan mee door de woonlasten 
laag te houden. Door energiezuinige woningen te bieden 
houden we ook de energiekosten laag.

Prioriteit voor laagste inkomens
Onze belangrijkste taak is het bieden van betaalbare 
huisvesting aan mensen die niet tegen een vrije marktprijs 
een woning kunnen kopen of huren. Dit is momenteel niet 
eenvoudig, omdat de overheid ons dwingt om ook voor de 
laagste inkomens (aanzienlijke) huurverhogingen te vragen. 

Onze inzet voor betaalbare huisvesting ligt met prioriteit bij 
huishoudens met een inkomen tot de wettelijke grens van 
circa € 34.000,- in 2013: onze primaire doelgroep. Voor hen 
zetten we in op een gematigde huurprijs en huurontwikke-
ling. Onze ambitie is voor deze huishoudens een betaalbare 
huur te bieden. Wat een passende huurprijs is gelet op 
het inkomen, willen we nader onderzoeken. 85% van onze 
vrijkomende woningen is voor hen bestemd. 

> Met ons Energieplan brengen we de energienota en 
daarmee de woonlasten omlaag. We verwachten de 
komende jaren nog ruim € 3,3 miljoen te investeren in 
energiebesparende maatregelen. Het Energieplan loopt al 
een aantal jaren en inmiddels is bij honderden woningen 
vloer- en/of dakisolatie aangebracht. 
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> Wij bouwen de komende vier jaar 100 sociale huurwoningen. Zo reageren wij op 
de vraag vanuit onze doelgroep en zorgen ervoor dat zij betaalbaar kunnen wonen. 

> Door te investeren in energiebesparende maatregelen hebben we in 2018 alleen 
nog woningen met minimaal een C-label.  Huurders betalen hieraan mee, maar de 
besparing op de energielasten is aanzienlijk hoger. 

> Wij stellen een grens vast gericht op het betaalbaar houden van wonen voor de 
doelgroep. Wij doen dit op basis van een onderzoek in samenwerking met de 
gemeente. 

> Binnen ons bestaande verkoopprogramma blijven we woningen aanbieden die 
toegankelijk zijn voor starters met een laag inkomen. Verkoop van woningen draagt 
ook bij aan de diversiteit en kwaliteit van de wijken.

Wat gaan we de komende tijd doen aan  
behoud van een betaalbaar woonaanbod?

> Nieuwe huurders met een lager middeninkomen betalen een hogere huur.   
Op deze wijze verdelen wij de lasten. 

> Zolang sprake is van een economische crisis breiden wij het verkoopprogramma 
niet uit. Juist nu bestaat behoefte aan betaalbare huurwoningen. 

> Voor starters reserveren wij minimaal 100 woningen extra. Deze woningen hebben 
een aangepaste huurprijs. 

> We zorgen ervoor dat onze bedrijfskosten ook in de toekomst laag blijven.  
Deze mogen niet boven het landelijk gemiddelde komen. 

> Wij onderzoeken de mogelijkheid van kostenbesparing door meer klantgestuurd  
onderhoud. 
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Vrijwilligers 
In de kernen Hazerswoude-Dorp en -Rijndijk, Benthuizen en Koudekerk draaien tal van publieke voorzieningen volledig op de inzet 
van vrijwilligers. Wij waarderen het vele werk dat deze vrijwilligers doen en sponsoren diverse initiatieven, waaronder het PWA Bad 
in Koudekerk, de huttenbouw in Hazerswoude-Dorp en de speeltuinvereniging Groenendijk. Ook bieden wij vrijwilligers een plat-
form zodat gemeente, zorgpartners en andere belanghouders hun stem kunnen horen.



Huurdersbelangen
Stichting Bewoners Belangen Habeko wonen (SBHW) behartigt de belangen van onze huurders. Sinds 2010 is het 
bestuur op volle sterkte en draagt bij aan constructief overleg. Onze huurders kunnen met vragen over bijvoorbeeld 
huurverhoging bij de stichting terecht. Wij zien SBHW als een goed geïnformeerde gesprekspartner en waarderen 
hun inbreng. 
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> Tuinactie: groene vingers houden tuinen netjes en de 
buurt leefbaar. Een frisse buitengevel met nieuwe kozijnen 
leidt er vaak toe dat de bewoners ook de tuin weer een 
opknapbeurt geven. Het gaat niet altijd goed met het 
tuinonderhoud. We spreken dan de bewoners aan om hun 
verantwoording te nemen. 

> De rolstoelfi ets vormt ons geschenk aan de bewoners van 
Koudekerk. Een aangepast huis is belangrijk maar het moet 
ook mogelijk zijn buiten te genieten van het mooie weer. 



Wij zijn verbonden met de kernen Hazerswoude, Benthui-
zen en Koudekerk. De kwaliteiten van de dorpse samen-
leving verdienen onze aandacht en die van onze partners. 
Wij maken onderdeel uit van die samenleving. Vanuit onze 
betrokkenheid zijn wij graag aanspreekpunt als het gaat om 
de leefbaarheid in deze kernen. Maar ook zullen wij vanuit 
onze betrokkenheid en kennis bij onze partners aanklop-
pen om de dorpen en dorpse vraagstukken hoog op de 
agenda te houden. Een kracht van de kernen is de sociale 
samenhang en de initiatieven die uit de samenleving zelf 
komen. Wij ondersteunen die altijd vanuit onze betrokken-
heid.

Leefbaarheid in kleine kernen
Met de krimp, vergrijzing en ontgroening van de bevolking 
en het wegtrekken van voorzieningen verdient de leef-
baarheid in kleine kernen volop aandacht. In een grotere 
gemeente bestaat het risico dat kleinschalige ontwikkelin-
gen gauw aan de aandacht ontsnappen. Daarom vestigen 
wij de aandacht op de kleine kernen. 

Habeko wonen richt zich op betaalbaar 
wonen met vitale dorpen
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Wij zetten ons in voor de leefbaarheid in de kleine kernen. 
Belangrijk voor die leefbaarheid zijn de sociale structuren 
in de kernen: van inwoners en bedrijven. Deze sociale 
structuren vormen de ruggengraat van de gemeenschap. 
Wij ervaren het als waardevol dat ook nieuwkomers hierin 
meedoen. Wij stimuleren participatie van nieuwkomers 
samen met vrijwilligersorganisaties. Dit kan bijvoorbeeld 
met de introductie van een participatiekaart. Habeko 
wonen beloont dan vrijwillige inzet voor de samenleving. 
Ook met een vrijwilligersdorpsprijs spreken we de waarde-
ring uit voor betrokken vrijwilligers.

Initiatieven uit de kern ondersteunen
Wij ondersteunen initiatieven die vanuit de dorpen zelf 
komen; soms met geld, soms met menskracht. Ook signa-
leren we vanuit onze aanwezigheid in de kernen gewenste 
en ongewenste ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen 
agenderen we onder meer bij de gemeente, welzijns- en 
zorginstellingen. Onze gezamenlijke inzet is immers nodig 
voor het versterken van de leefbaarheid.

Habeko wonen ziet geen rol in de realisatie van nieuw 
maatschappelijk vastgoed. In de dorpen zijn de nodige 
accommodaties. De aandacht moet vooral uitgaan naar een 
effi ciënte benutting van deze accommodaties. Wij onder-
steunen wel het afwegingsproces rond het benutten van 
het vastgoed. 

> Leefbaarheid schuilt ook in kleine projecten. Zoals het 
opknappen van een steiger waar bewoners samenkomen 
voor een gezellig praatje. Soms kan met een kleine 
bijdrage ook de speeltuin weer goed functioneren. 
Wij helpen dan graag. 

Inzetten op

Dorpse kracht
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> Weten wat er speelt in de dorpen. We onderhouden hiervoor intensief contact 
met allerlei partijen.

> Wij ondersteunen de ontwikkeling van klankbordgroepen vanuit de dorpen 
(dorpsraad/dorpsoverleg). Wij doen dit materieel, bijvoorbeeld door faciliteiten ter 
beschikking te stellen. Maar vooral willen we in gesprek gaan en meedenken over 
oplossen van knelpunten.

> Met incidentele financiële ondersteuning van dorpsgerichte vrijwilligersactiviteiten 
dragen wij direct bij aan de leefbaarheid. Wij helpen met geld voor materiaal, de 
vrijwilligers leveren menskracht. 

> Door een vrijwilligersprijs per kern in te stellen bevorderen wij de sociale ver-
bondenheid. Daarnaast onderzoeken we samen met de dorpsoverleggen ook de 
mogelijkheid van een participatiekaart. 

> Wij stimuleren de gemeente om haar rol in de dorpen op een goede wijze te 
vervullen. In dit verband voorzien wij de gemeente van de nodige informatie. 

> Stimuleren (aanjagen) van de vernieuwing van de winkelcentra in de vier kernen.

> Wij knappen minimaal één zogenoemde rotte plek op. Het gaat met name om  
verpaupering als gevolg van leegstand. 

> Wij intensiveren de samenwerking en taakverdeling op het gebied van wonen en  
zorg door hierover afspraken vast te leggen in een nieuw ‘Alphen-akkoord’. 

Wat gaan we de komende tijd doen om de 
leefbaarheid in de dorpen op peil te houden?

> Met onze nieuwbouw spelen wij in op de zorgbehoefte binnen de woonservice- 
zones. Wij ondersteunen op deze wijze de realisatie van woonservicezones in  
Hazerswoude-Dorp en Koudekerk/Hazerswoude-Rijndijk.

> Voor vragen rond wonen en zorg, maar ook voor andere knelpunten in de omge-
ving bieden wij een voorziening dicht bij huis. Hiervoor richten wij in ons kantoor 
een Woon Servicepunt in, waarvan verschillende partijen gebruik kunnen maken. 

> Wij onderzoeken welke aanpassingen in ons beleid op korte termijn noodzakelijk 
zijn om huurders langer zelfstandig in hun eigen woning te laten wonen. Dit combi-
neren we met een onderzoek naar vertrekredenen van senioren tussen de 55 en 
75 jaar. We zien dat een opvallend deel van deze groep de dorpen verlaat. 



We zijn een kleine laagdrempelige organisatie. Wij hechten 
waarde aan het persoonlijk contact met onze klanten  
en onze partners. Door samenwerking dragen wij ons 
steentje bij aan goed wonen in Hazerswoude, Benthuizen 
en Koudekerk. Dat doen we vanuit een open houding,  
met oog voor vragen en belangen van onze klanten en 
partners. 

Klantvriendelijkheid op een hoog peil
We zijn een kleine organisatie, die zeer goed bereikbaar 
is voor onze klant. Bij ons is nog sprake van persoonlijk 
contact, wij kennen onze klant. De lijnen zijn kort, waardoor 
we ook snel kunnen reageren op actuele vraagstukken. De 
klanttevredenheid is dan ook hoog en die willen we de 
komende jaren verder verbeteren. Wij willen daarbij onze 
KWH-score nog verder verhogen. Wij denken dit vooral te 
kunnen bereiken door nog beter te luisteren naar de klant 
en deze meer individueel maatwerk te bieden.

Werken aan een flexibele en efficiënte 
organisatie
De omgeving verandert en dat stelt ons voor nieuwe op-
gaven. Dit vraagt een flexibele organisatie. Vergeleken met 
andere corporaties heeft Habeko wonen een efficiënte 
organisatie die tegen relatief lage kosten haar werk doet. 
Dit willen we in de toekomst zo houden. De komende 
jaren ligt het accent eerder op krimp dan op groei van de 
organisatie, waarbij we een aantal kerntaken in eigen huis 
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Betrokken en

Wij hechten waarde aan het persoonlijk contact 
met onze klanten en onze partners

> Tijdens de jaarlijkse belanghoudersbijeenkomsten toetsen 
wij ons beleid en bespreken actuele ontwikkelingen met 
onze partners. Ook komen onze dilemma’s aan de orde, 
zoals een betaalbare huur of een geïsoleerde woning. De 
werkmethode verschilt per bijeenkomst. De pet op geeft 
aan dat je het eens bent met de stelling. 

moeten hebben; in het bijzonder waar het gaat om klant-
contacten en de contacten met stakeholders. De relatie 
met klanten en partners heeft dan ook de volle aandacht 
bij competentieontwikkeling.

Keerzijde van een kleine organisatie is haar kwetsbaarheid.  
Wij willen deze beperken door samenwerking met colle-
ga-corporaties en ‘stand-by’ afspraken met aanbieders van 
interim-personeel.

Klantgerichte organisatie



> De ontwikkeling van nieuwe klantgerichte competenties zoals omgevingssensitiviteit 
en flexibiliteit krijgt hoge prioriteit. Wij maken dit mogelijk met extra opleidingen en 
verankeren het belang hiervan in ons personeelsbeleid. 

> Wij zoeken nadrukkelijk de dialoog met lokale belangenhouders. Zij geven ons 
input voor onze inzet voor betaalbaar wonen in vitale dorpen. 

> Wij ondersteunen dorpsgebonden klankbordgroepen zoals de Dorpsraad in 
Koudekerk aan den Rijn. De lokale netwerken willen wij behouden en via onze 
belanghoudersbijeenkomsten bieden wij graag een platform. 

Wat gaan we de komende tijd doen om een betrokken 
en klantgerichte organisatie te blijven?
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> Met een kleine, efficiënte werkorganisatie blijven we vanuit een zelfstandige positie 
dichtbij de klant en de omgeving. Wij staan daarbij wel open voor samenwerking 
gericht op het vergroten van de flexibiliteit en de vermindering van de kwetsbaar-
heid. 

> Wij breiden ons netwerk uit binnen de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. Op 
deze manier worden wij op een bredere wijze gevoed met de relevante ontwik-
kelingen. Tegelijkertijd kan ons positieve imago zo ook in de nieuwe setting van 
waarde zijn. 



Bezoekadres
Dorpsstraat 48-50
Postadres
Postbus 35
Plaats
2390 AA Hazerswoude-Dorp

Telefoon
0172 583 111
E-mail
info@habekowonen.nl
Website
www.habekowonen.nl

> Sociale huurwoningen 1.764
> Commerciele woningen 37
> Overige wooneenheden 35
> Overige gebouwen 2
> Garages 13
> In aanbouw woningen 84

Totaal 1.935

Voorraad woningen V.O.V. 61

Prijs- en kwaliteitsverhouding  
 
Gemiddeld aantal punten WWS per 1 juli 149
Gemiddelde netto huurprijs 494
Huur in % van max. toegestane huur 66,4
Gemiddelde huurverhoging in % 4,6

Aantal mutaties  (excl. nieuwbouw) 92
Mutatiegraad in % op jaarbasis  5
 
Solvabiliteit  33,4 
Interest-coverage ratio (ICR) 3,60 
Debt service coverage ratio (DSCR) 1,83 
 
Aantal fte 15,4
Fte per 100 verhuureenheden 0,80 

Organisatie in cijfers

> Habeko wonen werkt aan de realisatie van een woonservice-
zone in Hazerswoude-Dorp. Winkels en het Zorgcentrum 
Driehof waren al in de buurt. Met de Lindehof zijn hieraan 
een gezondheidscentrum, het Centrum Jeugd en Gezin en 
appartementen toegevoegd. De komende jaren bouwen we 
ook levensloopbestendige appartementen aan de Van den 
Boschstraat. 


