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1. Visie Thius  
 
1.1 Samen naar een nieuwe organisatie 
Een serieuze toekomst voor de sociale woningbouw in Midden-Betuwe 
 
SCW en SWB hebben besloten om te gaan fuseren. Met de fusie waarborgen beide organisaties dat 
we onze opgaven blijven oppakken en onze woningvoorraad deels uitbreiden in de gemeente Buren, 
Neder- Betuwe en Tiel. Door de veranderende omgeving en opgave is dat zeker niet 
vanzelfsprekend. De fusie biedt mogelijkheden voor: 

- meer inzet van het volkshuisvestelijk vermogen, we willen meer sociale huurwoningen 
bouwen, meer verduurzamen en de huur matigen; 

- het doorontwikkelen van de kwaliteiten van beide organisaties en die van professionals; 
- het versterken van de positie van de corporatie op de arbeidsmarkt als gevolg van  de 

schaalvergroting; 
- het innemen van een sterkere positie in het regionale krachtenveld, zowel bestuurlijk als 

institutioneel. 
 
Door de fusie ontstaat een nieuw werkgebied, bestaande uit 17 dorpen en de stad Tiel. Dit zorgt 
voor een grotere diversiteit op allerlei terreinen. We krijgen te maken met andere doelgroepen, 
andere bewoners, andere achtergronden. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen en het vraagt op 
onderdelen om een nieuwe zienswijze en werkwijze. De nieuwe organisatie biedt meerwaarde: 

- aan de huurder door bijvoorbeeld meer beschikbare en betaalbare huisvesting 
door versterkte dienstverlening; 

- door bijdragen aan het realiseren van de transformatieopgave vanwege verduurzaming, 
vergrijzing en extramuralisering; 

- door bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving in stad en in de dorpen. 
- een sterke partner voor gemeenten, zorg, welzijn en marktpartijen. 

 
 
1.2 Trends en ontwikkelingen 
Zorgen voor elkaar en de omgeving… hard nodig! 
 
Om onze visie en missie te bereiken is het van belang rekening te houden met de omgeving waarin 
we als nieuwe corporatie actief zijn. Externe en interne ontwikkelingen zijn van (grote) invloed op de 
manier waarop wij dit gaan realiseren. De meest relevante ontwikkelingen zijn: 

- De overheid trekt zich terug, bezuinigt en legt de verantwoordelijkheid steeds meer bij de 
individuele burger; 

- Scheiden van wonen en zorg; 
- Uitstroom van het beschermd wonen en huurders met een nieuwe en complexere 

problematiek; 
- Het kabinetsbeleid is gericht op een kleinere sociale huursector en inperking van de taak van 

woningcorporaties; 
- De huizenmarkt trekt aan en er ontstaat schaarste die de prijs opdrijft. Met name voor 

starters en middeninkomens dreigt de koopwoning onbereikbaar te worden; 
- De stijgende lasten voor de individuele burger; 
- De toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt veroorzaakt dat mensen met lage 

inkomens kwetsbaarder worden;  
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- De maatschappij wordt complexer van aard, vraagt om meer afstemming en betrokkenheid 
van meerdere partijen in samenhang met samenwerking, participatie en netwerken die een 
steeds prominentere plek in het organiseren van oplossingen innemen; 

- Er komt meer invloed voor gemeenten en huurders, hun zeggenschap wordt groter; 
- Het in december 2018 tussen Aedes en de Woonbond nieuw afgesloten sociaal 

huurakkoord; 
- De digitalisering van de maatschappij neemt toe en dus ook het belang van technologie en 

ICT in het operationele proces;  
- De samenleving verhardt en de tolerantie tussen mensen neemt af;  
- Er groeit de kloof tussen arm en rijk;  
- Er ontstaan nieuwe initiatieven tot samenwerking en gemeenschapsvorming waardoor 

mensen steeds vaker het heft in eigen hand nemen;  
- De druk op de verduurzamingsopgave voor de corporatiesector is hoger. 

 
 
1.3. De opgaven 
We bouwen in alle gemeenten en in totaal 250 extra woningen! 
 
Thius staat voor een flinke opgave om de woningvoorraad beschikbaar en betaalbaar te houden, te 
verduurzamen, te verjongen, te renoveren en extra woningen te realiseren. Voor Neder- Betuwe 
realiseren we de komende tien jaar ongeveer 116 woningen extra. Voor de gemeenten Buren en Tiel 
realiseren wij respectievelijk 34 en 100 woningen extra. Deze aantallen komen nog bovenop de 
woningen die we verkopen, slopen en weer terugbouwen. Een hele opgave waar samenwerking met 
gemeenten en andere partijen voor nodig is. 
 
 
1.4. Visie en Missie 
 
1) Wij bieden de huurder een thuis 

➢ Betaalbaar en leefbaar 
We bieden betaalbare woningen voor mensen die (vanwege hun inkomen) niet in hun eigen 
woonbehoefte kunnen voorzien. Dat doen wij in de gemeenten Buren, Neder- Betuwe en Tiel. We 
kijken daarbij verder dan de woningen en leveren ook een bijdrage aan leefbare en vitale dorpen, 
wijken en buurten. We dragen bij aan een maatschappij waarin iedereen naar eigen vermogen 
meedoet. Een samenleving die niemand uitsluit. Een maatschappij waar iedereen woont in dorpen 
en buurten met voldoende differentiatie in kwantiteit en kwaliteit. Een opgave die we samen met 
onze drie gemeenten, bewoners en andere maatschappelijke partners oppakken. 
 

➢ Beschikbaarheid 
We zorgen voor voldoende woningen voor onze doelgroepen. Waar we een behoefte zien bekijken 
we gezamenlijk wat er mogelijk is en wordt bepaald welke en hoeveel woningen bij gebouwd 
moeten worden.  
 

➢ Thuis, ook op lange termijn 
We zijn meer dan alleen een woningbeheerder. We spelen ook een rol in de ontwikkel- en 
transformatie-opgave waar onze gemeenten voor staan. Niet alleen op korte termijn, maar ook op 
langere termijn. We nemen daarbij onze verantwoordelijkheid en bieden een ‘thuis’ voor onze 
huurders. We blijven nieuwsgierig naar wat ‘thuis’ is voor onze huurders, zodat we onze 
dienstverlening daar passend op kunnen aansluiten. 
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2) Mensgericht en dichtbij de huurder 

➢ Dichtbij de huurder 
Hoewel ons werkgebied nu groter wordt, blijven we dichtbij onze huurders. We blijven bereikbaar. 
Of huurders nu langs komen op kantoor, met ons bellen of digitaal met ons willen communiceren.  
 

➢ Luisterend oor 
Bij vragen van huurders is ons vertrekpunt: ‘Het kan, tenzij….’ Onze huurders moeten het gevoel 
hebben dat er naar hen wordt geluisterd. Dit houdt echter niet in dat de huurder altijd zijn zin krijgt. 
Hiervoor is het nodig dat medewerkers voldoende ruimte hebben om mee te denken met onze 
huurders en zo gezamenlijk de weg te wijzen en tot oplossingen te komen. 
 
3) Wij werken samen vanuit een open houding 

➢ Vertrouwen 
Samenwerking is nodig om onze ambities te realiseren. Vertrouwen is daarbij de basis voor het 
gezamenlijk leveren van prestaties. Dit geldt voor zowel intern als extern. Het is nodig dat we goed 
van elkaar weten wat er speelt of gaat spelen. Zodat we beter kunnen samen werken, onze keuzes 
maximaal afstemmen in het belang van de kwaliteit van onze prestaties. 
 

➢ Op kleine schaal 
Leefbaarheid van de omgeving zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we samen 
met belanghouders en huurders oppakken. In sommige buurten is behoefte aan sociaal contact, 
zodat bewoners zich veilig voelen. Dit faciliteren wij door samen te werken met onze 
belanghouders. Onze benadering is daarbij kleinschalig en gericht op de buurt om snel oplossingen 
te kunnen bieden. We zien hierin ook een belangrijke rol voor actieve en betrokken bewoners. 
 

➢ Passende bijdrage 
We wegen steeds af waar onze belangen liggen en wat wij kunnen bijdragen. Waar de bewoners of 
andere partijen problemen zelf oppakken, doen wij dit niet. Maar als we zien dat een belangrijk 
aandachtspunt blijft liggen en wij het van belang vinden, nemen wij binnen onze wettelijke kaders 
onze verantwoordelijkheid. We communiceren helder met belanghouders en zoeken met hen, 
vanuit een open houding, naar een passende oplossing.  
 
4) We zijn bij de tijd 

➢ Lerende organisatie 
We zijn geen voorloper, maar zeker ook geen achterblijver. We zijn bij de tijd. We zijn een lerende 
organisatie waarbij we goed na blijven denken over wat we doen en of dat nog aansluit bij wat onze 
huurders en belanghouders van ons vragen. Zo kijken we onder andere naar de mogelijkheden van 
informatisering en andere (technische) innovaties die ons hierbij kunnen helpen. Als voorbeeld kan 
worden gedacht aan het verduurzamen en betaalbaar houden van ons bezit. 
 

➢ Kunst afkijken 
Innovatie en nieuwe technieken zijn voor ons een hulpmiddel, niet een doel. We gebruiken in 
principe bewezen technologie en maken gebruik van wat elders werkt. Indien een probleem met 
bewezen technologieën geen oplossing kan bieden of een toegevoegde waarde biedt, kijken we 
naar nieuwe technieken om deze op passende wijze toe te passen. 
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1.5 Onze doelgroep 
Voor deze mensen zijn wij er 
 
Als woningcorporatie zijn wij er voor mensen die vanwege hun inkomen of anderszins niet 
zelfstandig hun plek op de woningmarkt kunnen vinden. Onze primaire doelgroep zijn huishoudens 
met een inkomen tot € 38.035,- (prijspeil 2019). Daarnaast zijn wij er ook voor huishoudens met een 
inkomen tussen € 38.035,- en €42.436,- én voor kwetsbare doelgroepen met een bijzondere 
welzijns- of zorgvraag.  
 
Naast onze primaire en secundaire doelgroepen hebben we te maken met de middeninkomens. 
Hiervoor hebben wij het niet-Daeb vastgoed en de woningen die we verkopen. We handhaven het 
huidige niet-Daeb vastgoed en breiden dit alleen uit als het niet ten koste gaat van het bouwen voor 
onze primaire doelgroep en als de winsten van deze woningen ten gunste komen van onze 
doelgroep. 
 
1.6 Kernwaarden 
Dit is onze richting voor de toekomst 
 
Door onze kernwaarden als personificatie van onze organisatie te benoemen, geven wij aan wat we 
van wezenlijk belang vinden, waar wij voor staan en hoe we met elkaar om willen gaan. Ze zijn ook 
richtinggevend voor onze keuzes en vormen richtlijnen voor ons gedrag.  
 
Dichtbij 
We blijven dicht bij onze huurders staan. We luisteren naar onze huurders, nemen hen serieus en 
hebben de tijd voor ze. Huurders zijn geen nummer voor ons. We zijn, binnen de grenzen van de 
redelijkheid, bereikbaar en benaderbaar en zorgen ervoor dat onze huurders ons op een door hen 
gewenste manier kunnen vinden en spreken. 
 
Bij de tijd 
Innovatie vinden we belangrijk, we denken graag vooruit maar lopen niet voorop. We blijven echter 
ook niet achter. We volgen nieuwe technologieën op allerlei terreinen en passen nieuwe technieken 
toe als ze bewezen zijn. Indien we problemen ervaren en er nog geen bewezen technieken zijn, gaan 
we op zoek naar passende en innovatieve oplossingen om verder te komen. We zorgen met 
opleidingen en trainingen dat onze kennis en kunde bij de tijd is. 
 
Wat is nodig? 
We werken met een praktische insteek. We bekijken per situatie wat handig en verstandig is. We 
kijken of wat we doen ook noodzakelijk en nodig is voor onze huurders en samenwerkingspartners. 
We zijn een stabiele organisatie. We hebben de kennis in huis om onze taken goed uit te voeren. We 
zijn een betrouwbare partner om samen te zorgen voor de opgave in ons gebied. 
 
Meedenkend 
Ons vertrekpunt is: ‘Het mag, tenzij….’. We denken mee met onze huurders en belanghouders. 
Meedenken betekent voor ons: oog en oor hebben voor je omgeving en bepalen wat je kunt doen en 
waar de grenzen liggen. Hiervoor kijken we naar wat nodig is, en niet altijd naar wat ons gevraagd 
wordt te doen (of juist niet te doen). We denken buiten kaders om onze doelen te realiseren, de weg 
te wijzen en problemen op te lossen. Om dit te bereiken hebben onze medewerkers de nodige 
ruimte om passende dienstverlening te bieden met flexibiliteit om hun werk naar behoren te kunnen 
doen.  
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2. Strategische thema’s  
Eerst samen, dan verder gaan 
 
We werken aan de hand van vijf thema’s. Per strategisch thema geven wij aan welke keuzes we 
maken. De focus ligt de eerste periode echter ook op het samengaan van de organisaties. We kiezen 
voor rust en stabiliteit. We gaan eerst opbouwen, voordat we gaan uitbouwen. 
 
2.1 Vijf strategische thema’s 
 
De vijf strategische thema’s zijn: 

1. Een huis met betaalbare woonlasten voor nu en later 
2. Voldoende beschikbare woningen voor onze doelgroepen  
3. Leefbare dorpen en buurten 
4. Samenwerken om onze doelen te bereiken  
5. Werken aan verdere professionalisering van de organisatie 

 
1. Een huis met betaalbare woonlasten voor nu en later 

Wij zijn ons bewust van de waarde van ons vastgoed voor de maatschappij. En we zijn ons bewust 
van de verplichting die daarbij hoort: onze woningen beheren met goed rentmeesterschap. Dat 
betekent effectief en efficiënt te werk gaan en oog hebben voor betaalbaar wonen. Hierdoor zorgen 
we er ook voor dat onze toekomstige generaties betaalbaar kunnen blijven wonen.  
 
Onze huurders hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met snel stijgende woonlasten. We 
zetten ons in voor betaalbare woningen. Dit betekent dat we ook kijken naar de kwaliteit. Het 
toevoegen van kwaliteit heeft immers ook zijn prijs. We zoeken naar balans in de prijs-
kwaliteitsverhouding om ervoor te zorgen dat woningen niet alleen nu, maar ook in de toekomst 
betaalbaar zijn. Duurzaamheid en innovatie spelen hierbij een belangrijke rol. We bepalen hoe ons 
vastgoed er de komende jaren uit komt te zien en hoe we onze bestaande woningen kunnen 
verduurzamen, passend bij onze mogelijkheden en taakstelling als corporatie.  
 
We nemen energiebesparende maatregelen die de woonlasten van onze bewoners beperken en 
zoeken, indien nodig, naar innovatieve oplossingen om dit te realiseren. Hierdoor werken we aan 
een toekomstbestendige woningvoorraad. Verduurzaming is hierbij een middel voor het beperken 
van woonlasten en geen doel op zich. Daarnaast blijven we het twee-hurenbeleid hanteren in het 
kader van beschikbaarheid en betaalbaarheid voor onze huurders. 
 

2. Voldoende beschikbare woningen voor onze doelgroepen 
In ons werkgebied is sprake van een groeiende vraag naar woningen. We zien de komende jaren een 
lichte groei in onze doelgroep: kleine huishoudens met een smalle beurs. Daarnaast is er een groep 
die (net) teveel verdient om een sociale woning te huren, maar te weinig inkomen heeft om een 
woning te kopen. Voor deze groep hebben we ons niet-daeb vastgoedsegment en bieden we 
woningen te koop aan in een prijscategorie tussen de €140.000 en €220.000. De woningen die we 
voor deze doelgroep verkopen, compenseren we in het bijbouwen voor onze doelgroepen om 
ervoor te zorgen dat onze woningvoorraad op peil blijft.  
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Naast het bijbouwen van nieuwe woningen ter compensatie van verkopen, bouwen we nog zo’n 250 
extra woningen bij in de drie gemeenten om aan de vraag naar woningen in de komende jaren te 
kunnen voldoen. 
 

3. Leefbare dorpen en buurten 
Leefbare dorpen en buurten zijn van belang om prettig te wonen, om je thuis te voelen. We delen de 
verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid met belanghouders, waarbij de gemeenten, 
welzijnsorganisatie en bewoners belangrijke partijen zijn. Voor ons zijn leefbare dorpen en buurten 
ook van belang vanwege het effect op de verhuurbaarheid en ons (indirecte) rendement.  
 
We zetten ons daarom ook in voor leefbare dorpen en buurten, daar waar het ons woningbezit 
betreft. Daar waar bewoners of andere partijen problemen zelf oppakken, doen wij dit niet. Maar als 
we zien dat aandachtpunten blijven liggen die we van belang vinden, pakken we die op. We zoeken 
hierbij samenwerking met betrokken bewoners, gemeenten en organisaties op het gebied van 
veiligheid, zorg en welzijn. Zo faciliteren we initiatieven als deze de leefbaarheid in of rondom onze 
complexen ten goede komt, maar zeker ook met oog en oor voor het algemeen woonbelang in 
wijken en in dorpen.  
 

4. Samenwerken om onze doelen te bereiken 
Door onder andere de vergrijzing en extramuralisering verandert onze doelgroep de komende jaren. 
Een standaardproduct of standaarddienstverlening is niet genoeg om iedereen een thuis te bieden. 
Dat kan gevolgen hebben voor de woning. We denken hierin mee en bekijken wat de mogelijkheden 
zijn om te zorgen voor passende huisvesting en dienstverlening. In onze dienstverlening staat 
nadrukkelijk het doel voorop. Om dit te bereiken, richten we ons op passende dienstverlening door 
bijvoorbeeld samen met een zorgpartij specifieke afspraken te maken over het wonen (via ons) en 
begeleiden (via de zorgpartij) van bewoners en wie wat oppakt passend bij ieders eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
We zien dat lang niet iedereen binnen onze doelgroep aan de eisen van zelfredzaamheid kan 
voldoen. Samen met andere organisaties zoeken we naar oplossingen. Onze belanghouders 
hebben, net als wij, te maken met nieuwe regelgeving, nieuwe rollen en nieuwe uitdagingen. 
Hetzelfde of meer doen met minder geld. Het risico is dat iedere organisatie zich terugtrekt op zijn 
eigen eiland. Hierdoor vallen bepaalde mensen, zoals kwetsbare personen met bijvoorbeeld verward 
gedrag en huurders met schulden, qua woonsituatie tussen wal en schip. Onze inzet daarbij is om 
met een aanpak van vroeg signalering dit zo veel mogelijk te voorkomen en maatregelen te treffen. 
Door dichtbij onze huurders te staan en kennis te hebben van wat er leeft, signaleren we problemen 
en handelen we in samenwerking met onze partners hiernaar in het belang van sociale cohesie in 
wijken en dorpen.  
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De mate van samenwerkingsbereidheid onder onze belanghouders is groot. Dit blijkt uit de 
visitatierapporten waarbij men nadrukkelijk aangeeft prijs te stellen om gezamenlijk op te trekken, 
informatie te delen en doelen te realiseren. Het is daarom ons voornemen om, aan de hand van 
specifieke thema’s, te komen tot gezamenlijke doelstellingen en samenwerking.  
 

5. Werken aan verdere professionalisering van de organisatie 
Als Thius blijven wij doen wat we altijd al doen en waar we goed in zijn. De opgave in ons 
werkgebied is leidend voor ons. Kunnen we de opgave niet alleen aan, dan zoeken we in of met 
netwerken en manieren om tot realisatie te komen.  
 
Om passende dienstverlening en huisvesting te bieden, maken we keuzes: wat doen we wel en wat 
niet. Door effectief en efficiënt te werken en gebruik te maken van onder andere standaardisatie, 
ontstaat er ruimte in flexibiliteit van werken en de goede dingen op het goede moment te kunnen 
doen. Deze manier van werken vraagt ook om passende competenties, duidelijke formulering van 
taken en een taakgerichte organisatie die medewerkers het kader en de ruimte biedt om ook die 
eigen verantwoordelijkheid te nemen en om gewaardeerd te worden.  
 
We zetten in op ontwikkeling van onze medewerkers en zorgen ervoor dat ieders talenten en 
kwaliteiten optimaal ingezet worden. Daarnaast versterken we onze professionaliteit door 
kennisontwikkeling en -bundeling. Doel hierbij is om onze taak als corporatie adequaat en efficiënt 
uit te voeren en tegelijkertijd in staat te zijn om flexibel in te spelen op veranderingen in onze 
interne en externe omgeving. 
 
Om te blijven aansluiten op de veranderende omgeving volgen we de technologische 
ontwikkelingen en blijven we onze processen continu verbeteren. Hiertoe is het van belang samen 
werken te werken met onder meer corporaties, huurders, marktpartijen.  
 
Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot andere, vernieuwende beheervormen in samenhang met 
bijvoorbeeld het herzien van nieuwe communicatievormen met onze huurders. Steeds meer pakken 
huurders zelf woonzaken op of gaan op onderzoek uit. Deze ontwikkeling stelt dan ook eisen aan 
onder meer de toegankelijkheid van informatie en de mate van digitalisering.  
 
We stimuleren onze huurders om steeds meer digitaal te doen, maar zorgen er tevens voor dat 
huurders die niet mee kunnen komen in de digitale wereld ook bij ons terecht kunnen. 
 


