
We versterken onze samenwerking met netwerk-
partners
We monitoren continue onze klanttevredenheid
Gemiddeld bouwen we 70 woningen per jaar 
We verkopen 15 woninen per jaar bij voorkeur aan 
huurders met een middeninkomen
We gaan 421 woningen herstuctureren en 254 
woningen renoveren
We isoleren 1015 woningen volgens "de Standaard"
We maken 675 bestaande woningen gasloos
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Plannen voor de lange termijn, 
vóór 2030

WONINGSTICHTING DE ZALIGHEDEN

Werken aan betaalbaar wonen

Zorgen voor beschikbare woningen

Onze doelgroep groeit. Er zijn daarom nog steeds meer sociale huurwoningen 
nodig. In ons ondernemingsplan staat dat we een grote ambitie hebben om 
woningen bij te bouwen: goedkope woningen die bereikbaar zijn voor 
huishoudens met een smalle beurs. Verder zijn we van plan om meer levensloop-
bestendige woningen én kleine woningen te realiseren. We willen ook zorgen dat 
huurders sneller kunnen doorstromen naar een huis dat beter bij hun situatie past.

Het is één van de belangrijkste doelen in ons ondernemingsplan: betaalbaarheid 
van onze woningen en het laag houden van de woonlasten van onze huurders. 
Dat doen we onder andere door onze woningen te verduurzamen, zodat de ener-
gierekening lager blijft. Ook willen we het aantal goedkope woningen in ons 
woningaanbod op niveau houden.

Al onze woningen zijn in 2050 CO2-neutraal. Daarom is het duurzamer maken van 
ons woningbestand een belangrijke opgave voor ons. We werken binnen onze 
duurzaamheidsstrategie verder aan onze visie rond vijf pijlers: 

• Een aardgasloze, CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. 
• Klimaatadaptatie. 
• Energie- en milieubewust gedrag. 
• Circulair bouwen. 
• Een duurzame bedrijfsvoering. 

Een ander uitgangspunt is dat al onze woningen in een goede staat van onder-
houd verkeren. Bij planmatig onderhoud wordt de nadruk vooral gelegd op het in 
stand houden van de kwaliteit van het casco en de kwaliteit van het interieur van de 
woning.

Kwalitatief goed en duurzame woningen

De maatschappij verandert snel en niet iedereen kan de veranderingen bijbenen. 
Bovendien vergrijst de bevolking, terwijl ouderen steeds langer zelfstandig moeten 
blijven wonen. Ook mensen met psychische problemen kunnen steeds minder 
vaak of makkelijk terecht bij een zorginstelling. Vereenzaming, verwaarlozing en 
overlast nemen toe. We gaan daarom nog intensiever met onze zorgpartners 
samenwerken om deze knelpunten aan te pakken. En we helpen zo veel als 
mogelijk woningzoekenden die door sociale of medische oorzaak zelf geen 
woonruimte kunnen vinden.

Een thuis voor onze klanten

Prettig wonen betekent wonen in een fijn huis, maar ook in een fijne leefomge-
ving. We willen graag dat onze huurders wonen in een gemengde, veilige wijk 
waar ze zich verbonden mee voelen. Een buurt waar bewoners oog hebben voor 
elkaar en waar ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. We bedenken 
daarom samen met zorg- en welzijnspartijen, gemeenten en bewoners nieuwe 
woonoplossingen. Samen met onze huurders en andere partners werken we aan 
het tegengaan van verwaarlozing, vereenzaming en overlast.

Leefbare woonomgeving

In de benchmark van Aedes scoort WSZ al jaren bovengemiddeld op het gebied 
van klanttevredenheid. Dit ondanks de corona-epidemie, waardoor we veel 
processen op onderdelen moesten aanpassen.

Zorgen voor tevreden klanten

WSZ is er voor die mensen die zelf moeilijk in 
huisvesting kunnen voorzien. Ons streven is om 
onze huurders een goede betaalbare woning te 
bieden. Tevreden huurders dat is een van onze 
belangrijkste doelstellingen. Het woongenot en 
de woonomgeving vinden wij belangrijke 
aspecten om je thuis te kunnen voelen. Door de 
hoge inflatie en de extreem hoge energielasten 
hebben onze huurders het moeilijk. De druk op 
de woningmarkt is ongekend hoog, de wachttij-
den zijn veel te lang. We hebben veel plannen 
voor de komende jaren die onder druk staan 
door sterke prijsstijgingen, stijgende rente, lange 
procedures en krapte op de arbeidsmarkt. In 
deze economische onzekere tijden zullen we 
deze ontwikkelingen nauwgezet moeten blijven 
volgen.

Versneld duurzaam investeren 
voor onze klanten

Begroting 2023 in één oogopslag

MILJOEN
26,5

Groot onderhoud

4,2
MILJOEN

Planmatig en 
dagelijks onderhoud

7,8
MILJOEN

Nieuwbouw

19,5
MILJOEN

ONZE 
INVESTERINGEN 

ONZE 
VASTE LASTEN

Belastingen en 
verzekeringen

1,3
MILJOEN

Rentekosten 

5,1
MILJOEN

%

Eigen 
organisatie

4,6
MILJOEN

ONZE HUUROPBRENGST

Vennootschaps-
belasting

1,7
MILJOEN

Duurzaamheid

9,2
MILJOEN


