
Een nieuwe koers





Dit is onze nieuwe strategische koers, onze 
nieuwe identiteit. Deze is bepaald in een 
zorgvuldig proces dat we met alle collega’s 
en met een groot aantal stakeholders en 
bewoners hebben doorlopen. Samen hebben 
we de goede richting gevonden, de juiste 
route op weg naar de juiste bestemming. We 
zullen hierin koersvast en toch flexibel zijn.



2019 
ZO zijn wij



We zijn op zoek gegaan naar de nieuwe koers.  
Deze hebben we samengevat in vier onderdelen:

Een nieuwe missie. Deze moet ons allemaal 
motiveren.

Een nieuwe visie. Deze beschrijft het perspectief 
voor de lange termijn.

Een nieuwe positionering. Hiermee schudden we ons 
imago van grijze muis definitief van ons af. 

Nieuwe kernwaarden. Deze bepalen het kader waarin 
we samenwerken.



Missie
Samen wonen, 
werken en leven



Bij de nieuwe strategie hoort ook een nieuwe 
missie. Hierin beschrijven we we onze wens  
voor de wereld om ons heen. 

“ZOwonen werkt mee aan een wereld 
waarin mensen samen wonen, werken 
en leven in een omgeving waarin ze zich 
gelukkig en veilig voelen. Doordat mensen 
tot rust komen in hun thuis ontstaat er 
meer ruimte om zich te focussen op hun 
eigen ontwikkeling.”



Visie



Ondersteunen  
van bewoners op 
drie manieren
In onze visie benoemen we dat 
we onze bewoners op drie manieren 
ondersteunen. Voor de duidelijkheid:

1. We verbeteren perspectief.

2. We bevorderen zelfredzaamheid.

3. We vergroten participatie. 



Dit is onze visie:

“ZOwonen levert passende huisvesting en 
kwalitatief goede dienstverlening, zodat 
onze bewoners goed kunnen leven in hun 
huis en in hun wijk. We ondersteunen onze 
bewoners in het verbeteren van perspectieven, 
zelfredzaamheid en participatie in de 
samenleving. Dat doen we niet alleen, 
maar samen met andere maatschappelijke 
organisaties.”



Statement



Dit is het statement waarmee we onze 
nieuwe positionering communiceren:

“ZOwonen bouwt aan mensen. 
Samen creëren wij kansen voor onze 
bewoners om zich te kunnen ontwikkelen. 
Een goed thuis is de basis.”



Kernwaarden
We hebben nieuwe 
kernwaarden benoemd. 
Deze omschrijven het 
kader waarbinnen we 
met elkaar samenwer-
ken. De kernwaarden 
beschrijven ook wat we 
willen ontwikkelen en 
stimuleren bij onze me-
dewerkers en bewoners.

We hebben vijf 
kernwaarden benoemd.

Drie kernwaarden 
hebben betrekking op 
de eigen, individuele 
kracht. Dit noemen we 
de ‘ik-kracht’. 

Twee kernwaarden 
hebben betrekking op 
hoe wij samenwerken, 
onderling en met onze 
bewoners en partners. 
Dit noemen we de 
‘wij-kracht’. 



IK-KRACHT

Eigen kracht
Eigen mening
Eigenzinnig

WIJ-KRACHT

Samen creëren
Humaan zakelijk



Meer eigenheid

Drie van de vijf kernwaarden beginnen met het 
woord ‘eigen’. Dat is niet zomaar. Dat is omdat onze 
bedrijfscultuur gekenmerkt moet worden door eigen 
kracht. Dat past bij onze medewerkers, bij de regio 
waarin we actief zijn én dat is wat onze stakeholders 
(of: belanghebbenden) van ons verwachten. Een 
“eigen” gezicht, een “eigen” koers.  

De twee andere kernwaarden vertegenwoordigen het 
samenwerkingsgerichte deel van onze bedrijfscultuur. 
Nét zo belangrijk in onze regio. Om onze missie en 
visie te realiseren móeten we samenwerken. Samen 
voegen we meer waarde toe dan alleen.



Strategisch 
hoofdkader



Ons strategisch 
hoofdkader bepaalt 
het grofste kader. De 
strategische focuspunten 
die nog volgen moeten 
binnen dit hoofdkader 
ingevuld / nader geduid 
worden. We hebben het 
dan over de volgende 
onderwerpen:

Schaalgrootte 
Doelgroep
Werkgebied
Zorg
WerkgeverschapWerkgeverschap



Schaalgrootte
ZOwonen heeft ongeveer 14.000 woningen 
in eigendom. Deze schaal past ons. We 
zijn groot genoeg om de steeds groter 
wordende administratieve last in de 
sector het hoofd te kunnen bieden, en 
klein genoeg om dichtbij te kunnen zijn. 
We gaan dan ook niet zelf actief op zoek 
naar schaalvergroting. Maar als onze hulp 
gewenst is, staan we daar voor open.



Doelgroep
We richten onze dienstverlening en investeringen 
op de sociale doelgroep. Daarnaast zien we ook 
dat middeninkomens in ons werkgebied, die niet 
terecht kunnen in de sociale huur, het lastig hebben 
om geschikte woonruimte te vinden. Hier zien we 
dan ook een opgave die we allereerst proberen te 
beantwoorden door optimaal gebruik te maken van 
de mogelijkheden binnen de huurregels. Daarnaast 
leveren we ook een bijdrage door zelf op kleine 
schaal te investeren daar waar de opgave blijvend 
een uitdaging vormt. Zo dragen we ons steentje bij 
aan de problematiek rondom de middeninkomens.



Werkgebied
Wij zijn actief in de gemeentes 
Sittard-Geleen, Echt-Susteren, 
Beekdaelen en Beek. We staan 
open om ons in te zetten voor de 
maatschappelijke opgave in de 
gehele Westelijke Mijnstreek en  
Echt-Susteren. 



Zorg
We kiezen er nadrukkelijk voor om, 
zowel vanuit vastgoedopgaven als 
leefbaarheidsopgaven, partner te zijn van 
zorg-en welzijnsorganisaties. Dit partnership 
betekent voor ons dat we meedenken, 
meewerken en meeveren in de belangen van 
de ander. Daarvoor vragen we wel wat terug: 
namelijk dat die ander datzelfde voor ons 
doet. Ten aanzien van zorg in de wijken en 
ten aanzien van onze bewoners willen we er 
naar toegroeien dat we in staat zijn om een 
regierol te pakken. Hierbij nemen we nooit de 
verantwoordelijkheid van de zorgpartij over.



Werkgeverschap
Onze mensen bepalen ons succes. Daar 
willen we dan ook goed voor zorgen. 
Niet vanuit betutteling, maar vanuit het 
aanspreken van ieders eigen kracht. We 
willen een vernieuwende en innovatieve 
werkgever zijn. Waar onze mensen trots 
op zijn. Die ze werkgeluk geeft. Die een 
omgeving voor en met onze mensen 
creëert waarin ze geïnspireerd worden. 



Om in te spelen op de geschetste 
ontwikkelingen, hebben we in onze 
strategie zeven focuspunten vastgesteld.

Zeven 
focuspunten



1. In onze projecten 
richten we onze focus 
meer op bewoners. 

2. Uiteraard staat het 
realiseren van een 
passende woning 
voorop. Een passende 
woning betekent dat 
deze beschikbaar, 
betaalbaar en  
duurzaam is. 

3. Leefbaarheid behoort 
tot onze kerntaak. 
Hierbij hebben we 
de taak om onze 
vastgoedopgaven beter 
in samenhang met de 
leefbaarheidsopgaven 
vorm te geven. 

4. We zijn ons ervan 
bewust dat we een 
betere dienstverlening 
moeten realiseren. 

5. We moeten 
resultaatgerichter 
werken: effectiever en 
efficiënter. 

6. We zetten meer in op 
samenwerking. Hierbij 
gaan we een meer 
leidende rol in onze 
regio’s nemen. 

7. Experimenteren  
mag én moet. 



Samengevat



We zijn een maatschappelijke organisatie, 
en geen vastgoedbedrijf. In projecten leggen 
we het vergrootglas op mensen, niet op 
gebouwen. Dit betekent dat we ons nog meer 
op onze huidige en toekomstige bewoners 
richten. 

We claimen meer leiderschap in het realiseren 
van vastgoed- en leefbaarheidsopgaven, met 
een nog betere dienstverlening. 

Dit doen we vanuit een nieuwe identiteit. 






