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Elke ochtend worden zo’n 80.000 mensen wakker in een woning van 
Rochdale. In Amsterdam, Diemen, Zaanstad, Landsmeer of Purmerend. 
In hun eigen vertrouwde buurt; een gewone buurt of een met de nodige 
uitdagingen. En elke dag zetten wij – de 500 medewerkers van Rochdale – 
ons in voor die bewoners en voor die buurten. Voor een thuis.

I N L E I D I N G

Voor een 
thuis.
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Het gaat goed met Rochdale. We weten waar we voor staan en onze inzet voor goed en betaalbaar wonen in 
sterke buurten wordt gewaardeerd. Tegelijkertijd is er nog een weg te gaan. We dromen ervan dat iedereen in  
een fijne, betaalbare woning kan wonen, dat het niet uitmaakt in welke buurt je opgroeit en dat ook volgende 
generaties goed, betaalbaar en duurzaam kunnen wonen. Daar komen we niet zomaar. En dat lukt ons niet 
alleen. Maar we zijn ambitieus en gedreven en we leren iedere dag, zodat de vervulling van die droom steeds  
een beetje dichterbij komt.

Rochdale staat al bijna 120 jaar voor het recht op goed en betaalbaar wonen, in sterke buurten, waar je je thuis 
voelt en kunt meedoen in de samenleving. Opgericht door tramconducteurs die zich verenigden voor betere 
woonomstandigheden, uitgegroeid tot een grote maatschappelijke onderneming met 38.000 woningen. De 
uitdagingen in de regio Amsterdam zijn talrijk: het tekort aan goede, betaalbare woonruimte loopt op; voor de 
kansen die je in het leven krijgt, begint het steeds meer uit te maken in welke buurt je woont; en met het oog op 
goed, betaalbaar en duurzaam wonen in de toekomst zijn grote investeringen nodig.

Ons vorige koersdocument (Koers 2016-2021) gaf Rochdale kleur. Ter inspiratie grepen we toen terug op het 
gedachtegoed van Pieter Roeland en Hendrik Glimmerveen, de oprichters van Rochdale in 1903. Zij definieerden 
openheid, eerlijkheid en sociale verantwoordelijkheid als de fundamenten van de nieuwe corporatie. Die filosofie 
staat nog altijd recht overeind. ‘Rochdale geeft thuis’ blijft onze belofte, de inzet voor goed wonen in sterke 
buurten ons richtinggevend principe.
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Openheid, eerlijkheid en  
sociale verantwoordelijk-

heid zijn nog steeds de 
fundamenten van 
onze organisatie

Onze koers staat vast, ook al is de weg soms hobbelig. In ‘Op Koers’ actualiseren we de ingeslagen weg.  
We beschrijven hoe Rochdale de komende jaren voor zich ziet. Dit koersdocument is geen blauwdruk,  
maar geeft richting aan onze plannen. In onze portefeuillestrategie, gebiedsvisies en jaarstukken maken  
we deze visie van jaar tot jaar concreet met meetbare doelstellingen.
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O N Z E  A M B I T I E S

Wij vinden dat iedereen in een passende, 
betaalbare woning moet kunnen wonen.

Het moet niet uitmaken waar je woont of opgroeit om 
volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Met de keuzes die we nu maken dragen we bij aan goed, 
duurzaam en betaalbaar wonen in de toekomst. 

1     voldoende betaalbare woningen

2     sterke buurten

3     gericht op de toekomst
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Drie ambities geven richting aan ons handelen de komende jaren:

1.  Voldoende betaalbare woningen 
 Wij vinden dat iedereen in een passende, betaalbare woning moet kunnen wonen en dat er ook  
in de regio Amsterdam plek is en blijft voor mensen met lage en middeninkomens. Het tekort aan 
betaalbare woningen loopt op. Dat tij moeten we keren. Bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis 
is onze eerste prioriteit.

2.  Sterke buurten  
Het moet niet uitmaken waar je woont of opgroeit om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. 
Wij dragen bij aan sterke buurten waar mensen trots op zijn en waar ze alle kansen krijgen. De ongelijkheid 
tussen sterke, kansrijke buurten en minder geliefde, kwetsbare buurten groeit. Maar samen kunnen we die 
beweging keren. Wij zetten alles op alles voor sterke buurten die veilig zijn, prettig om te wonen en waar 
mensen toegang hebben tot goede voorzieningen.

3.  Gericht op de toekomst
Met de keuzes die we nu maken dragen we bij aan goed, duurzaam en betaalbaar wonen in de toekomst. 
Zodat ook over 50 jaar huurders van Rochdale en de andere bewoners van de stad nog steeds goed kunnen 
wonen. Om de kwaliteit en de duurzaamheid van onze woningen op peil te houden, zijn nu grote 
investeringen nodig.
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Als we om ons heen kijken, zien we een woningmarkt uit evenwicht. Er is sprake 
van een wooncrisis die veel mensen raakt, al jarenlang. Jongeren kunnen geen 
eigen woonplek vinden, gescheiden ouders moeten onderdak zoeken op een 
camping of slapen bij familie of vrienden. Het aantal daklozen is de afgelopen 
decennia verdubbeld. De wooncrisis is een crisis van te weinig (betaalbare) 
woningen. Dat is het geval in heel Nederland, maar in de Metropoolregio 
Amsterdam in het bijzonder. De crisis raakt aan het fundament van 
het leven van heel veel mensen. Zonder fatsoenlijke 
thuisbasis is een goed bestaan opbouwen heel moeilijk.

Zonder fatsoenlijke thuisbasis 
is een goed bestaan opbouwen 
heel moeilijk
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Een goede, betaalbare woning is een basisbehoefte. Wij willen een thuis bieden aan iedereen die een betaalbare 
woning nodig heeft. Van jong tot oud en van lage tot middeninkomens. Het is een grote uitdaging om het 
oplopende tekort aan betaalbare woningen te stoppen. Daaraan bijdragen is onze eerste prioriteit. Daar zijn  
we ooit voor opgericht en dat blijven we doen.

Maar dat is niet eenvoudig. Er is een tekort aan bouwlocaties en er zijn te veel lange, ingewikkelde en tijdrovende 
procedures. De grondprijzen en bouwkosten zijn hoog en de belastingdruk voor betaalbare woningen is 
onevenredig hoog. Het oplossen van de woningnood is een droom, maar geen sprookje. In samenwerking met 
overheid, politiek en andere partijen kan het. We blijven hiervoor aandacht vragen – zowel lokaal als landelijk – 
en tegelijkertijd doen we al het mogelijke om meer woningen te bouwen.

We werken aan het oplossen van de woningnood door:

a. meer te bouwen;
b. wonen betaalbaar te houden, en;
c. lage én middeninkomens een woning te bieden.

ambitie 1     voldoende betaalbare woningen
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a. Meer betaalbare woningen bouwen

De enige structurele oplossing voor het tekort aan woningen is zorgen voor extra woningen. Daarom zetten  
we – binnen onze mogelijkheden – stevig in op nieuwbouw. We zoeken voortdurend naar locaties om te bouwen, 
met name binnenstedelijk, maar grijpen ook andere kansen als die zich voordoen. We ontwikkelen zelf, maar 
kopen ook woningen van ontwikkelaars of aannemers. Als we bestaande woonbuurten verdichten, voegen we 
niet alleen extra woningen toe, maar ook andere woningtypen met andere kwaliteiten en meer toekomstwaarde. 
Afhankelijk van wat die specifieke buurt nodig heeft. Zo dragen we bij aan een grotere diversiteit aan soorten 
woningen en huishoudens en ook voorzieningen. Dat maakt woonomgevingen minder eenzijdig en daarmee ook 
sterker op lange termijn. Ons uitgangspunt is dat we ‘bouwen voor de toekomstige buurt’, zodat ouderen, 
jongeren en gezinnen zoveel mogelijk kunnen doorstromen naar een passende woning dichtbij, zonder dat de 
sociale verbinding verloren gaat. Door verdichting ontstaat tegelijk ook ruimte voor nieuwe bewoners.

Bij de ontwikkeling van wijken zoeken we steeds de samenwerking en afstemming met onder andere de 
gemeente en andere corporaties. Zodoende kunnen we ook over de grenzen van buurten heen oplossingen 
zoeken voor de uitdagingen van de buurt.

In de vijf gemeenten waar we actief zijn – Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Purmerend en Zaanstad – bouwen  
en verdichten we zo veel als mogelijk is. Maar er is weinig plek en binnenstedelijk bouwen is tijdrovend. Daarom 
kijken we of er andere gemeenten zijn waar we kunnen bouwen om de groeiende vraag naar betaalbare 
woningen bij te houden. Haarlemmermeer en Ouder-Amstel zien wij als goede mogelijkheden.



13rochdale - op koers  |  hoofdstuk - paragraaf Een goede 
betaalbare woning

is een basisbehoefte
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Als we bestaande 
woonbuurten verdichten, 

voegen we niet alleen 
extra woningen toe, maar 
ook andere woningtypen 
met andere kwaliteiten en 

meer toekomstwaarde
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Wij bouwen bij voorkeur permanente woningen, zodat bewoners meer woonzekerheid hebben. Waar dat niet 
mogelijk is, bouwen we ook tijdelijke woningen. Tijdelijkheid zien we als een pragmatische oplossing voor 
groepen die anders niet aan een woning komen. Dat kan gaan om jongeren, die een beperkte inschrijfduur bij 
WoningNet hebben, maar ook om mensen die met spoed een woning nodig hebben, zoals dreigend daklozen. 
Tijdelijke woningen en tijdelijke contracten kunnen in die acute vraag voorzien, maar we realiseren ons dat deze 
contracten geen woonzekerheid op termijn bieden.

Om nieuwbouw – die aan hoge eisen moet voldoen – te kunnen financieren, zijn we genoodzaakt om bestaande 
woningen te verkopen. Ook de hoge belastingdruk (verhuurderheffing en vennootschapsbelasting) draagt bij aan 
de noodzaak tot verkoop. We verkopen zo selectief mogelijk; bijvoorbeeld niet op locaties waar weinig sociale 
huur is. Ondertussen blijven we pleiten voor betere financiële omstandigheden en lagere belastingen op het 
verhuren van sociale huurwoningen.



16 rochdale - op koers  |  onze ambities - 1. voldoende betaalbare woningen  

b. Wonen betaalbaar houden

De betaalbaarheid van wonen is het bestaansrecht van Rochdale. Betaalbaarheid voor zowel de huidige, als de 
toekomstige huurders. We streven ernaar om de huren zo laag mogelijk te houden, maar ook om voldoende 
inkomsten te genereren om in woningen en buurten te kunnen blijven investeren.

Nieuwe huurders bieden we een huur aan die zoveel mogelijk bij hun inkomen past. In samenspraak met 
gemeente en huurders voeren we bij de jaarlijkse huuraanpassing gemiddeld een beperkte verhoging door. Bij de 
huurverhoging ontzien we huurders met relatief hoge woonlasten of een laag inkomen zoveel mogelijk. Voor 
huurders in de knel bieden we huurbevriezing of -verlaging. Mensen met een lage huur ten opzichte van hun 
inkomen geven we een huurverhoging. Zo houden we onze woningen voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar.

Huurders met betalingsproblemen helpen we door maatwerk te bieden, maar we zetten vooral in op het 
voorkomen van betalingsachterstanden door preventie en vroegtijdige signalering van schulden. We werken 
intensief samen met de gemeente en maatschappelijke dienstverleners. Huisuitzetting gebeurt alleen als er 
sprake is van ernstige overlast, woonfraude of een andere vorm van criminaliteit.
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We streven ernaar om 
de huren zo laag 

mogelijk te houden, 
maar ook om voldoende 
inkomsten te genereren 

om in woningen en 
buurten te kunnen 
blijven investeren
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c. Voor mensen met lage én de middeninkomens 

Iedereen heeft in onze ogen recht op een goede woning, passend bij zijn of haar inkomen. In 2016 schreven we in 
ons koersdocument: ‘Wij zijn er voor iedereen met een laag inkomen: voor gezinnen, voor jongeren, ouderen en 
kwetsbare groepen.’ Maar ook voor mensen met een middeninkomen is het vrijwel onmogelijk aan een woning te 
komen. Deze groep verdient te veel voor een sociale huurwoning, in onze regio te weinig voor koop of vrije sector 
huur en aanbod middenhuur is er nauwelijks. Het gaat hierbij vaak om mensen in maatschappelijk belangrijke 
beroepen, van trambestuurder tot verpleegkundige. Juist deze groep dreigt uit de steden te verdwijnen, terwijl ze 
van groot belang zijn voor het sociale weefsel.

De lagere middeninkomens behoren hiermee expliciet óók tot onze doelgroep, maar inzet voor middeninkomens 
gaat niet ten koste van sociale huur. Dat blijft onze kernprioriteit. Er moet dus meer aanbod komen voor mensen 
met een middeninkomen. We hopen en vertrouwen erop dat marktpartijen weer meer middenhuur gaan bieden. 
Onze huurwoningen in de vrije sector bieden we bijna allemaal aan met huren die lage middeninkomens kunnen 
betalen. Daarnaast voegen we middenhuur toe in onze bouwprojecten, met name daar waar dat een positieve 
bijdrage is voor de buurt.
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onze ogen recht op 
een goede woning, 
passend bij zijn of 

haar inkomen 
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Het verschil tussen buurten is groot en groeit. Wij maken ons daarom hard 
voor die wijken waar extra inzet nodig is. De aanpak verschilt van buurt tot 
buurt. Wat overal nodig is, is maatwerk, aanwezigheid, persoonlijke aandacht 
en samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. En langdurig  
commitment. Er is vaak meer nodig dan een snelle aanpak. Echt iets 
 betekenen in deze buurten vereist een lange adem.

Wij maken ons hard voor die wijken 
waar extra inzet nodig is
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ambitie 2     sterke buurten

Wonen is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. De kwaliteit van je woonomgeving is sterk van invloed op je 
kwaliteit van leven. Om goed te kunnen leven en jezelf te kunnen ontplooien, heb je een woning, maar ook een 
sterke buurt nodig. Een buurt waar je je veilig voelt, waar je andere mensen kunt ontmoeten, waar je 
voorzieningen bij de hand hebt. Wij vinden dat het niet moet uitmaken waar je woont voor de kansen in je leven. 
En dus werken wij aan sterke buurten.

Wij werken aan het versterken van buurten door:

a. te zorgen voor menging, een mix van mensen;
b. te zorgen voor goede voorzieningen;
c. aanwezig te zijn in de buurt;
d. extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen, en;
e. te luisteren naar experts: de bewoners.
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a. Een mix van mensen

De kracht van de stad is dat die een mengelmoes is van mensen met diverse achtergronden, leefstijlen en sociaal-
economische posities. Amsterdam wordt geroemd als smeltkroes, maar ook de gemeenten rondom Amsterdam 
worden gekenmerkt door de diversiteit aan bewoners. Wij staan voor het ideaal van de ongedeelde stad: alle 
wijken voor iedereen. Sociaal gemengde buurten zijn sterkere buurten. Ze zorgen voor een meer gelijke 
uitgangspositie voor mensen om iets van hun leven te maken. Daar is meer kansengelijkheid, meer mogelijkheid 
tot zelfontwikkeling en meer perspectief.

Dit droombeeld staat onder druk. De ‘vrije markt’ krijgt van de politiek steeds meer ruimte om te bouwen waar 
het meeste geld te verdienen valt. Corporaties mogen sinds de Woningwet van 2015 alleen nog huishoudens met 
de allerlaagste inkomens huisvesten. Daardoor ontstaan concentraties van mensen met de laagste inkomens in 
buurten met veel corporatiebezit. Bewoners met beperkte financiële mogelijkheden en fysieke of psychische 
problemen komen in toenemende mate in de kansarmere buurten terecht. Dat gaat ten koste van de 
leefbaarheid en het versterkt kansenongelijkheid.

Rochdale zet zich in voor gemengde buurten. Daarom bieden wij óók sociale huur aan in de mooie negentiende-
eeuwse wijken in Amsterdam, op het eiland in de Zaan in Zaanstad, in dure gemeenten als Landmeer en zelfs op 
de Zuidas. En tegelijkertijd bieden we middenhuur en koop in buurten in Amsterdam Nieuw-West, Noord, 
Zuidoost en Zaanstad Poelenburg. Waar relatief veel mensen met een laag inkomen wonen, verhuren we meer 
woningen aan mensen met een middeninkomen. In gebieden met relatief veel hoge inkomens, verhuren we meer 
woningen aan de laagste inkomens.
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Sociaal gemengde 
buurten zijn 

sterke buurten

Wij beperken ons bewust niet tot één doelgroep. Juist de mix van doelgroepen maakt een buurt sterk. Rochdale 
is er daarom voor jongeren, starters, gezinnen en senioren. Voor mensen die meer zelf willen doen in bijvoorbeeld 
het beheer van de woningen en tuin en voor mensen die juist wat meer ondersteuning van anderen nodig 
hebben. Als er plaatselijk een corporatie actief is die zich op een van die subdoelgroepen richt, passen we daar 
onze inzet op aan. Zo zijn we complementair en bieden we met elkaar wat de stad van ons vraagt.
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Omdat we lokaal aanwezig 
zijn en weten wat er 

speelt kunnen we
maatwerk leveren
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c. Aanwezig, aanspreekbaar en samen met de buurt  
Buurtgericht werken betekent dat onze medewerkers dagelijks voor bewoners en maatschappelijke 
partners zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn. In buurten die onder druk staan, hebben we lokale 
‘buurtpunten’, met eigen, vaste mensen. Deze medewerkers kennen de buurt en de bewoners en hebben 
een belangrijke stem in wat wij wel en niet in de buurt doen. Zij werken samen met, en ondersteunen 
bewoners die met goede initiatieven komen.

Omdat we lokaal aanwezig zijn en weten wat er speelt, kunnen we maatwerk leveren. Iedere buurt heeft een 
eigen jaarplan en budget. Voor de bewoners betekent dit dat zij vaste aanspreekpunten hebben in 
de buurt en ideeën kunnen aandragen en uitvoeren. Samen kijken we wat nodig en mogelijk is en wie 
wat kan bijdragen.

b. Goede voorzieningen voor iedereen
Een buurt bestaat uit woningen, openbare ruimte, groen en voorzieningen. Samen met gemeenten en 
maatschappelijke partners kijken we naar wat een buurt nodig heeft. Zelf zetten wij de bedrijfspanden uit onze 
vastgoedportefeuille in om het voorzieningenniveau lokaal te verbeteren en de onderlinge contacten tussen 
bewoners te versterken. Daarvoor gaan we actief op zoek naar kleinschalige instellingen en naar bedrijven die 
kunnen bijdragen aan de sfeer en leefbaarheid, die bijvoorbeeld werkervaringsplekken hebben voor mensen 
uit de buurt. Goede voorzieningen om de hoek zorgen voor sociale binding en voor extra ogen op straat, wat de 
veiligheid vergroot.
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In sommige buurten is meer nodig dan wij kunnen bieden. Om mensen daar perspectief te geven, moeten er 
flinke stappen gezet worden op meerdere gebieden: onderwijs, veiligheid, werk, zorg én wonen. Wij gaan daar 
niet over, maar we zetten ons actief in om dat voor elkaar te krijgen. Onze aanpak is integraal, buurtgericht en 
‘bottom-up’. We steken energie in het vroegtijdig signaleren van problemen, het meewerken aan oplossingen 
en het tot stand brengen van nauwe en toegewijde samenwerking met alle, soms tientallen partijen die actief 
zijn in een buurt.

Voor bewoners biedt deze integrale wijkaanpak meer kans op goed onderwijs, meer werk en betere 
bestrijding van criminaliteit in hun buurten. De Alliantie Amsterdam Zuidoost en het Pact Poelenburg in 
Zaanstad zijn voorbeelden van langdurige samenwerkingsverbanden die we zijn aangegaan om de 
leefbaarheid te verbeteren. Dat doen we samen met tal van maatschappelijke instellingen en organisaties die 
net als wij een meerjarige verbintenis aangaan om hier werkelijk iets te kunnen betekenen.

In wijken met een groot percentage corporatiewoningen neemt het aantal mensen in een kwetsbare situatie toe. 
Armoede, laaggeletterdheid, werkloosheid, gezondheidsproblemen en schooluitval komen in deze buurten vaker 
voor. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door extramuralisering van de zorg. We zien de laatste jaren dat er een 
grens zit aan de draagkracht van een buurt om deze mensen op te vangen. Dat is niet goed voor de mensen zelf, 
niet voor hun buren en niet voor de buurt.

d. Bijzondere aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie
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Wij zien het als onze taak extra aandacht te hebben voor mensen in een kwetsbare positie. Onze buurtteam–
medewerkers komen vaak als eerste achter de voordeur, zien wat er speelt, kunnen zelf helpen of een situatie 
opschalen. Om dat goed te doen, trainen we onze mensen en werken we samen met onze sociale partners: 
thuiszorg, buurtregisseurs en allerlei organisaties op het gebied van veiligheid, onderwijs en werk.

Onze aanpak is 
buurtgericht en 

bottom-up
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e. Bewoners maken de buurt   
Een van de belangrijkste kenmerken van een sterke buurt is het sociale netwerk, de onderlinge sociale contacten 
en de sociale cohesie. Betrokkenheid en eigenaarschap van bewoners over hun woning en woonomgeving 
maken buurten eigen, en daarmee sterk.

Waar we kunnen, faciliteren en stimuleren we eigen initiatief. Bewoners die samen hun woning en woonomgeving 
willen vormgeven, ondersteunen we in mogelijkheden voor zelfbeheer. Van gemeenschappelijke moestuinen of 
gemeenschappelijke ruimtes tot volledig zelfbeheer in een beheercoöperatie. Vaak is daar ruimte én een zetje 
voor nodig. Ons buurtteam biedt dat. Momenteel zijn wooncoöperaties waarbij bewoners zelf eigenaar worden 
van de woningen nog lastig vorm te geven. Maar we blijven openstaan voor de mogelijkheden en ontwikkelingen 
hierin.

Ook bij de vraagstukken die de eigen woning en buurt overstijgen, vinden we het belangrijk om onze bewoners te 
bevragen en betrekken. Vanzelfsprekend via de formele bewonersparticipatie, maar we vragen ook actief andere 
bewoners en woningzoekenden naar hun ervaringen, ideeën en feedback en laten onze bewoners weten wat we 
met hun inbreng doen.
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Bewoners die samen 
hun woning en woon-

omgeving willen 
vormgeven, ondersteunen 

we in mogelijkheden 
voor zelfbeheer
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Om betaalbaar en goed wonen ook voor toekomstige 
generaties huurders bereikbaar te houden, investeren we 
in de kwaliteit en duurzaamheid van ons bezit. Zo zorgen 
we voor kwalitatief goede en betaalbare woningen in 
sterke buurten: nu en in de toekomst. 

Goede en betaalbare 
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nu en in de toekomst
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Om betaalbaar en goed wonen ook voor toekomstige generaties huurders bereikbaar te houden, investeren we in 
de kwaliteit en duurzaamheid van ons bezit. Zo zorgen we voor kwalitatief goede en betaalbare woningen in 
sterke buurten: nu en in de toekomst. In de ogen van de huidige huurders is de zorg voor onze 38.000 woningen 
een van onze belangrijkste taken. Onderhoud en verduurzaming verhogen het wooncomfort en verlagen de 
woonlasten, als de energiekosten naar beneden gaan. Met duurzame keuzes dragen wij actief bij aan het 
terugdringen van klimaatverandering en verminderen we de uitputting van de aarde. Technologische 
ontwikkeling en data stellen ons steeds beter in staat om de kwaliteit van onze woningen beter in de gaten te 
houden, proactief te verhogen en onderhoud en renovatie slim te plannen.  

Wij werken aan de kwaliteit en duurzaamheid van onze buurten en woningen door:

a. te investeren in goede woningen, en;
b. aandacht te hebben voor de duurzame woning en woonomgeving.

  ambitie 3     gericht op de toekomst
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Om te zorgen dat de staat van onze woningen op peil is en blijft, is er voortdurend groot en klein onderhoud 
nodig en bij oudere woningen grondige renovaties. De fysieke staat van de woning is belangrijk voor de 
levensduur én voor het ‘thuisgevoel’ van een woning. Het onderhouden en renoveren van zo’n 38.000 woningen 
vraagt grote investeringen, slimme samenwerking en goede planning. 

Rochdale heeft veel complexen in naoorlogse wijken, zoals in Nieuw-West, waar de komende jaren grote 
renovaties en sloop-nieuwbouw noodzakelijk zijn. Dat zijn lange, complexe ontwikkelingen, waar veel capaciteit 
in gaat zitten. Tegelijkertijd werken we de komende jaren ook aan tientallen kleinere en grotere projecten om de 
kwaliteit van ons bezit verder te verhogen. Om goed afgewogen (technische) keuzes te maken, zoeken we 
nadrukkelijk de samenwerking met anderen. Door nauw samen te werken met vaste partners (comakers) en 
elkaar uit te dagen komen we tot innovaties in de manier van werken, die leiden tot meer efficiëntie en betere 
kwaliteit. 

Naast de essentiële onderdelen van complexen – zoals het dak, de fundering, isolatie en andere elementen van 
het casco – letten we meer dan voorheen op de binnenkant van woningen: de badkamer, keuken en het toilet. 
Ook bij de keuzes die we hierbij maken, vormt maatwerk per buurt het uitgangspunt. Dat betekent dat we in de 
ene buurt wellicht andere keuzes maken dan in de andere. Door gebruik te maken van technologische 
ontwikkelingen en data kunnen we de kwaliteit van onze woningen beter monitoren en proactief verhogen. De 
ontwikkelingen op slimme data-analyse helpen bij het goed in kaart brengen van de opgave en plannen van de 
gecombineerde opgaves op onderhoud, renovatie en verduurzaming.

a. Goede woningen  
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We kiezen bij voorkeur voor 
energiebesparende 

maatregelen die ook 
de woonlasten drukken
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Het behoeft geen betoog dat duurzaamheid een van de grootste uitdagingen is van deze tijd en in het bijzonder in 
onze sector. Omdat de gebouwde omgeving een relatief grote bijdrage levert aan de landelijke CO2-uitstoot (wel 
dertig procent) kunnen we hier echt het verschil maken. De energietransitie en de zorg voor verantwoord gebruik 
van materialen en methoden vragen veel van Rochdale. Met name de oudere woningen en wijken vereisen grote 
investeringen om woningen beter te isoleren, verwarming middels gas te vervangen door alternatieve bronnen  
en buurten en woningen aan te passen aan het veranderende klimaat. De belangrijkste doelstelling hierin is de 
maximale vermindering van CO2-uitstoot die we binnen onze middelen en mogelijkheden kunnen bereiken.  
We voeren het tempo op het verduurzamen van onze woningen op. We kiezen daarbij bij voorkeur voor 
energiebesparende maatregelen die ook de woonlasten drukken, zodat onze ambities op het gebied van 
duurzaamheid en betaalbaarheid hand in hand gaan.

b. Duurzame woning en woonomgeving  

Zoals eerder beschreven heeft het bouwen van zoveel mogelijk woningen binnen de grenzen van onze middelen 
de hoogste prioriteit. Echter, door alle eisen op onder andere het gebied van duurzaamheid wordt de bouw van 
woningen steeds duurder. We moeten daarom slimme keuzes maken en blijven innoveren. We participeren in 
pilotprojecten om nieuwe bouwmethoden, technieken en woonconcepten te ontwikkelen. We gaan actief aan  
de slag met modulair bouwen, een manier waar duurzaam bouwen en lagere bouwkosten hand in hand kunnen 
gaan. Bij alles wat we doen, zijn we gericht op het versnellen van het ontwikkel- en bouwproces met betere 
kwaliteit als resultaat.
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Naast het terugdringen van CO2-uitstoot, moeten we ook de uitputting van de aarde tegengaan. Dat doen we door 
ons materiaalgebruik te verminderen, onder andere door hergebruik en door over te stappen op het gebruik van 
materialen gemaakt van niet-fossiele grondstoffen. De komende jaren zetten we ook stappen naar circulair 
materiaalgebruik in ons onderhoud, renovatie en nieuwbouw van woningen. De landelijke doelstelling om in 
2050 volledig circulair te bouwen vraagt om samenwerking in de hele bouwsector. De komende jaren bepalen  
wij hoe we aansluiten op de nieuwe bouwagenda en hoe wij als grote opdrachtgever circulariteit in onze 
werkwijze integreren.  

Ook werken we aan het opvangen van de effecten van klimaatverandering. Dit doen we samen met de gemeente, 
die de openbare ruimte beheert: tegen wateroverlast, hittestress en wegrottende houten funderingspalen.  
Dat moet schade aan de woning, minder woongenot en aantasting van de gezondheid van onze huurders 
voorkomen.

Uiterlijk in 2050 moet onze portefeuille CO2-neutraal zijn. Dat realiseren wij op drie manieren:

1. de reductie van energiegebruik door meer isolatie;
2. het aardgasvrij maken van woningen;
3. méér duurzame opwekking van energie.
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De voortdurend veranderende wereld om ons heen maakt dat 
we wendbaar moeten zijn, dynamisch, een lerende organisatie 
met een scherpe maatschappelijke antenne. 

O N Z E  O R G A N I S AT I E

We werken onverminderd 
door aan een wendbare 

organisatie
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We hebben flinke ambities: meer betaalbare, duurzame woningen en buurten waar we trots op zijn. Om die  
ambities te realiseren, besteden we ook veel aandacht aan de organisatie, aan hoe we werken, hoe we 
samenwerken, hoe we sturen, hoe we richting geven en vooral hoe we dingen voor elkaar krijgen.

In het vorige koersdocument schreven we: ‘We werken aan een wendbare organisatie.’ Dat geldt onverminderd. 
De voortdurend veranderende wereld om ons heen maakt dat we wendbaar moeten zijn, dynamisch, een  
lerende organisatie met een scherpe maatschappelijke antenne. Sinds 2016 zijn we wel zelfbewuster geworden. 
We hebben scherpere keuzes gemaakt in wie we willen zijn en hoe we werken.

De expliciete keuze om de opgave in de buurt centraal te stellen is een belangrijke. Het is een sturend principe  
dat ons elke dag helpt beslissingen te nemen, over waar we bouwen, waar we renoveren, welke woningen we 
toewijzen, de samenwerkingen die we zoeken, en nog veel meer. Het geeft ook richting aan hoe we werken en  
aan hoe we onze organisatie inrichten. Kortom, aan wat voor organisatie we willen zijn.

Dichtbij, in de haarvaten van de buurt
Amsterdam is geen Purmerend en de Staatsliedenbuurt is geen Poelenburg. Elke wijk of buurt heeft zijn eigen 
uitdagingen en kansen. Daarom zijn we terug in de haarvaten van de buurt, met buurtteams, waarin mensen vanuit 
verschillende disciplines nauw met elkaar samenwerken. En als het nodig is voor de buurt, is er een buurtpunt.  
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We vinden het belangrijk om zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar te zijn. Te weten wat er speelt, wat de 
uitdagingen van de buurt zijn en welk maatwerk nodig is.

In veel van onze buurten zijn de opgaves te groot en te complex om met één partij of vanuit één domein op te 
lossen. Kern van onze werkwijze is dan ook de integrale wijkaanpak. Vanuit de kennis van de buurt werken we 
samen met diverse partners. Wij draaien aan de knoppen waar we zelf invloed op hebben en maken ons hard 
voor andere thema’s die belangrijk zijn, zoals onderwijs, zorg, voorzieningen en veiligheid.

Dat vraagt om een netwerkorganisatie en een andere positionering. Ons belang als organisatie staat niet 
bovenaan, maar het belang van de buurt. Wij hebben dé oplossing niet en anderen ook niet. Wij zijn dus per 
definitie netwerkpartner, naast bewoners, huurdersorganisaties, gemeentes en veel sociaalmaatschappelijke 
organisaties. Soms in de rol van trekker, soms als aanjager, verbinder of luis in de pels. We zoeken naar 
samenwerking, verbinding en interactie, omdat de beste keuzes niet ín de organisatie, maar tússen organisaties 
ontstaan. Daar waar perspectieven, kennis en belangen gecombineerd worden.

We werken samen met anderen op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Door goede interne 
samenwerking zorgen we voor samenhang, zodat de wijkbeheerder weet welke afspraken met de burgemeester 
gemaakt zijn en daarnaar handelt.
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Continu leren en verbeteren
De beweging naar een wendbare netwerkorganisatie levert veel op. Er zit veel energie in de organisatie en 
medewerkers laten een grote betrokkenheid zien en zijn ontzettend gemotiveerd om goed te doen. Dat koesteren 
we. Onder de noemer ‘continu leren en verbeteren’ versterken we voortdurend onze professionaliteit. We werken 
aan competenties als omgaan met dynamiek en flexibiliteit, samenwerken, onderhandelen, leiderschap en op 
zoek zijn naar vernieuwing en verbetering.

We investeren veel in onze medewerkers, met opleiding, training en diverse programma’s. We hebben aandacht 
voor goede arbeidsvoorwaarden, prettige werkomstandigheden, expertiseontwikkeling en persoonlijke groei. Er 
wordt geluisterd naar medewerkers. Daardoor sluit wat de organisatie te bieden heeft aan bij hun behoeftes. We 
laten ruimte voor autonomie en bevorderen dat collega’s oog hebben voor elkaar en elkaar helpen ontwikkelen. 
En welke achtergrond iemand ook heeft, iedereen moet zich welkom voelen bij Rochdale. Iedereen moet in staat 
zijn om naar vermogen bij te dragen aan het beste resultaat.

We vertrouwen mensen
Een ander belangrijk uitgangspunt is vertrouwen. Bewoners kiezen niet voor ons en hebben ook geen keuze. Ze 
zijn voor hun woonruimte afhankelijk van ons. Dat brengt een grote morele verplichting en verantwoordelijkheid 
met zich mee. Het is belangrijk dat we voortdurend blijven investeren in onze relatie met bewoners. 
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Dat we zorgvuldig, eerlijk, open en transparant zijn. We zijn een organisatie met een groot sociaal hart, we doen 
elke dag ontzettend ons best om het juiste te doen voor onze buurten. Er gaat heel veel goed, maar er gaat ook 
wel eens iets mis. We geven steeds beter thuis en gaan eerlijk het gesprek aan, maar we hebben ook nog veel te 
leren. Met vallen en opstaan.

Vertrouwen krijgen is vertrouwen geven. We gaan ervan uit dat mensen goede intenties hebben. We hebben een 
positieve, nieuwsgierige grondhouding tegenover huurders. Dat lijkt evident, maar toch komt het voor dat we 
beleid en regels instellen op basis van het wangedrag van enkelen. De signalen van bewoners nemen we heel 
serieus. Collega’s die in de buurten werken, of op kantoor veel contact hebben met huurders, weten het beste de 
juiste oplossingen te vinden en krijgen veel ruimte om zelf beslissingen te nemen en problemen op te lossen.

Diversiteit, verschillende perspectieven 
Wij geloven dat diversiteit op alle fronten goed en leerzaam is. Dat verschillende perspectieven zorgen voor 
betere kwaliteit. Daarom werken we aan diverse buurten, maar ook aan een diverse organisatie, met mensen met 
verschillende achtergronden en ook een divers netwerk. Om ons werk goed te kunnen doen, moeten we de taal 
van onze bewoners spreken. Niet aangeleerd, maar van binnenuit. We hebben buurtteams, een netwerk, partners 
en klankbordgroepen nodig om onderdeel te worden van het sociaal weefsel van de buurt.

We werken aan diverse buurten, maar 
ook aan een diverse organisatie.
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We zijn ondernemende doeners
We zijn een organisatie met een maatschappelijke opgave en daarmee een grote verantwoordelijkheid.
Wij ‘leven’ van de huur van onze huurders. Dat brengt de plicht mee om doelmatig en efficiënt te werken. Elk uur 
of elke euro zou direct of indirect waarde moeten toevoegen voor onze buurten of bewoners. Daar streven we 
naar. Daarom automatiseren we routinematige processen en standaardiseren we waar het kan, om waar het 
nodig is maatwerk te kunnen bieden. Digitalisering en het aanbieden van online dienstverlening zijn geen doel op 
zich, maar een middel om voor bewoners te versnellen of te versimpelen.

We zijn een pragmatische organisatie; we zijn ondernemende doeners. We leren door te doen: we beginnen en 
schaven en sturen gaandeweg bij. We durven verantwoordelijkheid te nemen. We werken actiegericht, denken 
vooruit en ontwikkelen ons continu. Onze uitdaging zit in borgen en vasthouden, in de balans tussen ontwikkelen 
en vernieuwen en bestendigen.

We zijn er en we doen ertoe
Rochdale heeft zware tijden gekend, maar die laten we ver achter ons. Wonen als basisbehoefte is een onderwerp 
dat sterk in de maatschappelijke belangstelling staat. De wooncrisis raakt veel mensen. Het besef dat woning–
corporaties een zeer positieve rol kunnen spelen in het oplossen van de wooncrisis groeit.

We werken aan diverse buurten, maar 
ook aan een diverse organisatie.
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Rochdale is volop terug in het maatschappelijk debat. We hebben een mening over de woningmarkt en 
verkondigen die in het belang van onze zaak. We pakken graag een voortrekkersrol in het agenderen van 
onderwerpen die we belangrijk vinden, en zoeken het gesprek op met stakeholders, zowel de usual suspects als 
onverwachte partijen. We zijn daardoor zichtbaar en aanspreekbaar op onze keuzes en dat doet ons goed.

Dienstverlening: de bewoner centraal 
Onze huurders moeten op ons kunnen rekenen. Onze dienstverlening moet erop gericht zijn simpele vragen snel, 
simpel en zonder gedoe op te lossen en op te schalen als het ingewikkelder wordt. Onze dienstverlening moet 
voorspelbaar en betrouwbaar zijn. En indien gewenst, ook persoonlijk.

Ook in het verbeteren van onze dienstverlening zijn we ambitieus: bij Rochdale weet je waar je aan toe bent; we 
zijn helder in wat mensen van ons mogen verwachten en we komen onze afspraken na. Waar dat nodig is, zijn we 
dichtbij. Huurders kennen onze buurtteammedewerkers en wij kennen hen. Als iemand ons wil spreken, dan kan 
dat. Bij alles wat we doen (of bewust niet doen) nemen we het perspectief van onze bewoners als uitgangspunt én 
eindpunt. Dit streven is richtinggevend voor de ontwikkeling van de organisatie de komende jaren. Digitalisering 
maakt het mogelijk hier grote stappen in te zetten. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt bepaald door de 
houding en het gedrag van alle medewerkers in alle geledingen van het bedrijf, door kleine en grote beslissingen 
die dagelijks op alle niveaus worden genomen. Hier zijn we ons heel goed en voortdurend van bewust.
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Financieel solide beleid 
De bedrijfsvoering van Rochdale is gericht op een vastgoedexploitatie met een positief financieel resultaat. Dit 
betekent niet dat wij winst moeten maken, maar dat er voldoende geld moet binnenkomen om nu en in de toekomst 
te kunnen blijven investeren om onze ambities op het gebied van nieuwbouw, renovatie en verduurzaming waar te 
maken. Alleen zonder structurele tekorten kunnen we de continuïteit van ons werk waarborgen en hebben we de 
garantie dat wij onze volkshuisvestelijke ambities blijvend goed kunnen uitvoeren. Dat is ons uitgangspunt en daarin 
volgen wij de methodiek van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

We sturen in onze meerjarenbegroting op net iets strengere streefwaarden voor de middellange termijn dan het  
WSW en de Aw aangeven. Tussen hun normen en de streefwaarden van Rochdale zit een marge die je als  
‘vluchtstrook’ kunt zien. De normen van het WSW en de Aw zijn in deze beeldspraak de ‘vangrail’. Daar willen we 
uiteraard niet in belanden. Een tijdelijke overschrijding van onze streefwaarden is een signaal dat we moeten  
bijsturen, zodat dat op tijd mogelijk is.

De breedte van de vluchtstrook bepalen we zelf, door voortdurend de uitkomsten van ons voorgenomen beleid  
voor heel veel verschillende economische scenario’s door te rekenen. De benodigde ruimte om bij te kunnen  
sturen wordt berekend door alle denkbare bijsturingsmaatregelen uit te werken en de impact van deze ingrepen  
op de verschillende kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) vast te stellen, steeds over een periode van vijf jaar.
Om de metafoor van de snelweg nog een stukje door te trekken: Rochdale houdt zo de macht over het stuur. 
Wij bepalen zelf hoe we onze maatschappelijk opgave het beste, op een veilige manier kunnen realiseren en wat  
de streefwaarden zijn die de basis vormen voor ons financiële beleid.
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