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Duurzaam  
in Wonen



Duurzaamheid is meer dan een begrip voor ons. Het kenmerkt 

ons dagelijks handelen en is verankerd in onze organisatiecultuur. 

Duurzaam wonen draagt bij aan comfortabel én betaalbaar wonen, 

het zuinig omgaan met onze aarde en de juiste zorg voor onze 

huurders en toekomstige generaties. Duurzaamheid gaat niet 

alleen over energie of circulair gebruik van grondstoffen. Het gaat 

ook om de relaties met elkaar. Een duurzame werkwijze zorgt voor 

vertrouwen in elkaar en in de uitvoering van ons werk.

Gastvrij
We zijn een gastvrije organisatie. We kennen onze klanten, 

staan open voor een gesprek en zorgen ervoor dat iedereen 

op een laagdrempelige manier met ons in contact kan komen. 

We hebben aandacht voor mensen die minder zelfredzaam zijn 

en hierdoor ongewild buiten beeld blijven. Samen met onze 

partners ondersteunen we deze mensen in hun (hulp)vraag. 

Betrouwbaar
We zijn een betrouwbare organisatie. Mensen weten wat ze 

aan ons hebben, omdat we zeggen wat we doen en doen wat 

we zeggen. We communiceren open en duidelijk en leggen 

helder uit hoe – en waarom – we iets doen. In alles wat we 

doen, staat het gemeenschappelijke belang van onze huurders 

voorop. Uiteraard kijken we ook breder naar de samenleving  

en hoe wij – met onze huurders – daarin een rol vervullen. 

Hierbij proberen we zo goed mogelijk in te spelen op hun 

individuele behoeften. Kunnen we niet aan een bepaalde 

behoefte voldoen? Dan geven we duidelijk aan waarom,  

en wat het alternatief is. 

Ondernemend
We zijn een ondernemende organisatie. We kijken verder  

dan onze neus lang is en staan open voor verandering.  

We koesteren wat goed gaat, maar kijken altijd waar het beter 

kan. We stimuleren innovaties of innovatief gedrag, omdat we 

ervan overtuigd zijn dat dit ons helpt in het eerder of beter 

behalen van onze doelen of bij het reduceren van de kosten. 

Wij ondersteunen onze medewerkers hierbij en zorgen ervoor 

dat de kennis en capaciteiten in de organisatie voldoende 

aanwezig zijn om de complexiteit en veelheid van (nieuwe) 

taken op te kunnen pakken en behoeften van onze huurders 

professioneel te kunnen vertalen. 

 

Eenvoud
In ons werk en dagelijks handelen zoeken we steeds naar 

eenvoud in onze oplossingen en informatievoorziening. 

We leven in een steeds complexere wereld, maar met veel 

mogelijkheden om het leven juist eenvoudiger te maken voor 

mensen. Dat betekent niet dat we de gemakkelijkste weg 

kiezen als het gaat om oplossingen. Voor huurders is de beste 

oplossing het doel, waarbij heldere en volledige informatie 

voorop staat. Onder andere bij het gebruik van woningen, 

de communicatie van diensten, de opdrachtverstrekking aan 

partners is eenvoud het uitgangspunt.

        Onze missie luidt: 

  Kwaliteit van  
   leven door  
duurzaam wonen. 
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Onze kernwaarden:  
gastvrij, betrouwbaar, 
ondernemend  
en eenvoud.

Wie we zijn
Wie we zijn verwoorden we in kernwaarden: waarden die ons 

handelen kenmerken. Het zijn eigenschappen die wij belangrijk 

vinden, ons typeren en die ons helpen bij het maken van keuzes. 
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In contact
Onze huurders praten en beslissen graag mee over thema’s die belangrijk voor hen zijn. Dit sluit aan bij wat wij 

willen. Door intensief contact leren we onze klanten steeds beter kennen en begrijpen. Hierdoor weten we wat 

hun behoefte is en kunnen we hierop inspelen. Zo maken we verwachtingen waar. Huurders vragen stellen en 

betrekken bij wat we doen, is daarom structureel onderdeel van ons werk. Hierbij gaat het ook om mensen die 

minder zichtbaar zijn, maar wel behoefte hebben aan contact. We verliezen het individu niet uit het oog, komen 

achter de voordeur en leveren maatwerk als de situatie erom vraagt. 

Makkelijk bereikbaar
Klanten voelen zich prettig en welkom bij Wonion. We zijn toegankelijk en laagdrempelig: onze deur staat open.  

We helpen onze klanten snel, vriendelijk en professioneel. De klant kiest zelf hoe hij het liefst contact met ons 

opneemt. Samen bekijken we hoe we onze dienstverlening continu verder kunnen verbeteren. Bij de keuzes die 

we hierin maken, zoeken we naar een balans tussen gemak voor de klant, efficiency, eenvoud en het gebruik van 

nieuwe ontwikkelingen.

Kwaliteit
Voor een goede kwaliteit van leven is een veilige, gezonde en comfortabele woning een belangrijke voorwaarde.  

Wij willen die kwaliteit voor elke woning bieden. Geen huis is echter hetzelfde en vanzelfsprekend hebben bewoners 

specifieke behoeften. Daarom willen we binnen onze mogelijkheden ook maatwerk leveren. Onze medewerkers – 

en die van onze partners – maken optimaal gebruik van de mogelijkheden om invulling te geven aan de behoeften 

van onze huurders. 

 

Duurzaam
Wij zetten in op duurzaam en circulair woningbezit. We doen dit altijd in het belang van onze huurders en het 

beperkt zich niet tot de vier muren van een huis. Investeringen leiden tot beter betaalbare woonlasten en/of een 

comfortabeler woonklimaat. Het gedachtengoed van The Natural Step is hierbij onze leidraad. Dit betekent dat we 

oog hebben voor het (her)gebruik van materialen, dat we afvalstromen beperken en streven naar zo veel mogelijk 

gebruik van schone energie.

Wonion 
geeft thuis

Duurzaam 
vastgoed
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Differentiatie
De wens van Wonion: buurten waar bewoners zich thuis voelen. Door differentiatie van woningbezit en flexibiliteit 

in de toewijzing proberen we ervoor te zorgen dat buurten en woningen voor meerdere levensfases en leefstijlen 

geschikt zijn en dat mensen er graag willen wonen. De overheid vraagt ons om steeds meer kwetsbare inwoners op 

te vangen in de wijk. We zien het als een belangrijke opgave om ervoor te zorgen dat zij zich welkom voelen. Nieuwe 

bewoners zijn zich aan de andere kant ervan bewust dat zij onderdeel uitmaken van een bredere samenleving. 

Huurders moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun woning en hun woonomgeving. We geven zelf het goede 

voorbeeld en stimuleren huurders die hieraan bijdragen. 

Betaalbaar
Wat voor de één een betaalbare woning is, kan voor een ander onbetaalbaar zijn. En wat eens betaalbaar was, hoeft 

dat niet altijd te blijven. Dit betekent dat we niet alleen ‘op papier’ voldoende woningen moeten hebben voor onze 

belangrijkste doelgroepen. Het houdt ook in dat een huishouden aandacht verdient als het beleid en de praktijk 

niet (meer) op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door veranderde persoonlijke omstandigheden. We hebben oog voor 

deze oorzaken en zoeken samen met andere partijen naar mogelijkheden om wonen betaalbaar te houden.

Beschikbaar
We staan voor het tijdig huisvesten van onze doelgroep. Wie in een kwetsbare positie verkeert en snel een woning 

nodig heeft, heeft onze grootste aandacht. Daarnaast zijn er heel veel mensen die een minder urgente vraag 

hebben, maar wel een veranderende woonbehoefte hebben. Wonion heeft zicht op die groepen en speelt zo 

gericht mogelijk op hun behoeften in. 

Continuïteit
Wonion voert een toekomstbestendig financieel beleid. Ook op de lange termijn zijn de opgaven groot en willen 

we belangrijke investeringen kunnen blijven doen. We leven dus niet bij de waan van de dag. De toekomst is op 

veel vlakken onzeker. Wonion is flexibel en we kunnen inspelen op die veranderingen. We kennen onze risico’s en 

schatten de impact ervan zo goed mogelijk in. We maken zoveel mogelijk gebruik van de ruimte die er is, met de 

mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. 

Rendement
We zoeken altijd naar de balans tussen financieel en maatschappelijk rendement. Dit betekent dat investeringen 

voor Wonion binnen de acceptabele normen vallen, maar ook in de juiste verhouding moeten staan met het 

‘rendement’ voor onze huurders. Daar waar investeringen (extra) groot zijn, zien we ook een belangrijke verbetering 

voor huurders terug.

Prettig 
wonen

Presteren  
naar vermogen

duurzaam in wonenduurzaam in wonen



Een maatschappij 
gedreven organisatie

Samenwerken
Werken aan een maatschappelijke taak kunnen we niet alleen.  

Daarom werken we graag samen met anderen om onze doelen te bereiken.  

Elke organisatie heeft zijn expertise en verantwoordelijkheid. Het samenbrengen  

van deze kwaliteiten kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze huurders.  

We steken graag tijd en energie in het komen tot zinvolle samenwerkingsverbanden.

Informeren
Elkaar informeren over ons beleid, onze plannen en onze werkzaamheden is van groot belang. Binnen onze eigen 

organisatie, naar onze huurders toe, maar ook richting de organisaties waarmee wij samenwerken. Er is steeds 

meer te delen. Daarom is onze informatie op orde, werken we met een goede en veilige informatievoorziening en 

hebben we voldoende kennis en capaciteiten in huis. Wij zijn van mening dat op deze manier een professionele 

organisatie ontstaat die de vraag van de klant kan vertalen naar goede, moderne en werkbare oplossingen.

Telefoon: (0315) 69 60 00

E-mail: info@wonion.nl

Bezoekadres

Hutteweg 115, 7071 BV Ulft

Postadres

Postbus 145, 7070 AC Ulft

U vindt ons ook online

  www.wonion.nl

  @Wonion_

  WooncorporatieWonion 

  company/wonion

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van

08.30 - 17.00 uur telefonisch  

en op afspraak
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