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1. Woord vooraf:

Waarom nu een ondernemingsvisie?
Om onze ambities bekend te maken en ons toekomstig handelen te onderbouwen schrijven we deze ondernemingsvisie. Midden in een woelige tijd voor de
volkshuisvesting is bij De Gemeenschap in mei 2013 een nieuwe DirecteurBestuurder aangetreden. Bij uitstek een gelegenheid om onze visie op ons zelf
en onze wereld te presenteren. We kijken vijf jaar vooruit, tot aan ons honderdjarig jubileum in 2020.
Om ons heen voltrekken zich ontwikkelingen die
beleidskaders zullen veranderen. De grenzen van ons
werkterrein liggen op het moment van schrijven niet
vast en blijven wellicht nog enige tijd onduidelijk. We
zien dit niet als probleem: Onze positie in het maatschappelijk middenveld maakt immers dat we wel
vaker geconfronteerd worden met grijze gebieden. We
schatten ons toekomstbeeld zo realistisch mogelijk
in. Tenslotte is een aantal zaken die de grenzen van
ons speelveld bepalen wel bekend.
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Uitgaande van deze zekerheden wapenen we ons
tegen wat gaat komen. Onze visie leggen we in dit
document vast. We blijven echter in staat om flexibel
en adequaat te reageren op ontwikkelingen in de
maatschappij.
Wij willen dat onze visie ook daadwerkelijk de visie
van De Gemeenschap is. Daarom hebben wij deze
in concept voorgelegd aan onze collega’s en Raad
van Toezicht. De definitieve versie presenteren wij
in september 2014 aan onze bewoners en partners
in de stad. Tijdens een ‘visietafel’ willen wij met hen
in gesprek over een aantal strategische vraagstukken. Hierdoor wordt onze toekomst mede door de
gemeenschap bepaald: Tenslotte willen we ook dat de
gemeenschap onze keuzes van draagvlak voorziet.
Nijmegen, augustus 2014

2. De wereld van De Gemeenschap:

‘We bouwen voor de
Nijmegenaren van nu
en van de toekomst;
levensloopbestendigheid
is het devies.’
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Terug naar de kern
De herziening van de woningwet zal het handelen
van De Gemeenschap als corporatie en maatschappelijk ondernemer beperken. We moeten rekening
houden met een toenemende mate van overheidsregulering. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen waarop we adequaat en met creativiteit moeten
reageren. De komende jaren richten we ons op onze
kerntaak volgens het Besluit Beheer Sociale Huursector: Het bouwen, beheren en toewijzen van betaalbare en goede woningen voor onze doelgroep. Deze
insteek is leidend bij het maken van strategische
beslissingen voor de toekomst.
Uitdagende ontwikkelingen
Door politieke keuzes voor bezuinigen op zorg en
welzijn wordt een maatschappelijke verandering in
gang gezet. De verzorgingsstaat verandert in een participatiemaatschappij. Dit vraagt om een nieuwe benadering van wonen en zorg; grote instellingen waar
dit wordt gecombineerd zullen verdwijnen. Daardoor
ontstaat de noodzaak om wonen en zorg langer te
combineren in de eigen woning. Dit doet een beroep
op het sociale netwerk van oudere en hulpbehoevende mensen. Ook is het een uitdaging voor corporaties; er moet gezocht worden naar een nieuwe rol als
verbinder van bewoners en zorgverleners.

‘Politieke keuzes dagen ons
uit tot een nieuwe benadering
van wonen en zorg.‘
Vergrijzing en krimp van huishoudgrootte
Parallel aan de ontwikkeling van de participatiemaatschappij loopt de overgang naar een steeds
ouder wordende bevolking. In het hele land zijn de
ontgroening en vergrijzing kenmerkend voor de
demografische ontwikkeling. Ook de Nijmeegse bevolking is aan deze veranderingen onderhevig. Echter,
gezien het feit dat Nijmegen een studentenstad is,

is de voorspelling dat de bevolking tot na 2030 blijft
groeien. Desondanks is ook in Nijmegen veroudering
van de bevolking nu al zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld 75
procent van de bewoners van De Spoorbuurt 55 jaar
en ouder.
Voor een corporatie zijn niet alleen de aantallen
personen in een bepaalde leeftijdscategorie van belang. Een belangrijke vraag is ook: Wie leeft met wie
samen, hoe is de huishoudsamenstelling? De tendens
is een toename van het aantal kleine huishoudens.
De grootste groei zal plaatsvinden in de categorie
eenpersoonshuishoudens. Deze ontwikkelingen zijn
deels bepalend voor de strategische keuzes die wij
maken op het gebied van investeringen in vastgoed.
Levensloopbestendigheid is het devies. We bouwen
voor de Nijmegenaren van nu en van de toekomst. We
willen kunnen inspelen op veranderingen in huishoudens en bevolkingssamenstelling. Daarom moeten
we niet langer statisch bouwen maar flexibel, dat
wil zeggen: Woningen waarvan de schil een telkens
opnieuw in te delen ruimte omvat die aangepast kan
worden aan de vraag van het moment.
Woonlasten en verduurzaming
De betaalbaarheid van huurwoningen komt in de
knel. Het aantal woningen met een huurprijs boven
de liberalisatiegrens is de afgelopen jaren toegenomen. Huurprijsverhogingen overstijgen in 2014 voor
het tweede jaar op rij het inflatiepercentage. De
totale woonuitgaven in de huursector zijn sinds 2009
met 2 procent gestegen. Tegelijkertijd zijn inkomens gedaald. Gemiddeld betekent dit een stijging
van de huurquote van 23 naar 26 procent. De totale
woonquote liep op van 34 naar 36 procent van het
inkomen. Betaalbaarheid van sociale huurwoningen
is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het rijk, gemeentes, corporaties en energieleveranciers zijn allen
actoren in deze kwestie. We vinden het belangrijk te
blijven monitoren welke huishoudens betalingsproblemen krijgen. Daardoor kunnen we individuele en
maatschappelijke problemen ondervangen en kosten
besparen.
Verduurzaming van woningen kan bijdragen aan het
beheersbaar maken van de woonlasten.
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In de prestatieafspraken met de gemeente Nijmegen
is vastgelegd dat Nijmeegse corporaties hun woningbezit verduurzamen. Deze kwestie raakt aan zowel
het maatschappelijke of algemeen belang als aan het
persoonlijke, financiële, belang van bewoners.
Wanneer we het hebben over verduurzaming van
ons woningbezit hebben we het niet slechts over
energetische maatregelen. Duurzaamheid komt ook
voort uit de wens van bewoners hun woning of wijk
te behouden. We moeten daarom geliefde woningen
bouwen. Woningen waar bewoners trots op zijn en
van houden. Wat geliefd is wil je beschermen, is de
gedachte. In geliefde, flexibele woningen kunnen
huishoudens alle cycli van hun ontwikkeling doormaken. Levensloopbestendigheid ten top.
Individualisering en vervlakking
Ondanks het ideaal van de participatiemaatschappij
zien we in de praktijk de ontwikkeling van individu-

alisering. Steeds meer mensen leven hun leven in
afzondering. Soms is dit een bewuste keuze. Technologische ontwikkelingen dragen hieraan bij. De
noodzaak je woning te verlaten neemt af door de
mogelijkheden van bijvoorbeeld het internet. Vaker is
het een gevolg van een ontbrekend sociaal netwerk
en het onvermogen contacten te leggen. Dan is er
sprake van eenzaamheid. Ook armoede speelt een rol.
Sociale activiteiten kosten vaak geld. Een toenemend
aantal mensen heeft hiervoor geen bestedingsruimte.
Van de burger wordt gevraagd te participeren in de
maatschappij om de gevolgen van bezuinigingen op
bijvoorbeeld zorg en welzijn op te vangen. Lang niet
iedereen met een hulpvraag beschikt over een netwerk dat mantelzorg kan leveren. Om te voorkomen
dat mensen aan hun lot worden overgelaten zullen
we alert moeten blijven. De leefbaarheid in onze
wijken komt tenslotte ook in het geding door deze
ontwikkelingen.

‘Onze kerntaak; de zorg voor betaalbare en goede
woningen voor mensen die niet geheel zelfstandig
in hun woonruimte kunnen voorzien.’

3. De Gemeenschap:

Midden in de maatschappij
De Gemeenschap staat als volkshuisvester midden in de maatschappij.
We hebben diepe wortels in Nijmegen en gedegen kennis van onze wijken en
bewoners. We denken dat er nog veel te winnen is in onze stad. Daarom zullen
wij ook de komende jaren met energie blijven werken aan een Thuis in
Nijmegen voor onze bewoners.
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Onze primaire opdracht is het huisvesten van
mensen die, om uiteenlopende redenen, niet geheel
zelfstandig in staat zijn in hun eigen woonruimte te
voorzien. Als maatschappelijk vastgoedondernemer
zijn wij medeverantwoordelijk voor prettige en veilige
buurten en wijken. We reageren op ontwikkelingen
in de samenleving om zo aan veranderende vragen
uit de maatschappij te kunnen voldoen. Ook voelen
we ons verantwoordelijk voor grotere vraagstukken
zoals de duurzaamheidsagenda. Samen met bewoners en partners in de stad werken wij aan een Thuis
in Nijmegen. Dit doen we open en transparant terwijl
we ontvankelijk zijn voor invloeden van buitenaf. We
vinden het belangrijk om te doen wat we zeggen en
te zeggen wat we doen.
De Gemeenschap is een kleine organisatie met loyale
werknemers. Ons personeel staat van oudsher dicht
bij onze bewoners en is toegankelijk en betrokken.

4. De Gemeenschap:

Voor en door mensen
Dagelijks heeft De Gemeenschap te maken met mensen met een diversiteit aan herkomst, wensen en verhalen. We zijn er van overtuigd dat de wereld waarin wij leven door deze diversiteit aan kracht wint.
De Gemeenschap is van mening dat het werken
vanuit een positief mensbeeld de juiste benadering
is. Daarom wordt uitgegaan van ieders eerlijkheid,
bereidheid en potentieel. We zien mensen als gelijkwaardig en autonoom. Daarbij bieden we vrijheid
waaraan ook zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gekoppeld. Er wordt vanuit vertrouwen gehandeld. Het leidende principe daarbij is ‘Wat
gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander
niet’.
We gaan er vanuit dat ieder mens de wens heeft om
zelf invulling te geven aan zijn leven en leefomgeving. Ons streven is dan ook om mensen de ruimte
en mogelijkheden te bieden om dit te kunnen doen.
Daarom werken wij aan een nieuwe participatiestructuur die bewoners meer zal betrekken bij beheer
en beleid. We zullen onze bewoners vragen om inzet

naar vermogen in een wederkerige verhouding.
Niet iedereen is in staat om zelfstandig invulling te
geven aan zijn of haar leven. Wanneer wij bewoners
treffen die hierbij ondersteuning nodig hebben kunnen we de expertise van onze partners inzetten.
Vertrouwen in en respect voor mensen zijn de leidende waarden waar vanuit wij denken en handelen.
Daarop baseren wij ook de relatie met onze bewoners, werknemers en partners in de stad.

‘Wij bieden mensen ruimte en mogelijkheden
om zelf invulling te geven aan hun leven
en vragen onze bewoners om inzet naar
vermogen in een wederkerige verhouding.’
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‘We onderschrijven het
Nijmeegse streven naar
een ongedeelde stad.’

5. Thuis in een ongedeeld Nijmegen:

Hoe wij denken over wonen
Het huisvesten van mensen die niet volledig zelfstandig in hun woonruimte kunnen voorzien is de
kerntaak van De Gemeenschap.
Daarbij gaan we er vanuit dat iedereen prettig wil
kunnen wonen. Dat betekent dat wij verder kijken
dan de woning: We bieden niet alleen stenen maar
ook de kans een eigen plek te creëren waarin veiligheid en geborgenheid gevonden worden. Wij willen
bewoners handvatten geven om gezamenlijk hun
leefomgeving positief te beïnvloeden. Met bewoners
en andere partners werken we aan het realiseren
van prettige, veilige wijken en buurten. We geloven
namelijk dat betrokkenheid positiviteit stimuleert.

‘Samen met bewoners en partners in de stad
werken wij aan een Thuis in Nijmegen.’
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Daarom willen we gezamenlijk de schouders zetten
onder het realiseren van onze missie; een Thuis in
Nijmegen bieden aan onze bewoners.
De Gemeenschap heeft woningen in verschillende
Nijmeegse wijken, ieder met een eigen identiteit. We
onderschrijven het Nijmeegse streven naar een ongedeelde stad. Vanuit dit principe kiezen wij, binnen de
vigerende regelgeving, soms ook voor het huisvesten
van mensen die over het algemeen zelf in staat zijn
in hun eigen woonruimte te voorzien (met inkomens
gelijk aan of hoger dan modaal). Met nadruk kiezen
wij ervoor om geen woningen te ontwikkelen voor
mensen die hoger op de sociaaleconomische ladder
staan.
De Gemeenschap biedt iedereen gelijke kansen op
huisvesting volgens de regels van het woonruimteverdeelsysteem en hanteert daarbij een transparant
en duidelijk beleid gebaseerd op de heersende weten regelgeving.

6. Samen:

Werken, ontwikkelen en presteren
We staan dicht bij onze bewoners. Dit vinden wij
een sterk punt. Dat moet worden gekoesterd terwijl
zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met tijd, geld
en kennis.
Door middel van opleidingen en trainingen wordt het
kennisniveau van collega’s op peil gehouden. Sterke
punten worden uitgebouwd en verder ontwikkeld. We
werken vanuit betrokkenheid waarbij flexibiliteit en
ruimdenkendheid belangrijk zijn.
De Gemeenschap streeft naar werken met zo min
mogelijk overhead. Dat betekent een grote mate van
vrijheid maar ook van eigen verantwoordelijkheid
voor collega’s. Periodiek wordt ieders functioneren
getoetst en maken we doelafspraken. We werken
beleidsvolgend met oog voor unieke situaties. Onderling vertrouwen is onontbeerlijk. Samenwerkingsverbanden, zowel intern als extern, worden gestimuleerd
wanneer dit efficiënt gebruik van tijd, geld en kennis
betekent. Iedereen krijgt de kans om nieuwe ideeën
aan te dragen zodat we met elkaar zo goed mogelijk

kunnen werken aan een Thuis in Nijmegen voor onze
bewoners.
De Gemeenschap wil een werkgever zijn die werknemers kansen en uitdagingen biedt in een goede
en prettige werksfeer en daarvoor betrokkenheid,
professionaliteit en inzet terugvraagt.

7. De Gemeenschap in de maatschappij:

Versterken door samenwerken
Onze naam zegt het al: een groep mensen die bij
elkaar hoort en gericht is op de vervulling van een
gezamenlijke doelstelling: goed wonen in prettige
wijken.
Door samen te werken met collega’s, bewoners en
partners willen we onze doelstellingen behalen.
Als corporatie beantwoordt De Gemeenschap aan
een maatschappelijke vraag naar woningen voor
specifieke groepen mensen. Dat betekent dat maatschappelijke ontwikkelingen richting geven aan ons
beleid. Als organisatie die midden in de maatschappij
staat hebben wij vele partners. Goede samenwerking
met hen is onontbeerlijk voor het laten slagen van
onze missie. We kiezen ervoor te faciliteren waar dit
gewenst is en te ondersteunen waar dit nodig is. We
kunnen hierbij zowel onze bewoners als ander partners vragen om hun specifieke kennis in te zetten.
De Gemeenschap wil bereikbaar zijn voor politiek,

‘We staan dicht
bij onze bewoners
en werken vanuit
betrokkenheid.’

instanties, bewoners en collega corporaties. Door
transparant te handelen volgens een duidelijk beleid
creëren wij vertrouwen bij bewoners en partners.
Als maatschappelijk ondernemer voelt De Gemeenschap zich verantwoordelijk voor haar omgeving. Dat
vertaalt zich in een vastgoed- en onderhoudsbeleid
waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.
Via onze bewoners steken we energie in het prettig en veilig maken en houden van onze wijken. De
Gemeenschap wil een bijdrage leveren aan een nog
mooier Nijmegen!

‘Wij voelen ons
verantwoordelijk
voor onze
omgeving;
duurzaamheid
en leefbaarheid
in prettige wijken
staan hoog in ons
vaandel.’
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8. Van visie naar missie:

Leidraad voor ons handelen
We gaan uit van de veranderende wereld om ons heen en de kerntaak die wij als corporatie hebben. Samen
met onze opvattingen over mensen, wonen, werken en maatschappij zijn dat de elementen die onze visie
vormen en onze richting bepalen. Een visie is abstract. We willen die echter uitdragen en zo onze idealen in
de praktijk brengen. Daarom hebben wij de visie van De Gemeenschap vertaald in een missie:

De Gemeenschap zorgt samen met haar bewoners en partners
voor een prettig, duurzaam en betaalbaar Thuis in Nijmegen.

We zijn ons bewust van de uitdagingen en beperkingen van deze tijd. Ons doel is onze huidige en
toekomstige bewoners een duurzaam en betaalbaar
thuis te bieden in prettige Nijmeegse wijken. Om
dit te realiseren hebben we de expertise van onze
partners in de stad nodig. Onze bewoners zijn onze
belangrijkste partners. We gaan ervan uit dat zij zelf
in staat zijn hun leefomgeving positief te beïnvloeden. Waar nodig kunnen we daarbij ondersteunen.
Duurzaam betekent aandacht voor zowel milieuvraagstukken als voor het bouwen van flexibele,
geliefde woningen. Woningen waarin bewoners een
gezin stichten en waarin zij oud kunnen zijn. Woningen met waarde, zowel materieel als immaterieel.
Betaalbaarheid van woningen is een belangrijk punt.
Het is tegelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Gemeenschap draagt die samen met andere
actoren. Iedereen moet immers kunnen wonen, ook
de mensen met de laagste inkomens.

De strategische keuzes die van 2015 tot 2020 de koers
van De Gemeenschap bepalen komen voort uit onze
missie. Voor het vaststellen van de te varen koers vragen wij de inbreng van bewoners en partners tijdens
een visietafel. Daardoor kunnen we via de missie
onze visie omzetten in concrete doelstellingen. Op
basis daarvan zullen wij ook ons beleid vormgeven.
In de loop van 2015 presenteren wij onze organisatiedoelen in een ondernemingsplan.
Vanuit onze visie gaan we samen met onze bewoners
en partners in Nijmegen, vol vertrouwen, spannende
tijden tegemoet!
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