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Onze koers  voor 2018–2022 
Elkaar blijven uitdagen 

Dicht bij huurders, laagdrempelig, leergierig, sociaal, professioneel, inspirerend, 

samenwerken. En vooral helder communicerend, over wat kan, en ook over wat niet kan. 

Dit zijn stuk voor stuk waarden waar wij als huurdersvereniging Accio voor staan. Hierin 

hebben we het afgelopen jaar een stevige groei doorgemaakt. Het zijn ook de waarden die 

Talis kenmerken en die we herkennen in de koers voor de komende vijf jaar. En dat sterkt ons 

vertrouwen in het waarmaken van de ambities. 

Letterlijk staat Accio voor ‘we roepen op’, maar we wijzen huurders ook graag de weg. 

Ook in de koers voor de komende jaren. Als huurders spannen we ons in voor een thema 

als betaalbare woningen. Buiten de sociale woningbouw vragen we aandacht voor 

jongeren in Wijchen en voor de brede problematiek van de huisvesting van mensen met 

een middeninkomen. Samenwerking tussen corporatie en marktpartijen is hiervoor 

noodzakelijk. Waar we kunnen, gaan we hierover het gesprek aan. 

Groene uitdagingen zoeken we op: duurzaamheid staat terecht stevig op de ambitie-agenda. 

Huurders kunnen hierin zelf veel meer dan zij beseffen. Samen met Talis kunnen we 

stappen zetten in het laten groeien van dat besef. Wij zijn extra ogen in de wijk. En met 

die blik zoeken we als vereniging namens en zeker ook samen mét huurdersgroepen en 

bewonerscommissies graag mee. Liefst doen we dat met meer jongeren dan nu. Die zoeken 

we op, op plekken waar zíj zijn en die dagen we uit met ons mee te denken. 

Wanneer we elkaars talenten benutten en in alle openheid onze krachten bundelen 

en in gesprek blijven, kunnen we als netwerk van huurders, corporatie, overheid en 

zorgorganisaties samen zoeken naar wat we nog niet weten. Met een solide financiële en 

inhoudelijke basis die Talis heeft gebouwd. Niet op de zeepkist, maar elkaar de weg wijzend. 

We nodigen u als lezer van de koers 2018–2022 uit met Talis en Accio mee op zoek te blijven 

gaan. 

Riek Janssen en Hans Heinink

Voorzitter en secretaris huurdersvereniging Accio   

Voorwoord

Dit ondernemingsplan zou veel minder compleet 

zijn geweest zonder de waardevolle, leerzame, 

inspirerende bijeenkomsten die er aan vooraf 

gingen. We hebben dit plan als het ware met de 

deuren van ons kantoor open geschreven. Om 

actief op zoek te gaan naar wat we nog niet wisten. 

We organiseerden workshops rondom de vijf 

thema’s onder ons ondernemingsplan: wonen en 

zorg, betaalbaarheid, organisatieontwikkeling, 

vastgoedontwikkeling en duurzaamheid. 

Huurders, samenwerkingspartners, medewerkers 

en externe experts dachten met ons mee. 

In het bijlageboekje Schrijven met de deur open 

vertelt een aantal deelnemers aan de workshops 

over hun ervaringen in dit proces van samen 

zoeken.En we blijven samen op zoek. Want we 

hebben verstand van zaken en weten heel veel. 

Maar niet alles. Samen kunnen we het verschil 

maken voor onze huurders in Nijmegen en Wijchen.
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Ertoe doen

Bijna 30.000 inwoners van Wijchen en Nijmegen wonen in 

een woning van ons. Een groot aantal van hen blijft ook in 

de toekomst bij ons huren. En vaak in dezelfde woning, in de 

‘eigen’ wijk. Voor al deze huurders zijn wij met liefde sociale 

huisvester en willen wij ertoe doen. Met passende en betaalbare 

huisvesting. In wijken die schoon, heel, veilig en prettig 

bewoonbaar zijn. Met medewerkers in de wijk die zichtbaar en 

nabij zijn. Die bereikbaar zijn voor een gesprek, zelf huurders 

opzoeken en op die plekken waar dat nodig is, samenwerken met 

andere professionals. Met oog voor de individuele huurder en 

voor de zo belangrijke sociale samenhang in de wijk.

Elke huurder is uniek 

De ene huurder kan een jaarlijkse huurverhoging betalen, voor 

de ander is de huur elke maand een puzzel. De ene huurder 

blijft een leven lang dezelfde woning huren, de ander heeft op 

bepaalde momenten in het leven behoefte aan een kleinere of 

grotere woning of een andere woonomgeving. De ene huurder is 

zelfstandig en zelfredzaam, de ander heeft veel ondersteuning 

nodig. Kortom, elke huurder van Talis is uniek. Om te weten wie 

onze huurders zijn en hun woonbehoeften helder te krijgen, 

zijn we op allerlei manieren met hen in gesprek. Bijvoorbeeld 

met huurdersvereniging Accio; betrokken mensen die voor 

Talis met verve de spreekbuis van huurders vormen. Maar ook 

met bewonersprojectgroepen bij groot onderhoud en met 

bewonerscommissies die hun eigen complexen en de bewoners 

kennen. En natuurlijk via medewerkers in de wijk, die daar 

dagelijks aanwezig zijn. Niet alleen met onze woningen, maar 

zeker ook met onze mensen willen we het verschil maken voor 

onze huurders.

Zoekend naar wat we niet weten

Als sociaal huisvester nemen we onze verantwoordelijkheid in 

het netwerk van wonen, welzijn en zorg. We willen bijdragen 

aan duurzame en vitale leefgemeenschappen. Met passende en 

betaalbare huisvesting voor mensen die niet zelfstandig in hun 

woonbehoefte kunnen voorzien. Dit is waar we voor staan, onze 

onveranderde missie. En we willen dit zo goed mogelijk blijven 

doen. Voor onze huidige én onze toekomstige huurders. Hiervoor 

onderzoeken we doorlopend wat werkt, wat we willen doen 

en dóen het gewoon. We leren van elkaar en van de resultaten, 

vertellen over ons werk en onze zoektocht naar wat we nog niet 

weten. We werken samen, zijn open in onze communicatie, ook 

over de wederkerigheid in onze relatie met netwerkpartners.

In de buurt

Met nabijheid van onze medewerkers vervullen we onze rol 

van volkshuisvester: in die wijk, die straat of die woning waar 

het nodig is. Om in gesprek te kunnen gaan en blijven met 

de individuele huurder die (even) minder zelfredzaam is en 

ondersteuning nodig heeft om problemen te voorkomen. 

We willen ook dat de andere professionals in de wijk, waar 

huurders mee te maken kunnen hebben, onze nabijheid 

ervaren. Onze professionals zoeken contact met collega’s van 

maatschappelijke organisaties. Voorwaarde voor effectief 

samenwerken is immers dat zij elkaar kennen en opzoeken. 

Hierbij geven we de ruimte om voor een individuele huurder slim 

samen te werken en te zoeken naar de best passende oplossing, 

die te evalueren en het geleerde weer toe te passen bij andere 

huurders.

Vijf perspectieven

In dit koersdocument beschrijven we onze ambities voor de 

komende jaren, vanuit vijf verschillende perspectieven: 

het perspectief van betaalbaarheid, de combinatie van wonen 

en zorg, onze aandacht voor duurzaamheid, vastgoedontwikke-

ling en, tot slot, vanuit het perspectief van de organisatie. 

Toekomstbestendig 

Onze ambities en volkshuisvestelijke opgaven kunnen we alleen 

realiseren als we onze financiële continuïteit borgen. 

De Indicatieve Bestedingsruimte (IBW) – de theoretische 

maximale leencapaciteit op onze woningen – geeft een 

indicatie van onze financiële armslag. Deze IBW bedroeg in 

2016 zo’n 200 miljoen euro. Omgerekend kunnen we gemiddeld 

zo’n 13.500 euro per woning uitgeven aan (groot) onderhoud, 

verduurzaming, vernieuwing en/of betaalbaarheid, bovenop de 

concrete plannen die we hebben. 

En die plannen zijn fors. We investeren de aankomende vijf jaar 

87 miljoen euro aan groot onderhoud en investeringen aan 

onze bestaande woningen, 32 miljoen aan duurzaamheid en 

196 miljoen aan nieuwbouw. Daar boven op geven we nog een 

extra financiële injectie van 2 miljoen euro aan duurzaamheid, 

voor het opdoen van kennis en ervaring. Zodat duurzaamheid 

integraal onderdeel wordt van ons denken en werken. 

Dit betekent dat we scherpe keuzes moeten blijven maken. 

Want duidelijk is dat onze opgave groter is dan onze financiële 

armslag: om al onze woningen in 2050 CO2-neutraal te hebben, is 

gemiddeld 35.000 euro per woning nodig. Maar dat is geen reden 

om niets te doen. We gaan volop aan de slag. 

Onze ambities 
 voor 2018–2022 



Op zoek naar wat we niet weten, dat was voor mij persoonlijk 

de beweegreden om actief met de buitenwereld in gesprek te 

gaan over ons nieuwe ondernemingsplan. We organiseerden 

themaworkshops met samenwerkingspartners, externe 

experts, Talis-medewerkers en onze huurders. Hun feedback 

namen we mee in het formuleren van onze ambities.

We werken in een snel veranderende, onvoorspelbare en 

kritische samenleving. Dit vraagt een open opstelling. Van 

elkaar weten hoe je een thema of vraagstuk beziet, betekent 

weten wat de basis is van waaruit je handelt. Wil je als 

corporatie je meerwaarde laten zien, dan moet je doen. 

Dus investeren met groot onderhoud in wijken waar onze 

huurders wonen. Investeren in een aantrekkelijk uiterlijk van 

je woningen, zodat de hele wijk een kwaliteitsimpuls krijgt. 

En onze huurders niet alleen tevreden zijn met de nieuwe, 

comfortabele, energiezuinige en levensloopbestendige 

woning, maar ook trots zijn op de plek waar ze wonen.

Doen kan niet zonder zijn. In de wijk, bij bewonersavonden, 

ook ik als bestuurder. Om te luisteren naar je huurders, 

odat ze ervaren dat je er voor hen bent. Niet andersom.

Het nieuwe ondernemingsplan is opgesteld rond vijf thema’s 

die voor Talis van wezenlijk belang zijn, omdat ze dat zijn 

voor de maatschappij. Het zijn complexe thema’s, maar wat 

zich in elke workshop manifesteerde was een gezamenlijke 

bereidheid om te zoeken naar oplossingen en om bij te 

dragen aan het realiseren ervan.

Komen we terug bij doen. Laten we dat vooral niet systema-

tiseren of bureaucratiseren, laten we beginnen. We zijn klaar 

voor de komende periode, om samen invulling te geven aan 

dat wat komen gaat. Aan het bekende, en zeker ook aan het 

onbekende.

Ronald Leushuis

Bestuurder

In een wijk kan weleens iets misgaan. Buren die overlast 

geven, overvolle vuilnisbakken, een lift die niet werkt. 

Ook individuele bewoners ervaren weleens problemen, zoals 

het niet kunnen betalen van de huur. Het is niet meer vanzelf-

sprekend dat anderen dan klaarstaan. Zelfredzaamheid wordt 

gevraagd. Tegen de achtergrond van die ontwikkeling vind ik 

dat we meer aanwezig moeten zijn in de wijk, als antennes en 

sensoren. Om signalen op te vangen en daarmee iets te doen. 

Op wijkniveau en op individueel niveau. 

Het zou mooi zijn als onze huurders, wanneer ze aan Talis

denken, bekende gezichten voor zich zien. Van personen die 

je kunt bellen, appen of FaceTimen. Die je treft in het wijk-

centrum, bij een Stip of in multifunctioneel centrum 

’t Mozaïek. Die je op straat kunt aanklampen wanneer je in de 

wijk iets is opgevallen dat je even kwijt wilt. Mensen die een 

antwoord hebben op je vraag. En die, als zij het antwoord zelf 

niet hebben, op z’n minst weten bij wie je daarvoor moet zijn. 

Of met jou op zoek gaan naar een antwoord.

De mensen van Talis hebben een fijnmazig netwerk in de 

veranderende wereld van sociale wijkteams en nieuwe zorg- 

en welzijnsorganisaties. Zo maken we werk van verbinden als 

een dragende waarde voor samenwerking en krachtenbun-

deling. We richten ons op nieuwe combinaties van mensen, 

middelen en processen door met elkaar te werken. 

Het lijkt me een mooie ambitie voor Talis en voor mij 

persoonlijk: dat we het voor elkaar krijgen om van onze 

huurders een goede bekende te zijn, die altijd in de buurt is. 

Vooral als het nodig is.

Walter Hamers

Bestuurder

Bestuurders aan het woord
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Betaalbaar en beschikbaar 

Het gros van onze huurders heeft een 

inkomen tot € 36.165 (2017)*. Voor hen 

zorgen we dat de woonlasten beperkt 

blijven. Vanuit het huurbeleid doen we dit 

door de huur te verlagen tot € 635 (2017), 

en tot € 593 (2017) voor kleinere woningen. 

Dat vinden we in onze regio betaalbaar 

voor huurders met lagere inkomens. Zo 

kunnen zij maximaal gebruik maken van 

de huurtoeslag. Voor deze groep matigen 

we ook de jaarlijkse huurverhoging. 

Aan huurders met een hoger inkomen 

berekenen we naar verhouding een 

grotere jaarlijkse huurverhoging door. In 

ons onderhoud zorgen energiebesparende 

maatregelen voor een lagere energie-

rekening. 

Betaalbaarheid gaat ook over beschik-

baarheid. Zo bewaken we dat er 

voldoende kleine, goedkope woningen 

zijn met een huur van maximaal € 414 per 

maand (2017) voor jongeren tot 23 jaar. 

Om de beschikbaarheid van betaalbare 

woningen voor starters te vergroten, 

doen we ervaring op met tijdelijke 

huurcontracten in het centrum van 

Nijmegen en maken we ons tegelijkertijd 

sterk voor betaalbare grondprijzen. 

Aandacht voor de individuele 

huurder

We realiseren ons dat de huur iedere 

maand een flinke kostenpost is. En dat 

huurachterstanden snel kunnen leiden tot 

grotere problemen en schulden. We zijn 

daarom alert om vroegtijdig en effectief 

in gesprek te gaan als de huurbetaling 

uitblijft. Om passende oplossingen 

te bieden. Met vroegsignalering en 

budgetcoaching hebben we hiervoor 

goede instrumenten in handen. Niet wíj 

versterken de financiële zelfstandigheid 

van een huurder; hij of zij doet dat zelf, 

met de juiste ondersteuning. We werken 

hierbij in een fijnmazig netwerk samen 

met partners als schuldhulpverleners en 

maatschappelijk werk.

Om deze reden werken we ook met de 

voorzieningencheck, waarmee huurders 

vóór het tekenen van het huurcontract 

overzicht krijgen van mogelijke 

voorzieningen en tegemoetkomingen 

vanuit bijvoorbeeld de gemeente. Met 

onze huurders willen we eerder in gesprek 

gaan over hoe zij ‘gezond’ kunnen wonen. 

Zelfredzaam, energiezuinig, zonder 

huurachterstanden en waar nodig met 

de juiste ondersteuning. Want problemen 

met geld en wonen zijn vaak de basis voor 

meer problemen. 

~ Kijk goed naar life-time-change-

momenten. Blijf de samenwerking 

met andere partijen, zoals de 

gemeenten, opzoeken. Ga door 

met wat je doet. ~

~ Of Talis veel kan met de input 

uit de workshop? Ik denk eerder 

dat ze bevestigd zijn in de koers 

die ze varen. ~ 

Handen ineen om negatieve trend 

te doorbreken

Er is een kleine groep huurders die van 

generatie op generatie geen zelfstandig 

inkomen heeft, niet werkt, gering onder-

wijs volgt en veel medische en maatschap-

pelijke zorg heeft. Dit doorbreken is lastig 

en noodzakelijk tegelijkertijd. We voelen 

ons samen met maatschappelijke partners 

verantwoordelijk om te doen wat we kun-

nen. Zoals actief doorverwijzen. En een 

extra tandje bijzetten wanneer er kinde-

ren bij betrokken zijn. Altijd vanuit onze 

rol als sociaal huisvester, met oog voor de 

huurder én de woning. En gebruikmakend 

van beschikbare informatie van organisa-

ties die met de huurder te maken hebben. 

*   Dit is de doelgroepgrens vastgesteld door de EU. 

Als Talis kiezen we ervoor om al onze woningen 

toe te wijzen aan mensen met een inkomen tot 

deze grens. Uitzondering zijn met mensen met een 

zorgvraag van minimaal 10 uur zorg per week.

~ Samenwerking levert voor de individuele huurder winst op, en heeft ook 

een maatschappelijk resultaat. We doen met z’n allen veel pilots, maar 

duurzaamheid realiseer je alleen door het duurzaam te organiseren, als het 

in het DNA van de cultuur van je organisatie zit. Dit is bij Talis aanwezig. ~ 
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Prettig wonen in woning en wijk

Woonvragen hangen niet alleen samen 

met betaalbaar wonen, maar ook met 

passend wonen. De behoeften van onze 

huurders veranderen nu mensen langer 

thuis wonen en de vraag naar zorg 

toeneemt. We moeten daarom meer dan 

ooit samen met de huurder kijken hoe 

een woning zo lang mogelijk en zo goed 

mogelijk passend en betaalbaar kan 

blijven of kan worden. Dat betekent dat 

we waar mogelijk bestaande woningen 

aanpassen, zodat huurders in hun 

woning en in hun wijk kunnen blijven 

wonen. Ook bij grote veranderingen 

in hun leefomstandigheden. We 

maken onze woningen zoveel mogelijk 

‘levensloopbestendig’, waar nodig met 

behulp van anderen. Niet overal op 

dezelfde manier, maar afhankelijk van 

mogelijkheden en behoeften. Wanneer 

mensen langer verantwoord en prettig 

thuis kunnen wonen, blijft ook het sociale 

netwerk in de wijk behouden. Met onze 

voorkeur voor aanpassen van bestaand 

bezit boven nieuwbouw voorkomen 

we bovendien onnodige verspilling van 

kapitaal.

Flexibele concepten

Waar nodig blijven we de komende 

jaren flexibele woonzorgconcepten 

ontwikkelen, samen met zorgpartijen. 

Zoals kleinschalige beschermde 

woonvormen voor zware zorg. Met 

woningen die nu geschikt zijn voor 

deze doelgroep, maar met een kleine 

aanpassing in de toekomst passend 

gemaakt kunnen worden voor een bredere 

doelgroep. 

Ook zijn er mooie concepten denkbaar die 

zorg voor elkaar stimuleren. Zoals wonen 

met een mix van mensen, bijvoorbeeld 

jongvolwassenen en ouderen samen in 

één complex of woongroep, of een wijk 

waar bewoners buren met een psychische 

of lichamelijke beperking helpen. Of de 

woongroepen, zoals we die al langere tijd 

huisvesting bieden. Kijken naar vastgoed 

én naar de sociale kant van wonen: zo 

creëer je duurzaam betrokken buurten.

Onze medewerkers zijn alert op huurders 

die zorg nodig hebben maar die niet 

ontvangen, om welke reden dan ook. Dit 

vragen we ook van onze huurders en van 

onze samenwerkingspartners in de wijk. 

Met meer uitwisseling van kennis en 

ervaringen van huurders en professionals 

kunnen wij en onze netwerkpartners, 

vanuit ieders deskundigheid, zorgvragen 

van huurders adequaat beantwoorden 

en soms zelfs voorkomen. Zo is meekijken 

naar woningaanpassingen door de bril 

van een ergotherapeut of Wmo-consulent 

waardevol. Zij hebben immers ervaring. 

We bekijken samen met de huurder, om 

wie het tenslotte draait, wat werkt en wat 

haalbaar en betaalbaar is. 

Creativiteit voor de menselijke 

maat

Creativiteit – in de zin dat de professional 

regelruimte heeft om passende 

afwegingen te maken – gaat boven (soms 

bureaucratische) regels: we zoeken 

individuele oplossingen voor wat de 

huurder nodig heeft, we doen wat wel 

kan, en houden ons niet bezig met 

oplossingen waar de huurder niet om 

vraagt. We toetsen of oplossingen werken 

en passen dat wat we leren weer toe bij 

andere huurders. We vertellen meer dan 

nu hoe we werken en nodigen huurders en 

professionals uit om ervaringen te delen 

in verhalen. We bieden wonen op maat in 

gesprek met de huurder,  de menselijke 

maat staat voorop.

~ Kwetsbare mensen zijn gewone 

mensen en willen ook zo behandeld 

worden. Wat ze nodig hebben is een 

gewone woning. ~ 

~ Het antwoord op het onderwerp huisvesten van kwetsbare 

groepen hebben we die middag nog niet gevonden, maar de ambitie 

om er samen uit te komen was voelbaar. ~ 

~ Niet alleen de professionals in de wijk 

moeten elkaar kennen. Ook de managers 

en bestuurders van corporaties en 

zorgorganisaties moeten de toegevoegde 

waarde zien van elkaar kennen en van een 

goede samenwerking. ~ 
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Aandacht voor duurzaamheid

Duurzaamheid is niet meer weg te 

denken uit onze samenleving. Het is 

inmiddels veel meer dan alleen aandacht 

voor het milieu. Het is ook aandacht 

voor de sociale omgeving én financiële 

verantwoordelijkheid en transparantie. 

In deze betekenis loopt duurzaamheid 

dwars door alle perspectieven, tot aan 

duurzame inzetbaarheid van onze eigen 

medewerkers; het heeft doorlopend onze 

aandacht. Eén invalshoek noemen we in 

het bijzonder, namelijk aandacht voor 

het milieu. Het vraagstuk van energie, 

circulariteit en klimaat. Een vraagstuk van 

ons, onze huurders en onze bekende en 

nieuwe partners samen.

Op zoek naar wat we niet weten, de 

titel van ons koersdocument, is op het 

thema duurzaamheid wel het meest 

van toepassing. Op dit moment zorgt 

het duurzaamheidsvraagstuk in onze 

eigen organisatie nog voor meer vragen 

dan oplossingen: hoe verweven we het 

thema duurzaamheid met de ambities 

op de andere vier perspectieven? Hoe 

zorgen we met duurzaamheid voor 

maatschappelijke meerwaarde en 

dragen we met duurzaamheid bij aan 

een ambitie als betaalbaarheid? Maar 

ook: hoe kunnen we als Talis zo (ver)

bouwen dat we het milieu zo min mogelijk 

belasten? Hoe kunnen we kansen om 

de CO2-uitstoot verder terug te dringen 

beter benutten en niet alleen minder 

energie gebruiken, maar zelf duurzaam 

opwekken? Hoe dragen wij met onze 

inkoop en samenwerking bij aan een 

circulaire economie? Hoe dragen we bij 

aan het Klimaatakkoord van Parijs en het 

nationale Aedesconvenant? En aan de 

ambities van de gemeente Nijmegen en 

gemeente Wijchen? Wat kunnen we nu 

al slim doen? Wetende dat niemand in de 

toekomst kan kijken naar 2050. Wat we 

wel weten is dat we onze woningen CO2-

neutraal willen hebben, en dat we daar nu 

de stappen voor moeten zetten. Daarom 

hebben we duurzaamheid als strategisch 

thema in dit koersdocument benoemd.

Focus op energie-duurzaamheid

Onze ambitie vraagt dat we kostenbewust, 

zorgvuldig en transparant omgaan met 

ons bezit, onze middelen, onze mensen en 

onze omgeving. Zo hebben we afgelopen 

jaren intensief geïnvesteerd in het isole-

ren van onze oudere woningen. Dit zetten 

we onverminderd voort; vóór 2022 hebben 

al onze woningen gemiddeld energielabel 

B. En we gaan verder, van energie bespa-

ren naar energie opwekken. Want label B 

is geen einddoel, maar een tussenstap. We 

breiden onze acties uit voor het leggen 

van zonnepanelen, het installeren van 

warmtepompen en het benutten van in-

novatieve technieken. We volgen energie-

ontwikkelingen op de voet, vergroten 

onze kennis en gaan pragmatisch te werk. 

Door te doen wat zich elders al bewezen 

heeft en door kennis en ervaring uit de 

markt te benutten. We onderzoeken op 

kleine schaal wat bij ons werkt en met wie, 

en bij succes verbreden we de toepassing. 

Stevige gesprekken met partners gaan 

we hierbij niet uit de weg. We hebben 

elkaar hard nodig, van energiebedrijf tot 

gemeente, van woningcorporatie tot vast-

goedinvesteerder, van waterbedrijf tot 

lokale ondernemer. Niemand van ons kan 

zonder de ander. 

Circulariteit en klimaat

Onze ambities reiken verder dan energie-

maatregelen. Als opdrachtgever besteden 

we tientallen miljoenen euro’s per jaar aan 

onderhoud en nieuwbouwprojecten. Zo 

~ Met ruim twee miljoen woningen 

kunnen we als corporaties samen 

wel het verschil maken. ~  kunnen we bijdragen aan circulariteit. Door 

bij de inkoop van diensten en materialen 

eisen te stellen aan onze leveranciers en 

aannemers over hergebruiken of door-

gebruiken. Op het gebied van klimaat, een 

vraagstuk waarbij ons aandeel kleiner lijkt, 

kunnen we bijdragen in de samenwerking 

met ander partijen: denk aan het afkoppelen 

van de hemelwaterafvoer naar wadi’s.

Bewust

We nemen onze huurders mee in wat wij 

doen op het gebied van duurzaamheid. Via 

huurdersvereniging Accio en individueel. 

Omdat we het belangrijk vinden dat ze 

onze keuzes kennen. En om hen ruimte te 

bieden om initiatieven te nemen. Zodat 

huurders ook zelf de stap kunnen zetten om 

energiezuiniger te wonen, ieder voor zich of 

gezamenlijk in een woongebouw of buurt. 

Een voorbeeld hiervan is het energiedak, 

een proef waarbij 100 huurders, die zich zelf 

konden aanmelden, een combinatie van 

zonnepanelen, zonneboiler en warmtepomp 

krijgen, zonder huurverhoging. Andere 

voorbeelden zijn slimme energiemeters 

of premies voor groene tuinen. Met dit 

soort maatregelen stimuleren we huurders 

tot duurzamer wonen. Zodat nog meer 

woningen energiezuinig bewoond worden 

en huurders een voorbeeldrol hebben naar 

elkaar. Met woningen en voorzieningen in en 

rond de woningen, dragen we bij aan meer 

besef van het milieuvraagstuk. Bewustzijn 

dat ook nodig is om de mondiale, Europese, 

landelijke, regionale en onze eigen lange-

termijndoelen te verwezenlijken.

Met elkaar kennis ontwikkelen

We vertalen deze duurzaamheidsvraag-

stukken ook naar onze eigen organisatie: 

naar de manier waarop we inkopen, samen-

werken en onze eigen kennis vergroten. Om 

die kennis en kunde te versterken hebben 

we onderwijs- en kennispartners nodig. Zo-

dat we ook zelf een vraagbaak worden voor 

huurders en voor medewerkers. Omdat de 

ontwikkelingen sneller gaan dan we kunnen 

overzien en genoemde thema’s zo groot en 

breed zijn, dat we daarin alleen met elkaar 

iets bereiken. Daarom gaan we nog inten-

siever samenwerken met huurders, maat-

schappelijke partners, overheid en bedrijven, 

onderwijsinstellingen en onderzoekers. Zo 

zetten we, met onze plannen en groeiende 

kennis, stappen naar een nieuwe tijd van 

bewust wonen en vastgoed dat bijdraagt 

aan de gezamenlijke opgave voor 2050.

~ Alles is nodig! Dit én én én kan ook weerstand en verlamming 

oproepen. Zie werken aan duurzaamheid daarom niet als 

moeten, maar als iets positiefs. Profiteer van je schaalgrootte. ~  

B
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Vastgoed gaat over mensen, wonen 

en wijken: leefbaarheid

Prettig wonen vraagt om een woning die 

bij je past, in een wijk die bij je past, waar 

het schoon, heel en veilig is. Door ervoor te 

zorgen dat onze woningen voldoen aan de 

huidige woonbehoeften, duurzaam zijn en 

een eigentijdse uitstraling hebben, dragen 

we bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van 

deze wijken. Naast dat wat de bewoners 

daarin zelf kunnen betekenen.

Door investeringen in onderhoud, 

renovatie, duurzaamheid en nieuwbouw 

behouden niet alleen onze woningen 

hun waarde(n), maar ook de wijken. Om 

die reden besteden we extra aandacht 

aan schoonheid, zodat niet alleen 

de woningen, maar ook de wijk een 

kwaliteitsimpuls krijgt. Ons vastgoed 

biedt ons de ‘stenen’ om bij te dragen 

aan prettig samen wonen in een buurt of 

wijk. We streven naar diversiteit; wijken 

met een mix van sociale huur, middeldure 

en dure huur en koopwoningen, met een 

mix van bewoners wat betreft leeftijd, 

inkomen, kwetsbare situatie en leefstijl. 

Onze kerntaak versus het ‘gat 

middeldure huur’

Zoals gezegd zijn wij een huisvester 

voor mensen die niet zelfstandig in hun 

woonbehoefte kunnen voorzien. Een 

sociale huurprijs vinden wij in onze 

regio maximaal € 635 (2017). We kiezen 

er bewust voor om vooral te investeren 

in wijken waar veel van onze huurders 

wonen in plaats van alleen in nieuwbouw. 

Op dit moment is er een tekort aan 

middeldure huurwoningen. Commerciële 

partijen richten zich vooral op de hogere 

inkomens. Huishoudens die net iets 

meer verdienen dan de inkomensgrens 

vallen nu tussen wal en schip. Wij willen 

dat ook zij betaalbaar kunnen wonen en 

nemen verantwoordelijkheid voor deze 

middengroep. We overwegen concrete 

acties, wanneer verantwoordelijke 

partners aangeven deze ruimte te geven. 

Op meerdere vlakken werken we mee 

aan oplossingen en agenderen we het 

onderwerp, waar gemeente, marktpartijen 

en beleggers een allesbepalend aandeel in 

hebben. 

 

Kleiner, goedkoper en flexibel 

Het blijft lastig te bepalen hoeveel sociale 

huurwoningen er op langere termijn nodig 

zijn. Wel duidelijk is de trend van minder 

gezinnen en meer kleine huishoudens van 

één of twee personen. Tot 2025 breiden 

we ons woningbezit nauwelijks uit, maar 

~ Bouw voor de eenpersoons- 

huishoudens. Er is nog steeds een 

mismatch tussen woningtypes/

groottes en huishoudens. ~ 

~ Bouw en bestem flexibel, niet iets 

wat onomkeerbaar is. ~ 

investeren we vooral om ervoor te zorgen 

dat er voldoende passende en betaalbare 

woningen beschikbaar blijven voor onze 

doelgroep. Waar we blijven bouwen, 

is dat om ervoor te zorgen dat onze 

woningen aansluiten op de veranderende 

woonbehoefte. Het accent ligt hierbij op 

kleiner, betaalbaar, flexibel en met extra 

aandacht voor huurders met een zorgvraag. 

Anders (samen)werken 

De bouw- en vastgoedsector vernieuwt 

haar werk- en aanbestedingsmethodieken. 

Denk bijvoorbeeld aan resultaatgericht 

samenwerken (RGS) en aan circulair 

bouwen en onderhouden, waarbij 

grondstoffen en bouwmaterialen slim 

en milieubewust benut worden. De 

veranderende samenwerking in de 

sector vraagt groter besef van onze rol 

van opdrachtgever en heeft gevolgen 

voor de interne bedrijfsvoering (zie 

Organisatieontwikkeling). De rode draad in 

deze ontwikkelingen en veranderingen is 

samenwerken! 

~ Verlies bij de bouw of renovatie van 

sociale woningen de factor schoonheid 

niet uit het oog. Sociale woningbouw kan 

hand in hand gaan met aantrekkelijke 

architectuur. ~ 
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De organisatie, dat zijn wij zelf

Een organisatie is geen machine; de 

organisatie zijn wij zelf. En dus gaat 

organisatieontwikkeling ook over 

persoonlijke ontwikkeling. We willen 

onze mensen optimaal inzetten met 

hun unieke motivatie, waarden en 

mogelijkheden, zodat zij waarde kunnen 

toevoegen aan het wonen van onze 

huurders. En tegemoetkomen aan wat 

de huurder en de maatschappij van ons 

vragen door het primaire proces van Talis 

als sociaal huisvester centraal te stellen. 

Het gedachtegoed van Talis wordt breed 

in de organisatie beleefd en gedeeld. 

Iedereen vertelt op zijn eigen manier 

hetzelfde verhaal, zo blijkt uit het meest 

recente visitatierapport. Een mooie 

uitgangspositie, maar stilzitten is er niet 

bij. 

Op zoek naar balans

We doen ons werk binnen de context van 

een snel veranderende en onvoorspelbare 

wereld. De Woningwet geeft duidelijkheid 

en transparantie, maar ook nóg meer 

regeldruk en vertragende bureaucratie. 

Terwijl de dynamische samenleving vraagt 

om een andere opstelling van corporaties. 

Huurders willen meer zeggenschap 

over de eigen leefomgeving, maar wel 

ondersteund door ons. 

In ons dynamisch werkveld willen we 

blijvend leren, blijvend ontwikkelen, 

blijvend opfrissen met nieuwe 

ervaringen en nieuwe kennis. En met 

professionele regelruimte. Die ruimte 

vragen medewerkers, en tegelijk is er 

behoefte aan duidelijke kaders. Deze 

ambities vragen inzet van onze mensen 

op wendbaarheid, omgevingsgerichtheid, 

innovatie, kritisch vermogen en 

kostenbewustzijn. Zowel op de rationele 

(wettelijke) kant, als in onze houding 

naar elkaar, de huurder, partners en de 

maatschappij. Ieder vanuit zijn of haar 

rol. Dit ondersteunen wij als organisatie. 

Duurzame inzetbaarheid stimuleren 

we met uitwisselingsprogramma’s 

met ketenpartners, waaronder andere 

corporaties, met een breed aanbod van 

opleidingen en met projecten waarin 

(meer) medewerkers hun expertise kunnen 

inzetten en kunnen vergroten.

Kritiek organiseren

We vinden het belangrijk dat anderen 

ons kritisch bevragen, tegenwicht bieden 

en onze ambities ter discussie stellen. 

Dialoog met huurders, toezichthouders 

en ondernemingsraadsleden sterkt ons. 

Net als de gesprekken met de gemeenten 

en de vele netwerkpartners met wie 

we een fijnmazig netwerk vormen. De 

manier waarop wij hun betrokkenheid 

organiseren en de ruimte die wij hen 

~ Flexibilisering zit niet in 

contracten, maar in competenties: 

passie, verwondering. ~  

daarbij geven, zijn ondanks de wettelijke 

regels niet ‘in beton gegoten’. Huurders 

denken mee, starten initiatieven. 

Gevraagd en spontaan, binnen en 

buiten ons gezichtsveld, individueel 

en in groepen als VvE’s, buurtraden 

en commissies. De betekenis van deze 

ontwikkelingen voor de klassieke vorm 

van huurdersvertegenwoordiging, zoals 

die nu is georganiseerd, verkennen we 

de komende jaren met Accio. In die lijn 

gaan we ook in gesprek met onze raad van 

commissarissen en ondernemingsraad: 

hoe benutten wij hun kritisch vermogen 

bij het waarmaken van onze ambities? 

Afhankelijkheden opzoeken

Ook het kritisch vermogen van onze 

netwerkpartners willen we benutten. 

Met erkenning voor de wederkerigheid van 

onze relaties. Onderlinge afhankelijkheden 

benoemen en hierover stevig met elkaar 

in debat zijn. We voeren open gesprekken 

over invloed op ons en invloed van ons 

om in het bundelen van krachten en het 

samenwerken daadwerkelijk betekenisvol 

voor huurders te kunnen zijn.

Blijvend onderzoeken

Hoe kunnen we, tot slot, met zoveel 

onzekerheden toch de goede koers volgen? 

Die voor onze huurders, medewerkers 

en netwerkpartners begrijpelijk en 

motiverend is? Dit blijft een proces van 

doorlopend onderzoeken wat we willen 

doen, afspreken hoe we dat doen en het 

gewoon dóen. Samendoen met anderen, 

elkaar kritisch bevragend en nieuwsgierig. 

Waarbij we leren van elkaar, van de 

opbrengsten en van de resultaten en 

vertellen over ons werk en onze zoektocht 

naar wat we nog niet weten. 

~ Je stelt je toch kwetsbaar op als je 

de buitenwereld uitnodigt om mee 

te denken over cruciale thema’s 

waar je als organisatie zelf ook 

hoofdbrekens over hebt. ~ 

~ De wereld is niet volledig voorspelbaar. Beschrijf daarom vooral hoe 

je met dilemma’s omgaat en blijf je plan herschrijven. Het zijn vloeibare 

tijden: vraagstukken zullen niet meer stollen. ~ 



Ook de komende vijf jaar ligt er voor Talis genoeg werk. We 

blijven investeren in de bestaande wijken om ze leefbaar te 

houden, in het verduurzamen van onze woningen en in het 

anticiperen op de veranderende huishoudsamenstelling en 

woonbehoeften van onze huurders, jong en oud. We doen 

dat als sociaal huisvester met veel passie.

Tegelijkertijd moeten we ons hoofd koel houden en kritisch 

blijven. Niet klakkeloos dingen gaan doen, of juist laten, in 

navolging van anderen. Blijven zoeken naar bewezen best 

practises en die geclusterd toepassen om te zien of ze ook 

voor ons goed uitpakken. In dit perspectief doel ik vooral 

op het thema duurzaamheid, dat hoogst actueel is en zal 

blijven, maar ook een booming business is. Juist dankzij 

prudent beleid heeft Talis qua financiële middelen een 

uitstekende uitgangspositie.

Blijven investeren heeft ook betrekking op onze 

medewerkers en op het bestendigen van onze relaties. 

Alleen zo kunnen we als Talis verschil blijven maken. 

Voor onze huurders in Wijchen en Nijmegen. Voor onze 

medewerkers. Voor al die partijen met wie we te maken 

hebben. Nu en in de toekomst.

Richard Oversluizen

Beleidsadviseur

Secretaris ondernemingsraad

Telkens opnieuw het gesprek aangaan over belangrijke 

thema’s met uiteenlopende gesprekspartners. Dat is een 

mooie opgave voor Talis. Niet omdat we dat nog te weinig 

doen. Wel omdat maatschappelijke ontwikkelingen elkaar 

in razend tempo opvolgen en daarmee de behoefte aan 

contact met de ander toeneemt: peilen hoe hij ervoor staat 

en waar onderlinge afhankelijkheden zijn. Dit vraagt om 

een luisterende, aandachtige houding die ons in staat stelt 

signalen op te vangen. Ook signalen die afwijken van wat 

we verwachten of van de heersende mening. 

Talis is er voor mensen met een smalle beurs. Dat betekent 

als vanzelf dat het commerciële aspect niet de primaire 

focus is bij de ontwikkeling van haar vastgoed. Dus trekken 

wij de wijk in, luisteren we naar bewoners en partners, 

zien we de aanwezige sociale structuren en beseffen we 

dat het uit elkaar trekken van die mini-samenleving levens 

ingrijpend kan beïnvloeden. En geven we, als het kan, de 

voorkeur aan renoveren boven slopen.

Talis heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid in 

een steeds complexer wordende samenleving. Ruimte voor 

andere geluiden is voor Talis een must om dat te kunnen 

blijven doen waar ze het best in is: sociaal huisvesten.

Elly van der Bijl

Voorzitter raad van commissarissen

 

 

Als levendige bijeenkomsten, zo heb ik de workshops van Talis 

ervaren. Het waren pittige sessies. Met flinke vaart, bewust 

zonder pauzes. Alles om de flow gaande te houden. Dat zou ik 

zo weer doen. En de tijd vloog, omdat er zoveel te bespreken 

viel.

De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers en 

tegelijkertijd de grote bereidwilligheid om naar elkaar te 

luisteren en van elkaar te leren maakte het voor mij heel 

interessant. Ik vond het mooi om te zien dat er daadwerkelijk 

banden werden gesmeed en afspraken werden gemaakt. Het 

gevoel van urgentie om met elkaar aan de slag te gaan was 

duidelijk waarneembaar.

Het lijkt zo vanzelfsprekend om met elkaar in gesprek te 

gaan, maar dat is het niet. Terwijl het daarmee begint: praten, 

en vooral luisteren naar elkaar. Meningen en standpunten 

uitwisselen in een goede sfeer. Durven om kritisch te zijn. Dan 

kóm je ergens. Ik denk dat Talis met de workshops iets op gang 

heeft gebracht. Iets wezenlijks, dat velen heeft geïnspireerd.

Job Boot

Dagvoorzitter bij de workshops

Anderen aan het woord



Samengevat

Onze visie
Als huisvester nemen we onze 

verantwoordelijkheid in het 

netwerk van wonen, welzijn 

en zorg. We richten ons op 

het creëren van duurzame en 

vitale leefgemeenschappen.

Onze missie
Met passende en betaalbare 

huisvesting bieden we een 

steun in de rug aan mensen 

die niet zelfstandig in hun 

woonbehoefte kunnen 

voorzien.

Onze doelgroepen
Talis is er voor mensen die 

niet zelfstandig in hun 

woonruimte kunnen voorzien, 

de groep met een laag 

inkomen tot maximaal 

€ 36.165 (2017). Ook zijn we 

huisvester voor bijzondere 

doelgroepen. Hierbij gaat het 

om kwetsbare mensen die een 

vorm van begeleiding of zorg 

nodig hebben.



Trends

Algemeen
•  Nederland telt steeds meer 65-plussers: op 1 januari 2017 waren 
 3,2 miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder, ruim 1 miljoen meer dan 
 twintig jaar eerder. (bron: CBS)

•  De economische stemming verbetert. Begin 2017 geeft 76% van de 
Nederlanders de economie een voldoende (een jaar eerder 71%). 

 (bron: CBS)

•  Het aantal eenpersoonshuishoudens is sinds 1971 verviervoudigd 
 en bedraagt begin 2017 bijna 3 miljoen. (bron: CBS)

•  I nmiddels bestaat bijna 40% van alle particuliere huishoudens uit
 één persoon. (bron: CBS)

•  Steden blijven relatief jong door de continue instroom van 
 jongeren, die er vaak blijven wonen. Kleinere gemeenten kennen  
 juist een uitstroom van jongeren, vooral de regio’s buiten de   
 Randstad. (bron: CBS)

   Betaalbaarheid
•  20% van huishoudens die er recht op hebben, maakt geen gebruik 
 van inkomensondersteunende regelingen. (bron: Nibud)

•  Onder mensen tot 45 jaar daalde het eigenwoningbezit in 2011-2015. 
 De economische crisis stond de aanschaf van een (eerste) woning 
 in de weg. (bron: CBS)

•  88% procent van de volwassenen is tevreden met hun woning en 
 evenveel waarderen de woonbuurt. (bron: CBS)

•  Over de eigen financiële situatie blijven Nederlanders positief. 
 87% verwacht de komende 12 maanden geen verslechtering. 
 77% geeft de eigen financiën een voldoende. (bron: SCP)

•  Mensen met lagere inkomens zijn minder tevreden met de 
 financiële situatie. (bron: CBS)

  
   
   Wonen en zorg
•  In 2016 was 18,2% van de bevolking 65 jaar of ouder, sinds de 

eeuwwisseling steeg dit aandeel bijna 5%. (bron: CBS)

•  Begin deze eeuw woonde 81% van de 75-plussers zelfstandig, in 
 2017 was dat bijna 88%. (bron: CBS)

•  Wie weinig regie ervaart, blijft minder lang zelfstandig wonen. 
 Ouderen in goede gezondheid, met een groot sociaal netwerk en 
 gevoel van eigen regie blijven langer zelfstandig. (bron: CBS)

•  Met name het hebben van aandoeningen en meer lichamelijke 
beperkingen maken dat mensen niet meer zelfstandig wonen. 

 (bron: CBS)

•	  De laatste jaren krijgen steeds minder mensen een indicatie 
 voor langdurige zorg met verblijf. (bron: CBS)

   Duurzaamheid
•  Bij de uitstoot van broeikasgassen per inwoner, waaronder die van 

CO2, is de langetermijntrend in Nederland positief. Nederland blijft 
echter achter vergeleken met de rest van de Europese Unie. 

 (bron: CBS)

•  Producten worden zo geproduceerd en gebruikt, dat ze aan het 
 einde van hun levensduur eenvoudig opgeknapt, hersteld of uit  
 elkaar gehaald kunnen worden. (bron: Rabobank)

•	  De Rijksoverheid wil de hoeveelheid duurzame energie stapsgewijs 
verhogen naar 14% in 2020 en 16% is in 2023. (bron: Rijksoverheid)

•  Opkomende trend is circulaire bouw. Deze stimuleert aandacht voor 
duurzaam gebruik van grondstoffen en energie vanaf de eerste 

 gedachte aan huisvesting en mobiliteit. (bron: Rabobank)

      

   Vastgoedontwikkeling
•	  De vastgoedsector profiteert van economische groei, aantrekkende 

binnenlandse vraag en groeiende wereldhandel. (bron: Rabobank)

•  De rol van de markt wordt in ons werk prominenter. Er zijn nieuwe 
visies op aanbesteden, opdrachtgeverschap en samenwerken. 

 Zoals bij onderhoud, met de methodiek van resultaatgericht   
 samenwerken (RGS). 

•	  Het forse tekort aan huurwoningen in het middensegment groeit. 
 Van dit soort woningen zijn 75.000 extra nodig. (bron: TU Delft) 

•  In 2040 is er een groot tekort aan aangepaste levensloopgeschikte 
woningen. (bron: SCP)

•  Verschuiving van grootschalige nieuwbouw in buitengebied naar 
kleinschalige (her-)bouw in bestaande situatie. (bron: Rabobank)

•	  Meer focus op bestaande vastgoedvoorraad door transformatie 
 van functies en verduurzaming gebouwen. (bron: Rabobank)

   Organisatie
•	  De arbeidsmarkt in de woningcorporatiesector is lastig, maar ook 
 is er sprake van broos optimisme. (bron: TNO)

•  Technologische ontwikkelingen bieden zowel kansen als 
bedreigingen. (bron: Rijksoverheid)

•	  Lerende organisaties en netwerken zijn nodig om medewerkers 
 toe te rusten (veranderende) verantwoordelijkheden op zich te  
 nemen. (bron: TNO)

•  Terugtredende overheid; budget overheid krimpt en prioriteit 
 gaat uit naar vermindering regeldruk en bureaucratie. 
 (bron: Rabobank)
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Onze zoektocht naar wat we niet weten kent geen begin en geen 

einde. We kwamen tot de ambities in dit koersdocument door 

gesprekken met mensen van buiten en binnen onze organisatie. Ook 

voor het verder uitwerken van de ambities, organiseren we vanaf 

2018 doorlopend themagesprekken. We nodigen de lezers van dit 

koersdocument hier van harte bij uit. 

Of wij erin slagen onze ambities waar te maken en nabijheid en 

zichtbaarheid te doen ervaren; dat oordeel is aan de huurder. 

Met dit koersdocument vragen we daarom huurders om ons hierbij 

samen met netwerkpartners uit te dagen en kritisch te blijven 

bevragen. 

Wij danken de vele mensen die met ons deze koers uitgedacht hebben. 

In de bijlage Schrijven met de deur open vertelt een aantal van hen 

over hun ervaringen in dit proces van samen zoeken. Zowel dit 

koersdocument als de bijlage publiceren wij digitaal, om ook hiermee 

een steentje bij te dragen aan het milieu. Beide publicaties verschijnen 

daarom slechts in beperkte oplage in print, op milieuvriendelijk 

papier.

Walter Hamers, Ronald Leushuis

Bestuurders Talis

Nawoord

Colofon

Uitgave
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Op zoek naar wat we niet weten

Gewoontes: mensen houden ervan. Wijzelf ook. Vandaag doen we de dingen 

zoals we ze gisteren deden, en de dag dáárvoor, en zoals we ze morgen waar-

schijnlijk ook gaan doen. Gewoontes zijn veilig, vertrouwd en efficiënt. Je weet 

wat je kunt verwachten. Gisteren was het goed, dus vandaag waarschijnlijk ook. 

Maar, als je weet wat je kunt verwachten, waar zit dan het leermoment? Hoe 

weet je of dat wat je verwacht morgen ook goed is. Als je jezelf niet uitdaagt na 

te denken ‘kan het in plaats van goed ook nog beter?’, is de kans groot dat je wat 

mist. Een succesmomentje. Of een levensveranderend inzicht.

Laten we niet doen alsof elke verandering een verbetering is. Niet altijd. Wél 

schudt verandering de boel wakker, roept vragen op, laat twijfel toe. Verandering 

zet dingen in beweging. Toch willen we niet veranderen om te veranderen, of om 

dingen anders te doen om anders te willen zijn. We willen veranderen om ons 

werk nog beter te doen. Om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van onze 

huurders en samenwerkingspartners. Want ook die veranderen.

Talis heeft de afgelopen jaren dingen veranderd. In een tijd dat de meeste 

corporaties de huren verhoogden, gingen wij ze verlagen. In een tijd waarin 

betalingsachterstanden een steeds groter probleem vormen en regelgeving 

steeds strenger wordt, gaan wij actief de boer op om huurders met betalings-

problemen te helpen. Terwijl huurcontracten voor onbepaalde tijd nog 

altijd de norm zijn, bieden wij tijdelijke contracten voor de duur van vijf 

jaar aan. We luisteren nog beter naar onze huurders, woningzoekenden en 

samenwerkingspartners en we draaien onze werkwijze in sommige gevallen 

180 graden om. 

Dat voelt goed.

Maar het is ook spannend. De boel omgooien vraagt om toelichting, uitleg, 

verantwoording. Dat moet ook. Je verandert dingen niet zonder goede reden. 

Dus kunnen we altijd toelichten, uitleggen en ons verantwoorden waarom we 

voor verandering kiezen.

En zo pakken we ook de totstandkoming van ons nieuwe ondernemingsplan 

voor de periode 2018–2022 aan. In tegenstelling tot voorgaande jaren werken 

we als het ware met de deur van ons kantoor open aan dit plan. We laten diverse 

partijen met ons meedenken, terwijl we aan het schrijven zijn. Niet dat het voor-

heen zo’n mysterieus gebeuren was. Maar het was wel iets dat op een bepaalde 

manier gebeurde. We schreven het in de beslotenheid van ons kantoor en als we 

na veel schrappen en schaven dachten: zo is het goed, presenteerden we het aan 

de buitenwereld. Een volstrekt normale werkwijze. En eentje die anders kan. Op 

een manier die beter bij ons past, opener en daardoor completer.

Wat doen we nu anders als het gaat om ons nieuwe ondernemingsplan? 

Dit jaar organiseren we een aantal workshops met elk een eigen thema: 

wonen en zorg, betaalbaarheid, organisatieontwikkeling, vastgoedontwikkeling 

en duurzaamheid. Deze thema’s vormen de pijlers onder ons nieuwe 

ondernemingsplan. Deelnemers aan de workshops zijn medewerkers van 

Talis – onder wie wijzelf –, externe experts, samenwerkingspartners en 

natuurlijk onze huurders. Hun reacties, opmerkingen en feedback maken ons 

ondernemingsplan compleet. Ze verduidelijken waar nodig de context en maken 

onze blinde vlekken zichtbaar.

Tijdens de workshops gaan we op zoek naar wat we niet weten. Want we weten 

niet alles. Wie wel? Wij hebben verstand van zaken. Maar we zijn niet de enigen. 

Daarom kijken wij enorm uit naar wat de workshops gaan brengen. Welke 

inzichten ze gaan opleveren. Hoe ze onze kijk op de zaak wellicht veranderen. 

Op naar mooie inzichten. En naar een nieuw ondernemingsplan.

Walter Hamers en Ronald Leushuis

Raad van bestuur

Mei 2017

Over de totstandkoming van ons 

ondernemingsplan 2018–2022

Bijlage
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De bijeenkomst over wonen en zorg legde de basis voor de andere vier 

workshops georganiseerd rond de vijf pijlers van de koers 2018–2022 van 

Talis. Hoewel de werkvorm van deze bijeenkomst iets afweek ten opzichte 

van die er na volgden, was de intentie dezelfde: met verschillende partijen 

die affiniteit hebben met het thema een open dialoog aangaan. Op maandag 

28 november 2016 stond het thema wonen en zorg centraal. Onder de 

aanwezigen waren Pim van Ginneken, lid van huurdersvereniging Accio, 

en Elle van de Wall, adviseur team Advies en Ondersteuning van Talis. Zij 

vertellen wat hen van de workshop is bijgebleven.

Pim: ‘Wat zijn er veel partijen betrokken bij de zorg voor kwetsbare personen, 

was een van mijn eerste gedachten die middag. En wat behoren veel verschil-

lende mensen tot deze doelgroep. Ouderen met verpleging aan huis, mensen 

die extramurale zorg ontvangen, mensen in de schuldhulpverlening. En dan 

heb je nog de verwarde personen, ook zo’n moeilijke definitie. De overheid 

vraagt nogal wat van alle partijen bij wie nu de zorg voor kwetsbare personen 

op het bordje komt.

Dat deze organisaties, waaronder Talis, vragen hebben over hoe hiermee om 

te gaan is logisch. Het vraagt om een nieuwe definitie van je rol. Zo moet Talis 

niet alleen woningen ter beschikking stellen maar soms ook ‘psycholoog’ zijn. 

En ervoor zorgen dat het een beetje leuk blijft in de wijk en eventuele overlast 

beperkt blijft.

Er kwamen interessante sprekers aan bod. Zo was daar Albert Jan Kruiter, die 

schetste hoe onlogisch het systeem in elkaar zit. Hij haalde het voorbeeld aan 

van iemand die een schuld had opgebouwd van € 8.000 euro. Deze man kreeg 

35 hulpverleners over de vloer die tezamen een veelvoud van dat bedrag kost-

ten. Absurd. Maar wel een situatie waar een woningcorporatie mee te maken 

krijgt en samen met andere partijen een antwoord op moet formuleren. Dat 

antwoord werd die middag nog niet gevonden, maar de ambitie om er samen 

uit te komen was voelbaar.’

Elle: ‘Al geruime tijd huisvest Talis, samen met de andere Nijmeegse 

corporaties, via de Werkgroep Bijzondere Bemiddeling bewoners afkomstig uit 

een zorginstelling. Door de extramuralisatie is de vraag van zorginstellingen 

naar onze woningen groter geworden. Hierdoor is het belang van goede 

verbindingen met zorgorganisaties toegenomen. Als een medewerker 

van Talis bijvoorbeeld een begeleider van een bewoner kent, kan hij snel 

schakelen voordat een situatie uit de hand loopt. Voor de zorgorganisaties 

kan de verandering van intramurale opvang naar extramuralisatie schakelen 

zijn. Het is een compleet andere benadering die tijd kost om door te voeren. 

Organisatorisch en qua mindset van het personeel. Dat verklaart waarom de 

woningen die Talis beschikbaar heeft voor deze doelgroep niet altijd gevuld 

raken. De instellingen waren daar vaak nog niet aan toe, zo bleek die middag. 

Desondanks vinden ook zij dat er gehandeld moet worden. Geëxperimenteerd 

zelfs, met het aanbieden van woonruimte. Waarom zou je in een leegstaand 

schoolgebouw geen jongeren kunnen huisvesten, zo opperden zij die middag. 

Behalve de huurders die vanuit een zorginstelling komen, zijn met Wonen 

en Zorg meerdere doelgroepen gemoeid. En al die mensen wil je adequate 

woonruimte kunnen aanbieden, terwijl je tegelijkertijd flexibel wilt blijven in 

je aanbod, ook op langere termijn. Een woning voor demente bewoners wil je 

bij wijze van spreken met weinig extra moeite en financiële middelen geschikt 

kunnen maken voor een jongere als de grote vergrijzingsgolf over is. Het thema 

Wonen en Zorg vergt creativiteit, maar bovenal een goede samenwerking met 

zorgpartijen en huurders. Dat werd in deze workshop nogmaals bevestigd.’

•	 	‘Kwetsbare	mensen	zijn	gewone	mensen	

en willen ook zo behandeld worden. Wat ze 

nodig hebben is een gewone woning.’ 

•	 	‘Corporaties	en	zorginstellingen	zijn	nog	

zoekend naar een helder gezamenlijk beeld 

over dat wat nodig is om kwetsbare mensen, 

die voorheen in zorginstellingen terecht 

konden, in de wijk te huisvesten.’ 

•	 	‘Blijf	niet	hangen	in	denken	en	praten,	maar	

begin klein en onderzoek waar je met elkaar, 

als corporaties en zorgorganisaties, tegen 

aan loopt in de huisvesting van kwetsbare 

mensen.’ 

•	 	‘Samenwerking	en	duidelijke	rolverdeling	

tussen partijen is nodig om er voor te 

zorgen dat een kwetsbare bewoner goed 

opgenomen wordt in de wijk, zodat hij/zij 

niet vereenzaamt of voor overlast zorgt.’ 

•	 	‘Medewerkers	kunnen	elkaar	helpen	en	

versterken. Begin met elkaar te leren kennen, 

 op alle niveaus in de organisatie.’

  

Bijlage  Schrijven met de deur open
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De tweede workshop van Talis waarin we op zoek gingen naar wat we niet 

weten vond plaats op maandag 12 juni 2017. Tijdens een regenachtige middag 

verzamelden zich zo’n achttien genodigden in het Huis van Compassie om het 

te hebben over het thema betaalbaarheid, een onderwerp dat door de jaren 

heen niet aan actualiteit heeft ingeboet. Tussen die achttien aanwezigen 

bevonden zich Claudia van der Wel, manager Verhuur en Verkoop bij Talis, en 

Paul Oosterhoff, predikant bij de Protestantse Diaconie Nijmegen. Claudia en 

Paul vertellen wat hen is bijgebleven van die middag en welke inzichten ze 

hebben opgedaan.

Claudia:  ‘De uiteenlopende achtergronden van de aanwezigen die middag 

leverden interessante input op. Een hoogleraar belicht toch andere aspecten 

van het thema armoede dan een expert van het NIBUD. Wel miste ik wat 

interactie en dynamiek, maar dat kwam waarschijnlijk ook door de grote mate 

van overeenstemming tussen de aanwezigen, wat weinig aanleiding gaf tot 

discussie.

Van die middag is me een aantal dingen bijgebleven. Eén: betalingsachterstan-

den vormen niet alleen een probleem voor huurders, maar ook voor huis-

eigenaren. Het klinkt misschien gek, maar ik stond daar persoonlijk niet bij stil. 

Twee: je kunt kinderen niet jong genoeg bijbrengen hoe ze met geld moeten 

omgaan. Besef van de waarde ervan kan in hun volwassen leven veel ellende 

voorkomen. En drie: de aanwezigen vonden dat Talis veel meer naar buiten 

mag treden met haar samenwerking met diverse partijen inzake de aanpak 

rondom betaalbaarheid. Bijvoorbeeld hoe we, samen met anderen, huurders 

benaderen en ondersteunen bij het onder controle houden of weer krijgen 

van hun financiën of de samenwerking met sociale wijkteams. Dat zouden we 

beter kunnen vertellen.

Als ik terugkijk op de middag is het overheersende gevoel: we zijn als Talis 

eigenlijk best goed bezig.’

Paul: ‘Een dialoog voeren over je beleid met mensen van buiten de organisatie: 

dat vond ik het aardige aan de opzet van Talis.

Talis is voor mij geen onbekende. Ik heb weleens met Ronald en Walter 

gesproken over de problematiek rondom huisuitzettingen. Hun 

bereidwilligheid om daarover in gesprek te gaan is groot, ze zoeken graag mee 

naar oplossingen. Toch komen huisuitzettingen nog altijd voor. Maar goed, 

daar zijn dan ook meer partijen bij betrokken dan alleen Talis. Als je vervolgens 

de hoogleraar hoort vertellen dat het overheidsbeleid rondom armoede de 

zaken aantoonbaar erger maakt, besef je hoe taai de materie is en hoe lastig 

het is om oplossingen te bedenken.

Zelf zie ik huisuitzetting nooit als oplossing. Het brengt alleen maar meer 

ellende met zich mee. Vergeleken met de andere huisvesters die ik ken, stelt 

Talis zich echter het meest sociaal op. 

Wat ik jammer vond was dat Ronald en Walter pas tegen het eind hun inbreng 

gaven. Ik begrijp goed waarom ze ervoor kozen om vooral te luisteren, maar 

hun reflecties waren interessant genoeg om op door te gaan. Dat paste helaas 

niet meer binnen de tijd. Of ze veel konden met de input van die middag? Ik 

denk eerder dat ze bevestigd zijn in de koers die ze varen.’

•	 	‘Betaalbaarheid	is	een	breed	en	complex	

vraagstuk dat alleen door intensieve samen-

werking duurzaam kan worden aangepakt.’

•	 	‘Het	is	goed	om	schulden	gezamenlijk	aan	te	

pakken, het is beter om schulden gezamenlijk 

te voorkomen, zowel lokaal als op nationaal 

niveau.’

•	 	‘Er	is	geen	systeem	dat	voor	iedereen	werkt,	

maak daarom onderscheid tussen mensen 

die het zelf kunnen en mensen die de hulp 

van een corporatie of andere organisaties 

nodig hebben, dan mag je wel wat meer 

paternalistisch zijn.’

•	 	‘Kijk	vooral	naar	life-change-events,	het	risico	

op betaalproblemen is dan het grootst.’

•	 	‘Betalingsproblemen	worden	niet	alleen	

veroorzaakt door een (te) laag inkomen, 

 ook door houding en gedrag.’

  

Bijlage  Schrijven met de deur open
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De derde workshop van Talis vond plaats op donderdag 15 juni 2017. In onze 

eigen kantine kwamen zo’n twintig personen samen om het te hebben over 

het thema organisatieontwikkeling. Hoewel het heerlijk terrasweer was, was 

de sfeer binnen opperbest. Paul van Minnen, manager Bedrijfsvoering bij 

Talis, en Duco Molenaar, CEO bij Preventned BV, aan het woord over hoe zij 

die middag ervaren hebben.

Paul: ‘Ik vond het persoonlijk een geslaagde middag. Het klópte. De genodigden 

brachten interessante zienswijzen naar voren. De dagvoorzitter, Job Boot, was 

erg goed. Hij voelde de sfeer en dynamiek goed aan en hield iedereen bij de 

les. Hij nodigde alle aanwezigen ook uit een bijdrage te leveren en wist hen te 

prikkelen en te boeien.

Het thema Organisatieontwikkeling houdt mij als manager Bedrijfsvoering 

natuurlijk bezig. Zowel in de vraagstukken van vandaag op morgen, als 

wat meer op langere termijn. Hoe zijn automatisering en robotisering, 

ontwikkelingen waar ook Talis mee te maken krijgen, van invloed op ons 

arbeidsmarktbeleid? Welke keuzes maak je die ook op de langere termijn 

goed uitpakken, voor de organisatie én voor haar medewerkers? Je kunt er 

ook bewust voor kiezen om niet mee te gaan met innovaties, en zodoende 

arbeidsplaatsen te behouden. Maar hoe ver ga je daarin? En is dat een keuze 

die je als organisatie zelfstandig kan of moet maken, of is dat een brede 

maatschappelijke discussie? En als je wel kiest voor innovatie en daardoor 

werkzaamheden komen te vervallen, wat bied je de betreffende medewerkers 

dan voor alternatief? Ga je ze opleiden, laat je ze ervaring opdoen op andere 

afdelingen? Natuurlijk hebben we al deze en andere gerelateerde vragen die 

middag niet kunnen beantwoorden. Maar er samen in alle openheid over 

praten, en horen hoe personen die dagelijks vanuit diverse invalshoeken bezig 

zijn met dit soort vraagstukken erover denken, is zeer inspirerend.’

Duco: ‘Alleen al het feit dat Talis deze middag organiseerde, vond ik verfrissend 

en verrassend. Je stelt je toch kwetsbaar op als je de buitenwereld uitnodigt 

om mee te denken over cruciale thema’s waar je als organisatie zelf ook 

hoofdbrekens over hebt. Knap, hoe Talis al die verschillende mensen – onder 

wie een concollega van een andere woningcorporatie – bij elkaar krijgt. Zelf 

was ik aangenaam verrast door de uitnodiging om die middag te komen 

bijwonen.

Organisatieontwikkeling staat binnen het bedrijfsleven steeds hoger op 

de agenda, maar Talis is een voorloper door de manier waarop zij ermee 

bezig is. Door het betrekken van stakeholders, het slaan van bruggen met 

de buitenwacht en door het verbinden van de eigen deskundigheid aan die 

van anderen. Voor een organisatie is je netwerk zó belangrijk, maar veel 

organisaties zijn nog te veel op zichzelf gericht. De vragen ‘Wat is onze 

kern?’ en ‘Wat zijn onze waarden?’ worden nog te vaak alleen binnen een 

organisatie gesteld, terwijl je ze ook daarbuiten moet durven stellen om 

toekomstbestendig te blijven, om duurzaam te kunnen blijven werken. En om 

werkplezier, werkvermogen en werkgeluk in kaart te kunnen brengen en te 

kunnen verschaffen aan je medewerkers. Ik denk dat die middag een positieve 

bijdrage heeft kunnen leveren aan het nieuwe ondernemingsplan van Talis. Ik 

kijk er zelf in elk geval positief op terug.’

•	 	‘Complexe	vraagstukken	vragen	om	

co-creatie, zoals het organiseren van 

huurders en het inschakelen van derden bij 

belangrijke besluiten. Dit heeft wezenlijke 

consequenties voor de wijze waarop binnen 

Talis intern gewerkt zal moeten worden.’

•	 ‘Om	je	te	legitimeren	heb	je	anderen	nodig,	

 laat hen met je meedenken.’

•	 	‘In	samenwerking	tussen	partijen	moet	je	

elkaars belangen weten en delen, zodat je 

niet voor verrassingen komt te staan. Dit 

vraagt ook iets van houding, gedrag van 

medewerkers en management.’

•	 	‘Het	eigen	kompas	van	de	organisatie	is	

minstens zo belangrijk als het voeren van 

de dialoog met de buitenwereld. De dialoog 

helpt in de ontwikkeling van de eigen koers.’ 

•	 	‘Duurzaam	inzetbaarheid,	daar	zijn	

medewerkers ook zelf verantwoordelijk voor. 

 Maak dat mensen van betekenis zijn en dat  

 ze zelf ook nadenken en waarmaken hoe ze  

 betekenisvol kunnen blijven.’ 

  

Bijlage  Schrijven met de deur open
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Een van de vijf pijlers van ons nieuwe ondernemingsplan is het thema 

Vastgoedontwikkeling. Een thema dat niet alleen ons als woningcorporatie 

aangaat maar ook overheden, projectontwikkelaars en beleggers. 

In De Lindenberg gingen op donderdag 7 september 2017 zo’n twintig 

deelnemers, gezeten in schoolbankjes, erover in gesprek. Geert Gerrits, 

wethouder in Wijchen, belast met Financiën, Ruimtelijke ordening, 

Grondzaken en Volkshuisvesting, en Michel Pott, projectmanager 

Vastgoed bij Talis, geven hun weergave van die middag.

Geert: ‘Op de uitnodiging voor deze workshop heb ik volmondig ‘ja’ 

geantwoord. Ik juich het van harte toe dat Talis haar ketenpartners actief 

betrekt bij het schrijven van haar nieuwe ondernemingsplan.

Talis heeft 4.300 woningen in Wijchen. Veel inwoners hebben misschien 

wel dagelijks met Talis te maken. Niet alleen daarom zijn de banden tussen 

Talis en de gemeente nauw. Wij komen elkaar voortdurend tegen. Letterlijk, 

tijdens vergaderingen en figuurlijk omdat wij behalve gedeelde ook wel eens 

tegengestelde belangen hebben. We zijn het echt niet altijd met elkaar eens. En 

dat hoort ook zo. Toch weten we dat we vaak afhankelijk zijn van elkaar en is er 

altijd respect voor elkaars positie.

Tijdens de workshop vastgoedontwikkeling heb ik de dilemma’s geschetst 

waar wij als gemeente soms voor staan. Zoals een gedeelde verantwoordelijk-

heid, van gemeente én woningcorporatie, bij het realiseren van betaalbare 

vrije-sector huurwoningen. Ook commerciële marktpartijen spelen daarin een 

belangrijke rol.

Ik hoop dat mijn deelname aan de workshop een steentje kan bijdragen aan 

het nieuwe ondernemingsplan van Talis. Ketenpartners aan de voorkant erbij 

betrekken lijkt mij een verstandige koers. Het is goed om elkaar te blijven 

voeden met nuttige informatie. Zodat ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijk-

heid de beste plannen voor de toekomst kan maken. Ik kijk met tevredenheid 

terug. Dit soort workshops inspireert!’

Michel: ‘In een goede sfeer werden die middag twee hoofdthema’s besproken. 

Eén, hoe bouw je kleinere woningen, de tendens van tegenwoordig, zonder 

afbreuk te doen aan de woonkwaliteit? Pepijn Sluiter, directeur van het 

Architectuur Centrum, pleitte ervoor om bij de bouw of renovatie van 

sociale woningen de factor schoonheid niet uit het oog te verliezen. Sociale 

woningbouw kan hand in hand gaan met aantrekkelijke architectuur.

Het andere thema dat aan de orde kwam, was de middeldure huur. Ondanks 

het feit dat de focus van Talis ligt op de lagere inkomens, moeten we ook wat 

doen voor de middelhoge inkomens. Daar hebben we echter anderen bij nodig. 

Positief vond ik dan ook dat de gemeente en provincie aangaven te willen 

meedenken over hoe dit te realiseren valt. Want terwijl vaak wordt beweerd 

dat middeldure huur leidt tot lagere grondopbrengsten, is dat nog maar de 

vraag. Misschien is middeldure huur wel mogelijk met behoud van de begrote 

opbrengst. Behalve overheden spelen in deze kwestie ook beleggers een grote 

rol. Zij zullen woningen voor een langere periode moeten behouden voor het 

middensegment.

Op dit tweede onderwerp had het best wat meer mogen knallen, vind ik. De 

partijen die het aangaat, hebben elk hun, vaak tegengestelde, belangen. Dat 

was wat ik die middag miste: discussie, prikkelende vragen of uitspraken. De 

inhoudelijke inbreng van de deelnemers bleef aan de oppervlakte, terwijl be-

paalde aspecten binnen het thema Vastgoedontwikkeling echt wel voor schu-

ring zorgen. Jammer dat het zo braaf bleef. Zonder wrijving geen glans, toch?’

•	 			‘Je	kunt	je	als	sociale	huisvester	op

 verschillende manieren, en samen met 

 anderen, hard maken voor de midden-

 inkomens, al ligt je focus op sociale huur 

 en lagere inkomens.’

•	 ‘Belangrijk	bij	de	bouw	van	woningen	met		

  lage huren, is om niet te veel in te boeten op 

kwaliteit.’

•	 	‘Bouw	in	het	kader	van	duurzaamheid	niet	

iets wat onomkeerbaar is, bouw en bestem 

zoveel mogelijk flexibel.’

•	 	‘Gemengde	wijken	zijn	belangrijk	voor	de	

kwaliteit van de stad: sociale huurwoningen 

 in een goede mix met vrije-sector 

 huur en koop.’

  

Bijlage  Schrijven met de deur open
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De workshop van dinsdag 3 oktober 2017 ging over een thema dat de 

komende jaren alleen maar urgenter wordt, voor Talis en voor de gehele 

maatschappij: duurzaamheid. Op de bovenste etage van Hotel Nimma kwam 

een bont gezelschap van (duurzaamheids)experts samen om de aanpak 

van en het perspectief op duurzaamheid van Talis te bespreken. Onder hen 

bevonden	zich	Sietse	Jager,	projectmanager	Duurzaamheid	bij	Talis,	en	

Dirk-Wim in ’t Hof, extern adviseur Duurzaamheid. Hun ervaringen lees je 

hieronder.

Sietse: ‘Ik keek erg uit naar de workshop. Het idee om vanuit zoveel diverse 

perspectieven in gesprek te gaan over hoe Talis investeert in duurzaamheid, 

daar werd ik enthousiast van. Tijdens de workshop bleek maar weer eens dat 

het thema duurzaamheid bol staat van de complexiteit. Duurzaamheid kent 

vele werkelijkheden. Het viel me op dat er soms wat makkelijk werd gedacht 

over de verrichte inspanningen van Talis. Het leek of sommige aanwezigen 

ze niet als toereikend beschouwden. Dat wij als woningcorporatie in 2019, 

een jaar eerder dan dat waar de gehele sector zich aan gecommitteerd 

heeft, gemiddeld label B behalen voor onze woningvoorraad, daarvan werd 

bijvoorbeeld gezegd: ‘Dat is mooi, dan ben je koploper in een wedstrijd van 

gisteren.’ Tja, denk ik dan, we zijn wel in beweging. Er zijn altijd mitsen en 

maren, je kunt overal wat van vinden, maar we dóen tenminste wat. 

Ik weiger om pessimistisch te worden, ha!

De workshop bevestigde voor mij hoe belangrijk het netwerk van een 

organisatie is. Hoeveel je van samenwerken en elkaars best practices kunt 

leren. Een leerpunt voor mij was om eens voort te borduren op een pilot, in 

plaats van een pilot af te ronden en vervolgens een nieuwe pilot op te starten. 

Best voor de hand liggend, toch keek ik er voorheen niet zo naar.

Op de terugweg naar huis dacht ik bij mezelf: ‘Het is mooi wat we met Talis 

doen.’ Ja, ik zat met een trots gevoel op de fiets.’

Dirk-Wim: ‘De opgave waar Talis voor staat is gigantisch, haast onvoorstelbaar: 

in 2050 alle woningen energieneutraal. Ga er maar aan staan. Je zou haast 

verlamd worden door die uitdaging. Dat zie ik trouwens vaak genoeg 

gebeuren. Dat organisaties geen stap durven zetten, omdat ze niet weten 

wat er om de hoek op ze staat te wachten. Zo niet Talis. De corporatie neemt 

haar verantwoordelijkheid en is zich bewust van haar corporate social 

responsibility.

Tegelijkertijd is het zo dat je duurzaamheid op enorm veel gebieden van een 

onderneming kunt doorvoeren. Tijdens de workshop ging het vooral om het 

energiezuinig maken van woningen. Een belangrijke maatregel, zeker met het 

oog op de ambitie voor 2050, maar voor het beoogde doel van de sessies was 

die naar mijn smaak wat smal ingestoken. Wel vind ik het stoer van Talis dat 

ze de buitenwereld uitnodigt om inzichten te verkrijgen terwijl ze zelf aan de 

kantlijn luistert.

Er valt nog veel te doen, op veel gebieden. Ook intern zijn er bij Talis nog 

verbeterslagen te maken. Ik gun het Talis dat ze de vertaalslag weet te maken 

van duurzame ambities naar concrete resultaten. Dat ze haar medewerkers en 

achterban meekrijgt en overtuigt van het belang om duurzaam en bewust te 

handelen. In vergelijking met andere woningcorporaties is Talis daar al ver in. 

Nu komt het aan op doorpakken.’

•	 ‘Het	onderwerp	duurzaamheid	is	breed.		

   Het  gaat over veel meer dan energie van de

  woning, bijvoorbeeld ook over je eigen

 bedrijfsvoering. Zorg voor een duidelijke 

 afbakening.’ 

•	 	‘De	kracht	van	de	corporaties	is	de	schaal-

grootte.	Je	kunt	versnellen	door	gebruik	te	

maken van de schaalgrootte.’

 

•	 	‘Gemiddeld	label	B	klinkt	heel	wat,	maar	

over een paar jaar is het B-label het nieuwe 

G-label.’

•	 	‘Maak	stappen	en	maak	vooral	ook	zichtbaar	

wat je doet.’

•	 	‘Maak	verbindingen	vanuit	je	eigen	kracht	

en gedeelde belangen. Zoek hierbij de 

juiste partijen om mee samen te werken 

en kies voor integrale aanpak in de totale 

keten: met marktpartijen (aannemers, 

installatiebedrijven, fabrikanten en 

toeleveranciers).’

•	 ‘Bekijk	hoe	het	vraagstuk	duurzaamheid	

 en de bijbehorende ambities zich verhouden  

 tot andere ambities en vraagstukken 

 van de organisatie.’

B
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op zoek 
naar wat 
we niet 
weten

Onze koers  voor 2018–2022 

  

Bijlage  Schrijven met de deur open

Dit boekje Schrijven met de deur open is een 

bijlage bij ons ondernemingsplan voor 2018–2022 

Op zoek naar wat we niet weten. 

Nu worden bijlages doorgaans minder belangrijk 

gevonden. Ze bevatten informatie die niet relevant 

is om op te nemen in het hoofddocument. 

Dit boekje is voor ons net zo belangrijk als 

ons nieuwe ondernemingsplan. Het plan zou 

veel minder compleet zijn geweest zonder het 

waardevolle, leerzame, inspirerende, verrassende, 

onderhoudende en energiegevende proces dat 

eraan voorafging.

We willen iedereen die heeft deelgenomen aan de 

workshops hartelijk bedanken.

Jullie input maakte verschil.

Tot ziens!

Bestuur en management Talis Staand: Paul van Minnen, Els Boon, Ronald Leushuis, Frank Reuser, Florence Kleijnen, John Pijnappels

Zittend: Helma Cobussen, Claudia van der Wel, Jacques Steegemans, Walter Hamers
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