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VOORWOORD 

 

‘Het weefsel dat het dorp maakt’ 

 

In dit ondernemingsplan hebben wij opgeschreven waar wij voor staan en gaan in de 

komende jaren. Ons verhaal is gebaseerd op gesprekken met onze huurdersorganisatie, 

met onze commissarissen, met vrijwilligers en met professionals die zich iedere dag 

opnieuw inzetten voor de Gemertse gemeenschap. En niet te vergeten met elkaar.  

Al deze gesprekken deden ons beseffen dat we als enige woningcorporatie in Gemert-

Bakel via ons doen en laten nogal wat invloed hebben op de kracht van het ‘sociaal 

weefsel’ in de kernen waar wij actief zijn. En ook, dat de kracht van dat weefsel ertoe 

doet. Het kan een dorp maken of breken.  

 

Sterk en kwetsbaar tegelijk 

Het begrip ‘sociaal weefsel’ gebruiken wij hier niet voor niets. Het zegt iets over het 

belang van sterke gemeenschappen in de kernen waarin wij ons werk doen. 

Tegelijkertijd zit er iets van historisch besef in het begrip verpakt: Gemert is immers een 

dorp van wevers. Een industrie die vooral in de eerste helft van de 19e eeuw floreerde.  

In de hoogtijdagen van dit ambacht hadden wel 1000 Gemertenaren werk als wever of 

spoeler. In een dorp van toen zo’n 4.500 inwoners is dat fors.  

 

Weefsel heeft de eigenschap dat het sterk en kwetsbaar tegelijk is. Dat is ook zo voor 

sociaal weefsel. Krachtig sociaal weefsel heeft draag- en veerkracht in uiteenlopende 

omstandigheden. Het fungeert als steunsysteem als het leven weleens zwaar is of 

tegenzit. Maar sociaal weefsel is ook kwetsbaar. Eén verkeerd geweven draad en het 

weefsel wordt dun. Bijvoorbeeld als ouderen die zorg nodig hebben door het ontbreken 

van te weinig geschikte woningen min of meer gedwongen worden het dorp te verlaten. 

Met alle sociale en economische gevolgen van dien. Als woningcorporatie spelen wij een 

belangrijke rol in de zorg dat gemeenschappen hun eigen kracht kunnen benutten.  

Dit was het vertrekpunt voor enkele bijeenkomsten over onze opgave voor de komende 

jaren. Binnen voerden we het gesprek met onze collega’s en onze commissarissen.  

En buiten met onze huurders(organisatie) en netwerkpartners. 

 

De gemeenschap als perspectief 

De gesprekken hebben ons een nieuw perspectief opgeleverd over onze rol en onze 

opgave, namelijk het perspectief van de gemeenschap. Bij het opstellen van dit 

ondernemingsplan hebben we ons dan ook steeds de volgende vraag gesteld: ‘Wat 

moeten we de komende jaren doen en laten op volkshuisvestelijke thema’s, zoals 

beschikbaarheid, betaalbaarheid, 

duurzaamheid en leefbaarheid om 

sterke en toekomstbestendige 

gemeenschappen in Gemert-Bakel te 

weven?’ Samen met de mensen die 

er wonen en samen met onze 

netwerkpartners. Want elk draadje 

doet ertoe.  

 

In dit ondernemingsplan hebben we 

onze antwoorden op deze vraag 

opgeschreven. Dus: waar gaan we 

voor de komende jaren, wat gaan we 

daarvoor doen en wat merken bewoners ervan? Oftewel: wat zie je van onze inzet terug 

als je over vijf jaar door de kernen van Gemert-Bakel loopt, bezien vanuit de blik van de 

gemeenschap?  
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Sterke gemeenschappen weven we met elkaar 

Om onze maatschappelijke impact te optimaliseren is echter meer nodig dan een goede 

en onderbouwde volkshuisvestelijke inzet. Het vraagt ook iets van de doorontwikkeling 

van onze organisatie om deze inhoud op overtuigende wijze waar te kunnen maken.  

Én van de wijze waarop we invulling geven aan de verbinding en samenwerking met 

bewoners en netwerkpartners. Want sterke 

gemeenschappen weven we met elkaar.  

Dan is het belangrijk dat onze ‘draadjes’ 

kunnen rekenen op steun en (h)erkenning 

vanuit de samenleving en naadloos aansluiten 

op bestaande informele en professionele 

(steun)structuren; op de draadjes van anderen 

zogezegd.  

 

Drie brillen 

Dit ondernemingsplan gaat daarmee niet 

alleen over de volkshuisvestelijke inhoud, 

maar ook over de organisatie én de legitimatie en verbinding met anderen. Deze drie 

brillen (inhoud, legitimatie en organisatie) hebben we gebruikt om de opgaven die wij 

zien voor de komende jaren te ordenen en uit te werken in ambities en keuzes. 

 

 

Bril 1:  inhoud 

1. Meer woningen in rap tempo: groei van de woningvoorraad. 

2. Diversiteit in woonconcepten: antwoord op gevarieerde 

woonvragen. 

3. Duurzaamheid als waarde: voor nu en straks. 

4. Zorgzame gemeenschap(pen): inclusiviteit en  

wederkerigheid voorop. 

 

Bril 2:  legitimatie 

 

5. Midden in en met de gemeenschap: samen met bewoners  

en netwerkpartners. 

 

Bril 3:  organisatie 

 

6. Goed Wonen als lerende netwerkorganisatie: #SamenLeren, 

#SamenDoen. 

7. Waardegedreven (samen)werken: waardecreatie als 

afwegingskader. 

 

 

Deze zeven thema’s vormen de leidraad voor dit ondernemingsplan. Ze vormen samen 

onze vertaling van ‘goed wonen’ in de gemeente Gemert-Bakel voor de komende jaren. 

Want daar staan wij voor. Onze naam is onze missie.  
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1. Meer woningen in rap tempo 
Groei van de woningvoorraad 

 

Over de opgave 

De titel hierboven zegt het al. Er moeten behoorlijk wat woningen bij in Gemert-Bakel. 

Zo’n vierhonderd sociale huurwoningen tot 2040 om precies te zijn. Vooral wat kleinere 

en betaalbare woningen. Dat is maar 

liefst 15% erbij. Gelet op onze 

huidige schaal is dat geen sinecure. 

Maar wel broodnodig om iedereen 

die hier graag wil wonen, een 

passende plek te kunnen bieden.  

En daarmee het sociaal weefsel in 

onze kernen te kunnen behouden en 

verder te versterken. Dit laatste 

betekent trouwens ook dat het over 

meer gaat dan alleen maar 

aantallen. We moeten ons goed 

bewust zijn welke woonproducten we 

voor wie bouwen en voldoende 

aandacht hebben voor de woonomgeving. Zodat de nieuwbouwwoningen die 

gerealiseerd worden een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de gemeenschap. 

 

 

Ons visioen voor 20251 

 

Wat opvalt als we met bewoner Niek (58) door de straten van Gemert lopen zijn 

de vele nieuwbouwwoningen. Niek is er blij mee. Zijn zoon die eerder 

‘gedwongen’ was naar Helmond te verkassen, heeft nu sinds enkele jaren zijn eigen 

plekje gevonden. Hij woont in de Gerarduskerk, een leegstaande kerk die door Goed 

Wonen Gemert is omgetoverd tot een prachtig appartementencomplex voor 

eenpersoonshuishoudens. En nog duurzaam ook. Een bijzondere plek voor vele 

Gemertenaren. Omdat ze er getrouwd zijn, hun kinderen gedoopt hebben of een naaste 

hebben begraven. Mooi dus dat we deze plek hebben kunnen behouden voor de 

Gemertse gemeenschap en dat nu veel geboren en getogen Gemertenaren er hun 

nieuwe thuis van hebben kunnen maken. De Gerarduskerk is trouwens in zichzelf ook 

een gemeenschap. Bewoners delen er een aantal voorzieningen, zoals een wasruimte 

en een wat grotere keuken voor als je bezoek hebt. De bewoners hebben hierin zelf 

keuzes gemaakt met elkaar. En ook dat schept een band. Het voorbeeld laat zien dat 

Goed Wonen Gemert niet alleen aantallen woningen heeft toegevoegd in de afgelopen 

jaren, maar ook écht waarde voor de gemeenschap creëert. Het is slechts één van de 

voorbeelden. Een ritje door Gemert-Bakel laat zien dat op meerdere plekken van dit 

soort projecten zijn gerealiseerd. En dat er ook nog projecten aan zitten te komen.  

Op weg naar een meer ontspannen woningmarkt. 

 

 

 

 

 
1 Alle visioenen in dit ondernemingsplan zijn fictief en moeten niet al te ‘letterlijk’ worden 
gelezen (in de zin van ‘wat’ we de komende jaren precies ‘waar’ gaan realiseren). Ze 
laten wél onze ambitie zien en maken deze tastbaar vanuit het perspectief van de 
gemeenschap. 
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Van ‘projectontwikkelaar’ naar ‘gebiedsontwikkelaar’ 

Dat is de kern van de beweging die we de komende jaren gaan maken. We gaan op 

zoek naar kansen en we doen dit proactief. We zitten meer aan de voorkant en 

realiseren niet meer alleen projecten op 

gemeentelijke gronden. Hierbij trekken we 

samen met stakeholders op. Waarbij we oog 

hebben voor de omgeving; welke 

woonproducten voegen de meeste waarde 

toe voor de gemeenschap? Wat zijn de 

behoeften van de mensen die er wonen, van 

de lokale gemeenschap? Een gevolg is dat 

we ook anders moeten rekenen, omdat de 

kosten vaker voor de baten uit zullen gaan. 

En dat we anders moeten werken; aan meerdere ontwikkelingen tegelijk en vaker 

gebruik makend van concept-bouw. Zodat we vaart en massa kunnen maken. 

 

 

 

Meer woningen in rap tempo 

 

 

Waar staan we in 2025? 

We hebben tenminste 250 nieuwe, betaalbare en tevens duurzame en comfortabele woningen 

gebouwd of in ontwikkeling. Hiermee zetten we samen met stakeholders een grote stap om de 

woonbehoefte van de toekomst op te lossen (400 woningen tot 2040). Zodat iedereen die in 

onze kernen wil wonen, hier ook de mogelijkheid voor heeft.  

 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

• We stellen ons niet afwachtend en afhankelijk van de gemeente op. Met de gemeente als 

belangrijke partner oriënteren we ons ook proactief op andere partijen, van wie we grond 

en/of woningen kunnen afnemen. We zien niet alleen kansen, maar zijn proactief en 

creëren ze ook zelf.  

• We bekommeren ons niet alleen om de grond en de woning zelf, maar ook om de 

omgeving (van projectontwikkeling naar gebiedsontwikkeling); voor wie bouwen we, hoe 

zorgen we ervoor dat een huis een thuis wordt, hoe dragen we met wat we bouwen bij aan 

de vitaliteit en samenredzaamheid van de mensen die er wonen? Dat soort vragen zijn 

expliciet onderdeel van al onze ontwikkelingen. Waarbij we die vragen niet zelf 

beantwoorden, maar in samenspraak met de toekomstige bewoners én de buurt.  

• Ontwikkelen en bouwen doen we niet langer serieel (project na project), maar met 

regelmaat ook parallel en daarmee gelijktijdig. Dat is nodig om de aantallen te realiseren 

die we ambiëren én om kansen te verzilveren. 

• We maken meer gebruik van de mogelijkheden van conceptbouw en volgen de 

ontwikkelingen op dit vlak op de voet. Ook op die manier kunnen we tempo maken in het 

toevoegen van woningen. We doen hierbij geen concessies aan onze CO2-doelstellingen. 

• Kansen verzilveren betekent ook dat we soms moeten investeren in grondposities, 

waarvan de plannen nog niet volledig zijn uitgewerkt. We moeten vaker voorfinancieren, 

waarbij we de kosten voor de baten laten uitgaan. Samenwerken met externe 

ontwikkelaars betekent ook dat onze financierings- en kasstromen anders zullen verlopen.  

• We zorgen voor een snelle strategische besluitvorming op de ontwikkelagenda, door onze 

organisatie hierop aan te passen.  
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2. Diversiteit in woonconcepten 

Antwoord op gevarieerde woonvragen 

 

We zien nu te vaak dat mensen ongewenst hun eigen dorp moeten verlaten. 

Bijvoorbeeld als hun relatie onverhoopt eindigt en ze met spoed een woning nodig 

hebben. Of als ze zorgbehoeftig worden en dit bijzondere eisen stelt aan de woning of 

de woonomgeving. Als mensen in zo’n situatie 

moeten verkassen, kan dat hun woongeluk 

behoorlijk aantasten. Bovendien kan het de 

onderlinge zorg en daarmee de sociale 

draagkracht van een dorp onder druk zetten.  

 

Wat dit van ons vraagt?  

Zorgen voor meer variatie en diversiteit in de 

woningen die we de komende jaren toevoegen. 

En heel precies zijn in welk product we op 

welke plek neerzetten, zodat we lokaal 

maximale diversiteit bewerkstelligen. Meer variatie in woonconcepten is trouwens ook 

nodig, omdat woonbehoeften van mensen nu eenmaal verschillend zijn. Denk aan 

huurders die graag klein, duurzaam en in het groen wonen. Of aan mensen die met 

elkaar een woongemeenschap willen vormen. Smaken verschillen. En we komen ze 

allemaal tegen in onze gemeente. 

 

Ons visioen voor 2025 

Handel. Eén van ‘onze’ kerkdorpen. Met een kleine 1.800 inwoners. En zo 

hebben we er meer in onze gemeente. Waar we in 2021 nog moesten 

vaststellen dat nogal wat ouderen met een zorgbehoefte noodgedwongen 

het dorp moesten verlaten, is dat gelukkig nu anders. Een nieuw 

wooncomplex is inmiddels verrezen in het dorpshart. Gerealiseerd door Goed Wonen in 

nauwe samenwerking met de gemeente en andere partners. En niet te vergeten met de 

dorpsraad. Met enkele voorzieningen, die er voor de oudere bewoners het meest toe 

doen, om de hoek. Dat geeft een veilig gevoel. Aldus Yvonne (78), die ons allerhartelijkst 

ontvangt en op weg naar de woonkamer wijst op de  sensoren die de woning rijk is. Ze 

houden feilloos in de gaten of het wel goed gaat met Yvonne. Ze heeft diabetes en 

reuma en heeft de laatste jaren fysiek veel moeten inleveren. Nadat haar man drie jaar 

terug overleed, werd het bijhouden van haar voormalige woning een (te) zware dobber 

voor Yvonne. En nu woont ze dus hier. Het leuke is dat de woningen samen een soort 

hofje vormen. Dat doet iets met de saamhorigheid, aldus Yvonne. Ook alleenstaande 

starters uit Handel vinden hier trouwens een plek. Belangrijke bijkomstigheid is dat ze 

hand- en spandiensten verrichten voor hun oudere medebewoners. Dat spreken we ook 

zo met ze af in het huurcontract. Het is één van de nieuwe woonconcepten die Goed 

Wonen samen met netwerkpartners heeft weten te realiseren. En zo zijn en komen er 

meer. Wat de veerkracht in de gemeenschappen in en rondom Gemert een enorme 

boost geeft.   

 

Van ‘one size fits all’ naar ‘confectie op maat’ 

Dat is de essentie van de beweging in de komende jaren. ‘Confectie op maat’ impliceert 

dat we niet voor iedere woonvraag opnieuw het wiel willen uitvinden (het zogenaamde 

‘maatpak’), maar ons tegelijkertijd realiseren dat er geen standaard bestaat voor 

iedereen. We streven ernaar diverse woonconcepten ‘op de plank’ te hebben liggen. 
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Concepten die bewezen effectief zijn voor bepaalde 

doelgroepen en die we samen met stakeholders gericht tot 

ontwikkeling gaan brengen in ons werkgebied. Concepten 

kunnen gaan over plattegronden, maar ook over de manier 

van bouwen, over de plek en positie van woningen en over de 

samenwerking met maatschappelijke partners. 

 

  
 

Diversiteit in woonconcepten 

 

 

Waar staan we in 2025? 

We hebben diverse woonconcepten in ons assortiment voor verschillende woonvragen, 

levensfases en doelgroepen. Deze concepten hebben niet alleen betrekking op de 

plattegrond en bouw(wijze), maar ook op de rol en bijdrage van partners uit ons 

woonnetwerk. Zulke concepten snijden we dan steeds samen met toekomstige bewoners 

en gebruikers op maat van de specifieke (woon)behoeftes die er zijn. De woonconcepten 

dragen ertoe bij, dat ook huurders met een specifieke woonvraag kunnen (blijven) wonen in 

het door hen gewenste dorp. 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

• We optimaliseren of vernieuwen onze plattegronden en onze manier van bouwen, 

gericht op specifieke doelgroepen. Daarbij zorgen we er ook voor dat de concepten 

betaalbaar zijn en blijven voor huurders. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze 

stakeholders.  

• Aanvullend op het vorige punt kijken we niet alleen naar het gebouw zelf. We gaan óók 

na hoe de bouw (denk bijvoorbeeld aan de plek van een complex/woning of de 

positionering van woningen ten opzichte van elkaar) kunnen bijdragen aan de sociale 

cohesie (denk bijvoorbeeld aan hofjesstructuren en aan gemengde woonvormen) en 

welke rol het woonnetwerk heeft. 

• We leggen daarbij de expliciete relatie met de directe woonomgeving en de 

dorpsgemeenschap als geheel: zie hoofdstuk 1. 

• We ontwikkelen in ieder geval woonconcepten met bijzondere aandacht voor:  

- diverse doelgroepen, zoals starters, ouderen en spoedzoekers; 

- groepswonen/tussenvoorzieningen; 

- woonwagens; 

- verduurzaming op woningniveau. 

• We vinden niet per se zelf steeds het wiel uit, maar leren zeker ook van bewezen 

concepten elders. En van onze eigen, eerdere experimenten. We starten om die reden 

met een inventarisatie van bestaande concepten. 

• We betrekken altijd huurders en netwerkpartners bij de concepten, die we ontwikkelen. 
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3. Duurzaamheid als waarde 
Voor nu en straks 

 

Over onze opgave 

We leven als samenleving op een te grote ecologische voet. Dat zet het prettig wonen 

en leven van toekomstige generaties onder druk. Als vastgoedeigenaar kunnen we in 

onze kernen een substantiële bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en 

meebouwen aan toekomstbestendige gemeenschappen. Het is daarom zaak dat we 

doorgaan met het op planmatige wijze 

verduurzamen van onze woningen en met 

thema’s als circulariteit en klimaatadaptatie. 

Maar daarmee zijn we er niet. We zien nu 

regelmatig huurders afhaken, omdat ze in 

het hier en nu zorgen en stress hebben en 

daardoor minder bezig zijn met de wereld 

van (over)morgen.  

 

Tegelijkertijd zien we huurders die graag 

harder willen dan wat wij in onze plannen 

hebben opgenomen. Het vraagt van ons om 

meer mee te bewegen. Door te schakelen 

op belemmeringen die huurders ervan 

weerhouden om mee te doen.  

Door verduurzaming hand in hand te laten gaan met bewonersbelangen, zoals het 

beheersbaar houden van woonlasten en het verbeteren van wooncomfort. Door aan te 

sluiten bij het tempo van onze huurders; ook als ze sneller willen. Zo wordt 

verduurzamen een gezamenlijke en intrinsieke beweging. Uiteraard doen we dit alles in 

nauwe samenwerking met onze stakeholders.  

 

Ons visioen voor 2025 

De woning van Erik (44) is twee jaar geleden verduurzaamd. Het ging 

toen niet zo goed met Erik. Financieel kon hij amper de eindjes aan 

elkaar knopen, nadat hij niet zo’n heel gelukkige start had van zijn eigen 

bedrijfje. Het leverde bovendien veel stress en gedoe op in de relatie met zijn kinderen.        

En toen stond dus ook nog Goed Wonen voor de deur met het plan om de woning aan te 

pakken. Daar zat Erik niet op te wachten. Bijzonder was dat er in het gesprek met Goed 

Wonen alle ruimte was om het over hemzelf te hebben. En vervolgens ging het balletje 

rollen. Er volgde gesprekken met de welzijnsinstelling en Erik bleek recht te hebben op 

inkomensondersteuning via een gemeentelijke regeling voor zelfstandigen. Goed Wonen 

besteedde ook veel aandacht aan het zuinig gebruiken van de woning, zodat de totale 

maandelijkse woonlasten van Erik nu gedaald zijn. Erik betaalt dus minder voor een 

woning die stukken comfortabeler geworden is. Hij raakt er niet over uitgepraat. Vandaar 

dat hij nu ambassadeur is voor Goed Wonen en als ervaringsdeskundige in gesprek gaat 

met huurders, die aarzelen of vragen hebben. Volgens Erik is Gemert aardig aan het 

‘vergroenen’ de laatste jaren en daar heeft Goed Wonen een belangrijk aandeel in 

gehad. Je kunt niet meer om de zonnepanelen heen, houtbouw is gemeengoed 

geworden en het is ook letterlijk groener in de Gemertse straten. Huurders kunnen 

trouwens tegenwoordig ook op eigen initiatief duurzaamheidsmaatregelen nemen. Zodat 

ze niet hoeven te wachten totdat hun woning toevallig op de planning staat. Dat geeft 

energie, om het maar eens duurzaam te zeggen. 
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Van ‘duurzaamheid als taak’ naar ‘duurzaamheid als waarde’ 

We verduurzamen niet (alleen) omdat het nu eenmaal onze taak is, maar vooral omdat 

we het écht willen. En onze huurders ook. Werelden verbinden dus. Dat is de beweging 

die we willen maken de komende jaren. Verduurzaming zo inzetten dat het waarde heeft 

en kansen biedt voor iedereen. Voor individuele huurders én voor de gemeenschap.  

Dat betekent ook op die manier rekenen aan duurzaamheidsinvesteringen. En verder 

kijken dan alleen de energietransitie. 

 

 

 

  

 

Duurzaamheid als waarde 

 

 

Waar staan we in 2025? 

We liggen op koers als het gaat om het realiseren van onze CO2-doelstellingen, op weg naar 

een duurzame vastgoedportefeuille. Waarbij onze duurzaamheidsinvesteringen bovendien 

bijdragen aan het beheersbaar houden van de woonlasten van onze huurders. Ook is 

vraaggestuurd verduurzamen en onderhouden onderdeel geworden van onze 

verduurzamingsaanpak. Door dit alles voelen huurders zich (meer/weer) thuis.  

 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

• We verduurzamen in de eerste plaats, omdat we ons intrinsiek aan de opgave verbinden. 

We willen samen met de gemeenschap bouwen aan toekomstbestendige 

gemeenschappen in Gemert-Bakel. Dit betekent dat we de maatschappelijke waarde van 

duurzaamheids-investeringen (voor huurders en voor de gemeenschap, nu én straks) 

centraal stellen. 

• We zetten de komende jaren (planmatig) onze duurzaamheidstrein voort en hanteren 

daarbij meerdere duurzaamheidsstrategieën, afhankelijk van het type woning en het 

bouwjaar. Gebaseerd op het no regret principe, zodat we onze middelen verstandig en 

effectief (blijven) inzetten.  

• We hebben aandacht voor (sociale en financiële) belemmeringen die huurders ervan 

weerhouden om mee te doen aan verduurzamingsprojecten en zetten waar nodig ons 

partnernetwerk in om belemmeringen weg te nemen. 

• We vullen onze planmatige aanpak aan met een aanpak voor vraaggericht 

verduurzamen (en onderhouden), zodat huurders ook zelf het initiatief kunnen nemen 

voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen en inspraak en keuzemogelijkheden 

hebben. Dit geven we een plek in onze processen.  

• Werken aan duurzaamheid gaat voor ons altijd hand in hand met het beheersbaar 

houden van de woonlasten. Dat is onderdeel van de afwegingen die we maken.  

Ook willen we koste wat kost energie-armoede als gevolg van een te hoge 

energierekening voorkómen. 

• We stimuleren in samenspraak met onze huurders een duurzaam gebruik van ons 

vastgoed. Dit betekent dat we aandacht hebben voor nazorg en goede voorlichting.  

En dat we huurders willen inspireren en verleiden met voorbeelden en ambassadeurs. 

• We gaan voor een CO2-neutrale keten door in te zetten op circulair bouwen en 

onderhouden, bijvoorbeeld door toepassing van houtbouw.  

• We gaan voor klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen, waarmee we bedoelen dat we de 

gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk opvangen. Daarbij hebben we ook 

aandacht voor de woonomgeving. We doen dit altijd samen met bewoners en 

netwerkpartners. 
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4. Zorgzame gemeenschap(pen) 
Inclusiviteit en wederkerigheid voorop 

 

Over onze opgave 

We zien een groeiend percentage huurders, voor wie wonen en samenleven niet per 

se eenvoudig is. Omdat hun leefgewoontes verschillen. Of omdat ze een beperking 

of psychiatrische aandoening hebben, psychische problemen hebben of verslaafd 

zijn. Nogal eens is ook sprake van een 

combinatie van die dingen. Dit beeld is 

zeker niet uniek voor Gemert; we zien 

deze trend in het hele land. Dit is een 

gevolg van onder meer de landelijke 

toewijzingsregels en de 

extramuralisering van zorg.  

 

Dit vraagt van ons om soms net iets 

meer of anders te doen in onze 

dienstverlening. In nauwe 

samenwerking met onze partners, 

want de vraag houdt doorgaans niet op 

bij een dak boven het hoofd. Een stapje extra zetten dus, zodat ook deze huurders 

onderdeel kunnen zijn van de gemeenschap. Dat vraagt trouwens ook dat we oog 

hebben voor de buurt. Door bijvoorbeeld via ons toewijzingsbeleid al te grote 

concentraties van problemen te voorkómen. Door zichtbaar en benaderbaar te zijn 

voor de buurt. Door proactief werk te maken van woonoverlast. En ons in te zetten 

om op allerlei manieren mensen en hun energie en talenten te verbinden. 

Zo versterken we de wederkerigheid tussen mensen. En daarmee het 

sociaal weefsel.  

 

Ons visioen voor 2025 

We zijn op de jaarmarkt in Elsendorp. Een drukte van jewelste. Ook Marijke 

(63) is van de partij. Ze verkoopt er met trots haar zelfgemaakte pompoensoep. 

Marijke vertelt dat ook haar buurman Igor (35), die nu een half jaartje naast haar 

woont, zo gek is op deze soep. Ze brengt hem wekelijks een pannetje. Dan kan ze 

meteen een oogje in het zeil houden. Want Igor heeft periodes dat het niet zo goed 

met hem gaat. Dan nemen zijn psychoses het van hem over; althans zo lijkt het. 

Gelukkig is de zorg dan slechts één appje ver weg. Marijke heeft deze mogelijkheid 

al eens gebruikt. Ook de buurtcoach van Goed Wonen houdt Igor trouwens goed in 

de gaten. Eigenlijk al sinds Igor hier woont. Ze laten er bij Goed Wonen ook geen 

gras over groeien als Igor zich in slechte weken nergens iets van aantrekt en een 

boel overlast veroorzaakt. Marijke zwaait, want verderop ziet ze Igor lopen. Want in 

goede doen is het gewoon een aardige kerel. Igor is druk in de weer om samen met 

een groepje kinderen wat plantjes te stekken, die ze dan mee naar huis mogen 

nemen. Want groene vingers heeft Igor wel. Hij houdt ook het tuintje bij van Marijke. 

Heel fijn. Igor is echt onderdeel van de gemeenschap geworden. Gelukkig, want in 

het begin was er best wel wat scepsis in het dorp. Maar niemand wil Igor nog 

missen. 

 

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ 

Wij zijn niet (meer) overal van bij Goed Wonen Gemert. Terug naar de kerntaak was 

de afgelopen jaren een belangrijk mantra in corporatieland. Dit betekent echter niet, 

dat we ons niet verantwoordelijk zouden voelen voor huurders die -om wat voor 

reden dan ook- net wat meer nodig hebben dan een huis. Samen met onze partners 
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willen we ook hen in hun kracht zetten en op maat bedienen. Altijd uitgaande van 

wat ze zelf willen en kunnen bijdragen. We zorgen lang niet in alle gevallen zelf voor 

de oplossing, maar we vergewissen ons er wel van dat er een oplossing komt. 

Eerder laten we niet los. Dat is wat we bedoelen met ‘zorgen dát’. 

 

  
 

Zorgzame gemeenschap(pen) 

 

 

Waar staan we in 2025? 

Samen met onze netwerkpartners lukt het ons om bewoners op maat in hun kracht te 

zetten, ook als ze meer nodig hebben dan alleen een dak. Drie vragen staan in onze 

gezamenlijke werkwijze centraal: ‘wat wil de bewoner, wat kan hij/zij zelf bijdragen en wat 

heeft hij/zij nodig van het netwerk?’. Daarbij hebben we ook oog voor de wensen en 

behoeften van de buurt. Zodat huurders in álle kernen en buurten zich thuis, veilig en 

gehoord voelen. 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

• We dragen actief uit dat iedereen (uit onze inkomensdoelgroep) mag wonen bij Goed 

Wonen Gemert en welkom is; wij maken geen verschil. 

• Verschil maken we wél als het gaat om onze dienstverlening aan kwetsbare huurders. 

Waar nodig zetten we een stapje extra, waarbij we samen met stakeholders 

optrekken.  

• We laten bewoners niet los, voordat we weten dat er een oplossing is of komt.  

Dat betekent niet dat we altijd alles zelf doen. We werken actief samen in een netwerk 

aan passend maatwerk en investeren in de gezamenlijkheid die nodig is om dit 

effectief in praktijk te kunnen brengen.  

• In aansluiting op het voorgaande punt: we organiseren actieve ontmoeting en 

uitwisseling met netwerkpartners en zetten in op het professionaliseren van maatwerk 

en op ‘samen leren’ (zie ook: thema 6). 

• We nemen ons aandeel in de regionale huisvestingsopgave voor bijzondere 

doelgroepen, bijvoorbeeld arbeidsmigranten. 

• We zetten in op het vroegtijdig signaleren van (sociale en financiële) problematiek. 

Hiertoe zetten we de komende jaren nadrukkelijker in op aanwezigheid en 

zichtbaarheid in onze kernen en op onze rol als buurtcoach (zie ook: thema 5). 

• We zetten in op leefbare buurten en kernen, met aandacht voor zowel de fysieke als 

sociale aspecten. We hebben oog en oor voor de (draagkracht van) buurten, doen 

waar nodig gerichte interventies (op maat) en pakken woonoverlast en woonfraude 

actief aan. Ook zorgen we ervoor dat onze complexen en de directe omgeving ervan 

‘schoon, heel en veilig’ zijn. 

• We stimuleren ontmoeting tussen onze huurders. Dat geldt ook voor 

bewonersinitiatieven en de onderlinge zorg tussen bewoners. Waar wij kunnen 

faciliteren, doen we dat. 
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5. Midden in en met de gemeenschap 
Samen met bewoners en maatschappelijke partners 

 

 

Over onze opgave 

Sociaal weefsel kan kwetsbaar zijn, zeiden we 

eerder al. Ook in onze gemeente. Vergrijzing, 

wegtrekkende jongeren, instroom van buiten, 

voorzieningen die onder druk staan. Het is er 

allemaal. Daar staan sterke informele 

steunstructuren tegenover. Veel bewoners 

zetten zich in Gemert van oudsher vrijwillig in 

voor de gemeenschap. Er is een rijkdom aan 

verenigingen en het coöperatief 

gedachtengoed floreert nog altijd rondom 

diverse maatschappelijke thema’s.  

 

De kunst is om onze draden steeds zo goed mogelijk in te weven en te laten aansluiten 

op datgene wat er al is. En op wat anderen doen. Zo kunnen we met elkaar voorkomen 

dat van oudsher krachtige gemeenschappen afbrokkelen. Met elkaar het sociaal weefsel 

versterken, door steeds de goede dingen te doen. In de ene kern is iets anders nodig 

dan in de andere kern. Het vraagt van ons om letterlijk onderdeel te zijn van (de) 

gemeenschap(pen). Weten wat er op microniveau speelt. Daar zichtbaar aanwezig en 

aanspreekbaar zijn en actief verbindingen maken. Weten én voelen wat bewoners 

bezighoudt. Door met hen in gesprek te gaan en met onze netwerkpartners. Door in 

samenspraak met bewoners en partners een (dorps)agenda te maken en onze inzet 

daar heel nauwgezet op af te stemmen. 

 

Ons visioen voor 2025 

We lopen door de Lambertweg in De Rips. Op weg naar De Viersprong, waar 

we samen met wat collega’s van de gemeente, de politie en Lumens een 

afspraak hebben met enkele bestuursleden van de Dorpsraad en een 

vertegenwoordiging van de zorgcoöperatie en de werkgroep Duurzaam. Het is 

een mooie lentedag en veel dorpsbewoners genieten van de eerste zonnestralen. We 

komen dan ook handen tekort tijdens onze korte wandeling. Want de meeste mensen 

kennen ons wel. We horen van twee bewoners, dat ze zich wat zorgen maken om een 

dorpsgenoot twee straten verderop. De gordijnen zijn vaak dicht en het is een rotzooitje 

rond de woning. Of we eens voorzichtig zouden kunnen polsen. Eenmaal aangekomen 

in De Viersprong zijn onze gesprekspartners al ter plekke. We praten vandaag over de 

stand van zaken rondom de uitvoering van de dorpsagenda, die we samen hebben 

opgesteld. Daarin staat wat we samen in De Rips willen bereiken de komende jaren en 

wat ieder daarvoor gaat doen. Vandaag staan onder meer de door ons geplande 

renovatiewerkzaamheden op de agenda. Hoe kunnen we bijvoorbeeld woningeigenaren 

in de straat laten meeliften? Wat we ook altijd doen is een rondje ‘informeel’. Gewoon 

even horen wat er leeft en speelt. We doen dit tegenwoordig in al onze kernen en 

buurten. Dat helpt óns. Maar vooral de gemeenschap. 
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Van ‘de individuele huurder’ naar ‘de huurder als onderdeel van de gemeenschap’ 

Waar ons accent in de afgelopen jaren vooral lag op het vergroten van de betrokkenheid 

van huurders bij onze dienstverlening, gaan we de komende jaren een stapje verder.  

We willen onze activiteiten zodanig richten dat ze maximaal bijdragen aan het versterken 

van de lokale gemeenschappen, waarin wij actief zijn. Dat veronderstelt dat we ons 

bewegen te midden van deze gemeenschappen. Dat we de belevingswereld van 

dorpsbewoners voorop stellen. En dat onze inzet steeds een resultante is van een 

dialoog; met bewoners, vrijwilligers én professionals die in een dorp wonen of werken.  

  

 

Midden in en met de gemeenschap 

 

 

Waar staan we in 2025? 

Onze buurtcoaches en ook andere direct bij de huurders betrokken medewerkers werken te 

midden van en samen met huurders, hun buren en maatschappelijke partners aan de vitaliteit 

van straten, wijken en kernen. Onze inzet -in termen van nieuwbouwprogrammering, 

woningverbetering, beleidstoepassing en leefbaarheid- is een product van samenspraak met 

inwoners uit de kernen en onze netwerkpartners. Met als doel dat huurders zich veilig, 

gehoord en thuis voelen. 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

• We versterken onze zichtbare aanwezigheid in wijken en kernen en acteren proactief op 

signalen, zowel op sociaal gebied als op het gebied van fysieke leefbaarheid. We zijn 

liefst problemen voor en willen er op zijn minst vroeg bij zijn. We spelen direct in op wat 

er in het hier-en-nu speelt bij bewoners. 

• We maken op allerlei manieren gebruik van een variëteit aan participatie-instrumenten. 

Hiermee betrekken we (toekomstige) huurders actief bij ons doen en laten. We zorgen 

ervoor dat we steeds in verbinding (blijven) staan met bewoners en hun wensen en 

behoeften. 

• We benutten zowel de inzichten, ervaringen en wensen van bewoners, vrijwilligers en 

professionals als data en kerngegevens over leefbaarheid (wijkscans) om samen met 

bewoners en netwerkpartners de prioriteiten per kern te bepalen. Voor onszelf, maar ook 

in aansluiting op de inzet van anderen. Waar mogelijk leggen we acties vast in 

gezamenlijke agenda’s en/of prestatieafspraken. 

• We meten de mate waarin onze huurders zich ‘veilig, gehoord en thuis’ voelen. 
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6. Goed Wonen als lerende netwerkorganisatie 
Samen leren & samen doen 

 

Over onze opgave 

We gaan onze inzet de komende jaren heel precies richten naar wat nodig is om het 

sociaal weefsel in onze dorpen te versterken. Dit stelt hoge eisen aan onze kwaliteit en 

professionaliteit. En aan de ruimte die onze collega’s krijgen om in iedere situatie en in 

ieder dorp te doen wat nodig is; ook als dat net een beetje anders dan anders is. Waarbij 

het van belang is dat ze vanuit onze 

organisatie (én het partnernetwerk) 

vertrouwen en steun ervaren. Om zo met 

elkaar te kunnen (samen)werken is het 

zaak om te bouwen aan een 

gemeenschappelijk kompas; aan gedeelde 

waarden en normen die ons helpen om 

goede afwegingen te maken. Waarbij we 

deze ook steeds toetsen bij elkaar. 

Immers; wetende dat wij de enige 

woningcorporatie zijn in Gemert-Bakel, 

kunnen onze besluiten grote gevolgen hebben voor individuen en gemeenschappen. 

Daar moeten we ons goed van bewust zijn. (Onbewuste) voorkeuren of willekeur moeten 

we koste wat kost zien te voorkomen.  

 

Onze opgave gaat daarmee ook over ‘samen leren’. Niet alleen binnen Goed Wonen 

Gemert trouwens, maar ook in het partnernetwerk. Organisatie-overschrijdend maatwerk 

is steeds vaker nodig om op het niveau van zowel individuen als gemeenschappen tot 

passende antwoorden te komen op de vraagstukken die zich voordoen. Vertrouwen gaat 

dan ineens ook over geleend vertrouwen van je maatschappelijke partners. En 

over de bestuurlijke bereidheid om weeffouten op te lossen. Samen doen en 

daarvan samen leren.  

 

Ons visioen voor 2025 

We zijn tegenwoordig minder vaak op het kantoor van Goed Wonen te vinden; 

meestal zijn we buiten of aan het werk bij één van onze netwerkpartners. Je zou soms 

bijna vergeten bij wie je in dienst bent. Het voelt op veel plekken alsof het één team is. 

Dichtbij de mensen om wie het draait. Daar je oor te luisteren leggen en samen met je 

collega’s uit het netwerk bepalen wat er moet gebeuren. Individuele casussen bespreken 

we tweewekelijks met elkaar. Eigenlijk tegenwoordig altijd met de persoon in kwestie 

erbij. Zodat je hem of haar zélf de vraag kunt stellen wat er nodig is om vooruit te komen. 

En wat hij/zij zelf kan bijdragen. Onze inzet stemmen we daar op af. Mensen zien vaak 

hele andere oplossingen dan wat wij ooit zouden bedenken. Ook zien we dat ze soms op 

belemmeringen stuiten bij ons of onze netwerkpartners; of dat systemen en regelingen 

niet aansluiten met alle schrijnende gevolgen van dien. Om daarvan te leren hebben we 

op enkele plekken in onze gemeente leernetwerken opgericht. We tillen casussen op en 

gaan op zoek naar rode draden. Zo verbeteren we continu ons gezamenlijk presteren. 

We krijgen hier bij Goed Wonen alle ruimte voor. Natuurlijk hebben we nog een 

leidinggevende, maar die ‘maakt vooral mogelijk’ en is onze sparring partner. Een soort 

coach. Besluiten doen we dichtbij de uitvoering; daar waar vragen ontstaan. De 

traditionele ‘hark’ bestaat niet meer. We werken samen aan de opgave en zorgen er 

steeds voor dat de juiste mensen aan tafel zitten. In wisselende teams dus. Waarbij er 

alle ruimte is om te ontwikkelen. En dingen te doen waar je hart sneller van gaat 

kloppen. 
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Van ‘taak’ naar ‘rol’ 

Niet alleen werken met functieomschrijvingen, 

maar steeds de expertise, talenten en 

persoonlijke ambities van onze medewerkers 

richten naar de maatschappelijke opgave. Dat is 

het hart van de beweging die we willen maken in 

de komende jaren. Werken in afwisselende rollen 

en teams; binnen Goed Wonen Gemert én in het 

netwerk. Zodat we flexibel kunnen meebewegen 

met wat er nodig is en lokaal (het) verschil kunnen 

maken. We ontwikkelen ons van een (solistische) dienstverlener naar een 

vanzelfsprekende partner in het netwerk. 

 

 

 

 

 

Goed Wonen Gemert als lerende netwerkorganisatie 

 

 

Waar staan we in 2025? 

Leren doen we samen. Samen met medewerkers, stakeholders én huurders. Samen kunnen 

we tenslotte veel meer bereiken dan alleen. In deze beweging zetten we onze medewerkers in 

op basis van hun competenties, ervaring, leerdoelen en persoonlijke affiniteit en benutten deze 

om maximaal invulling te geven aan de maatschappelijke opgave. Met andere woorden: we 

werken in (wisselende) rollen in plaats van (vaste) taakomschrijvingen. We doen dat niet alleen 

binnen Goed Wonen Gemert, maar ook in het netwerk. In tenminste twee wijken of kernen 

beschikken we samen met de gemeente en andere partners over een casusgericht 

leernetwerk, met als doel het professionaliseren van maatwerk voor bewoners. 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

• We introduceren een andere manier van organiseren. Onze organisatie wordt 

dynamischer: zowel de besluitvorming, de beleidsontwikkeling als de uitvoering worden 

rollen in plaats van in de hiërarchie verankerde taken. We stoppen dus met praten over 

‘verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen’. Op deze manier maken we onze 

organisatie ook geschikt voor het spelen van onze rol in het partnernetwerk.  

• We richten (ook letterlijk) de werkvloer opnieuw in om de andere manier van organiseren 

en de beweging die we voorstaan goed te accommoderen. Gericht op meer ontmoeting en 

verbinding. En met eventueel ook plek voor onze netwerkpartners. 

• We herijken ook werkprocessen en besluitvorming op basis van rollen en competenties. 

• We werken aan een gemeenschappelijk kompas door middel van interne 

dilemmagesprekken en praktijkleren. En aan vuistregels en gedeelde en goed doorleefde 

(kern)waarden en normen, die ons helpen om in iedere situatie een goede en 

onderbouwde afweging te maken. Afwegingen die we vervolgens altijd collegiaal toetsen. 

• We stimuleren het werken in netwerken. We doen dat binnen en buiten onze organisatie. 

Daarbij zijn niet alleen onze kaders, regels en inzichten leidend, maar ook de 

professionaliteit en inzichten van collega’s van andere organisaties in het netwerk. Én die 

van bewoners. We zetten hiertoe leernetwerken op, samen met partners/externen. 

• We beschouwen (samen) doen als de beste manier van (samen) leren. Dit betekent dat we 

soms dingen uitproberen, ook al hebben we onze plannen nog niet van a tot z uitgewerkt. 
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7. Waardegedreven (samen)werken 

Waardecreatie als afwegingskader 

 

Over onze opgave 

We zien soms planontwikkelingen in onze kernen moeizaam van de grond komen, 

omdat wij en ook anderen vooral bezig zijn met het ‘rond rekenen’ van plannen en 

minder met de sociaal-maatschappelijke bedoeling ervan. Ieder redeneert vanuit de 

kosten en revenuen in de ‘eigen koker’. En dan ook nog vaak vanuit revenuen in termen 

van geldelijke opbrengsten.  

De businesscase wordt daarmee te 

vaak dominant ten opzichte van wat wij 

de valuecase noemen, waarin het in de 

eerste plaats gaat over het creëren van 

maatschappelijke waarde.  

 

Enkel bezien vanuit een businesscase 

zullen maatschappelijke projecten en 

voorzieningen al snel sneuvelen.  

Of eindeloos vertragen. Waardoor de 

oplossing voor sommige 

dorpsbewoners te laat komt, omdat (zeker wat oudere) mensen vaak plots in een andere 

levensfase met andere behoeften verzeild raken. Zo kunnen er barsten ontstaan in (de 

kracht van) de gemeenschap. We zien het in diverse kernen gebeuren. Om dit te keren 

moeten we ons afwegingskader veranderen en anders gaan rekenen. In feite bij alles 

wat we doen. Meer denken en doen in termen van maatschappelijke kosten en baten.  

In dialoog met onze netwerkpartners. Én met bewoners. 

 

Ons visioen voor 2025 

In Milheeze werken we samen met het Dorpsoverleg, de gemeente en tal van 

netwerkpartners aan de realisatie van een sfeervol dorpshart. Met elkaar 

hebben we zitting in de initiatiefgroep Centrumplan Milheeze. Uit een enquête 

in 2021, die door meer dan 600 inwoners was ingevuld, gaven inwoners aan 

het gebied rondom de kerk van Milheeze oersaai te vinden. Ze pleitten destijds voor 

meer groen, plek voor winkels en ruimte voor evenementen. Én voor de realisatie van 

senioren- en starterswoningen. Om daarmee het sociaal weefsel van het dorp overeind 

te kunnen houden. Een haalbaarheidsonderzoek volgde. We besloten het deze keer 

anders aan te pakken. Met elkaar brachten we de maatschappelijke baten in kaart van 

het centrumplan. Bezien door de ogen van álle belanghebbenden. En ook rekening 

houdend met maatschappelijke besparingen. Denk bijvoorbeeld aan het informele 

zorgpotentieel dat je in stand houdt door ruimte te bieden aan starters. Waardoor er 

minder (dure) professionele zorg nodig is voor een toch rap vergrijzend dorp. Dat soort 

dingen dus. Het leverde een ander perspectief op dan alleen maar platte rekensommen. 

En zorgde ervoor dat we in co-creatie een prachtig en ook nog eens een haalbaar plan 

hebben weten te realiseren. En dat nu -vijf jaar later- daadwerkelijk de schop de grond in 

gaat. En het laaghangend fruit al geplukt is.  

 

Van ‘businesscase’ naar ‘valuecase’ 

Waardecreatie en bezieling als vertrekpunt in plaats van een rekensom die op voorhand 

moet sluiten. Dat is de beweging die we gaan maken. Waarbij waardecreatie voor ons 

kan gaan over alles dat met goed wonen te maken heeft. Over de vitaliteit en 

leefbaarheid van onze kernen bijvoorbeeld. Of over een duurzame samenleving. Over je 

eigen schaduw heen kijken ook, omdat maatschappelijke opbrengsten nu eenmaal niet 
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altijd op dezelfde plek landen als de kosten. Een andere bril opzetten dus: van 

businesscase naar valuecase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Waardegedreven samen(werken) 

 

 

Waar staan we in 2025? 

In ons afwegingskader is waardecreatie het centrale vertrekpunt en niet langer (alleen) het 

geld (€). Met als doel om daarmee het gevoel van ‘thuis’  van onze huurders en de kracht en 

toekomstbestendigheid van het sociaal weefsel in onze kernen te versterken. 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

• We zetten ons maatschappelijk kapitaal in om bij te dragen aan een optimale 

waardecreatie. Dit is voortaan onze leidraad voor al onze (investerings)beslissingen. 

Waarbij we er wel altijd voor zorgen dat de financiële continuïteit van ons bedrijf geborgd 

is. 

• We bepalen de maatschappelijke waarde altijd in samenspraak met bewoners en met 

netwerkpartners. 

• We pakken actuele ontwikkelingen/kansen in wijken en kernen (onder andere De Mortel, 

Milheeze, Handel) samen met bewoners en netwerkpartners beet vanuit het perspectief 

van waardecreatie. 

• We werken steeds vanuit de opvatting dat waardecreatie in essentie gaat over het gevoel 

van ‘thuis’ en over de kracht van de gemeenschap. Onderwerpen waar je dan aan kunt 

denken zijn: de vitaliteit van kernen en wijken, inclusiviteit en sociale wederkerigheid, 

betaalbaarheid, duurzaamheid (in brede zin, dus ook circulariteit en klimaatadaptatie), 

leefbaarheid en wooncomfort. 

• We richten ons risicomanagement in met waardecreatie als vertrekpunt. Enerzijds 

kansen zien én benutten en anderzijds risico’s beheersen zien we als twee kanten van 

dezelfde medaille. 

• We zorgen ervoor dat onze basis -in termen van data, systemen, processen, 

bedrijfsvoering- duurzaam op orde is. Dat is een voorwaarde om waardegedreven te 

kunnen (samen)werken. 
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Tot slot 
Weven als gezamenlijk ambacht 

 

‘Sterke gemeenschappen weven’ is de titel van dit ondernemingsplan. Daarmee grijpen 

we terug op de historie van Gemert als weversdorp. Het weven is voor ons een metafoor 

voor sociaal weefsel. We zien in onze kernen dat sociaal weefsel een gemeenschap kan 

maken of breken. Dat elk draadje ertoe doet; ook onze draadjes als (enige) 

woningcorporatie in Gemert-Bakel. En dat weeffouten kunnen zorgen voor gaten of 

rafelranden, waarmee we geen recht zouden doen aan onze historie. Het versterken van 

gemeenschappen zal om die reden de komende jaren een belangrijk vertrekpunt zijn 

voor ons doen en laten. 

 

Dat zal niet vanzelf gaan. De opgave is fors, als we kijken naar demografische en 

maatschappelijke ontwikkelingen in onze gemeente. En de gevolgen van de coronacrisis 

zijn nog ongewis. We houden er rekening mee, dat meer mensen in de toekomst 

aangewezen zullen zijn op ons als sociale verhuurder. En dat de crisis ook in sociaal 

opzicht niet ongemerkt aan onze kernen voorbij zal gaan. 

 

Onze ‘draden’ in het weefsel hebben we hier omschreven. Niet in het luchtledige, maar 

als resultaat van een intensieve dialoog met onze huurders(organisatie), collega’s, 

commissarissen en tal van vrijwilligers, professionals en bestuurders uit ons 

partnernetwerk. Zodat hoe wij werken en wat we doen  herkend en gesteund  wordt en 

past in het bestaande weefsel in Gemert-Bakel. Met daarbij ruimte voor lokale kleur en 

voor flexibiliteit onderweg.  

 

Maar daarmee is het niet klaar. Het begint nu pas. Het weven van gemeenschappen is 

een continu proces. Een ambacht ook, dat we bij Goed Wonen Gemert moeten leren 

beheersen. Samen met bewoners en netwerkpartners. Dit ondernemingsplan is in die zin 

ook een uitnodiging om nadrukkelijker samen op te trekken. Om samen te leren.  

 

En samen te doen. Doe je mee? 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               

  

  Meerjaren prestatieafspraken 
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ONZE MISSIE 

 

Wij staan voor goed wonen, zodat mensen kunnen meedoen in de  

samenleving. 

 

ONZE KERNWAARDEN 

 

• We zijn betrokken. We hebben een sociaal hart voor onze huurders en voor de 

gemeenschappen waar we ons werk doen. We denken altijd mee wat en hoe het wél kan. 

• We werken samen. Samen met bewoners en samen met netwerkpartners; bij alles wat we 

doen. Dialoog en samenspraak vinden we belangrijk. Alleen dan kunnen we de goede 

dingen doen. 

• We denken en doen duurzaam. Duurzaamheid gaat voor ons over 

toekomstbestendigheid, in de meest brede zin van het woord. We denken niet alleen in 

korte termijn resultaten, maar stellen maatschappelijke waarde voorop.  

• We nemen initiatief. We tonen eigenaarschap en handelen proactief. En we proberen 

dingen uit, #DOEN is de beste manier van #LEREN.  

• We zijn leergierig. We zijn altijd op zoek naar hoe dingen anders of beter kunnen.  

En krijgen en nemen de ruimte die daarvoor nodig is. 

 

 

   

   

 

  

 

Voel je welkom bij ons!   www.goedwonengemert.nl info@goedwonengemert.nl tel nr. 0492 – 34 88 88 

http://www.goedwonengemert.nl/
mailto:info@goedwonengemert.nl

