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Doetinchem, april 2020 

 
Een dynamische koers 

Sité is een woningcorporatie met ongeveer 7.800 woningen in de gemeenten Bronckhorst en 

Doetinchem. Onze nieuwe koers is een document dat voor, van en met mensen is gemaakt. 

De komende jaren zien we binnen de ‘gewone’ thema’s vraagstukken op ons afkomen, waarvan we 

verwachten dat anderen ons aanspreken en waarover men van mening verschilt. Hierop antwoorden 

doen we niet alleen vanachter ons bureau, maar in gesprek.  

 

In deze koers benoemen we daarom een aantal gespreksonderwerpen waarover we in gesprek blijven. 

Tegelijkertijd zijn we helder over onze eigen ambities. 

In de koers die nu voorligt hebben we het resultaat van onze aanspreekbaarheid in 2019 verwerkt. 

Een greep daaruit is opgenomen aan het einde van dit document. 

Het gaat ons echter om de reis en het reisgezelschap: wie komen we tegen en wat brengt het ons de 

komende jaren? De dilemma’s in de benoemde thema’s en het zoeken naar een manier van  

werken die richting geeft aan onze eigen organisatie en tegelijkertijd recht doet aan geluiden uit de 

buitenwereld. 

 

In dat perspectief is ook de coronacrisis, die in Nederland uitbrak op het moment dat we de koers 

hadden geactualiseerd, relevant. De landelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben 

gevolgen voor onze huurders, onze partners en onze bedrijfsvoering. Op het moment van schrijven, 

april 2020, is het nog te vroeg om de precieze gevolgen in beeld te brengen, maar we zijn ons er van 

bewust dat dit impact heeft voor alle betrokkenen -en dus ook voor de doelen die Sité voor ogen 

heeft.  

 

 

 

 

 

 

Els Birkenhäger 

Directeur-bestuurder 

 



VISIE – DE AANSPREEKBARE VERHUURDER 

  

 
 

 

Ontwikkelingen die we zien: 

- De vraag naar sociale  

huurwoningen neemt niet af, 

ondanks de bevolkingskrimp in 

de Achterhoek; 

 

- Het aantal mensen met een 

zorgvraag dat een beroep op ons 

doet, neemt flink toe; 

 

- De verdraagzaamheid jegens  

personen die afwijkend  

(woon)gedrag vertonen, neemt af; 

 

- Tegelijkertijd worden mensen 

geacht om eigen oplossingen te 

vinden; 

 

- Er wordt veel van corporaties  

verwacht met betrekking tot 

duurzaamheid; 

 

- De financiële druk vanuit Den Haag 

op het vermogen van corporaties 

neemt nog steeds toe en heeft 

gevolgen voor onze mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn de aanspreekbare verhuurder. We onderscheiden ons 

door maximaal in te zetten op maatwerk en door aan te sluiten 

bij de wensen en ideeën van bewoners. Het vraagt een manier 

van handelen die start bij wat mensen willen en niet bij wat de 

organisatie denkt dat goed voor ze is. Onze organisatie is 

hierop steeds meer ingericht.  

 
Samenwerking met 

gemeenten, 

zorginstellingen en 

ondernemers is een 

belangrijk onderdeel van 

het succes van deze 

aanpak; Sité daagt andere 

organisaties uit om over de grenzen van hun 

werk/bevoegdheid/aanpak te kijken. Sité wil helder zijn over de 

keuzes die zij maakt met betrekking tot verantwoordelijkheden 

van Sité zelf en de stakeholders met wie ze samenwerkt. 

 

Werkzaam zijn in de centrumgemeente Doetinchem vraagt 

daarnaast om een extra inzet in het sociaal domein; kwetsbare 

mensen willen vanwege het aanbod aan zorg en voorzieningen 

graag in deze centrumgemeente wonen. In Bronckhorst spelen 

andere kwesties: hier neemt de bevolking nu al af en is het de 

kunst om de kernen leefbaar te houden. Sité draagt bij aan de 

opgaven in deze gemeenten en de regio. Mensen staan centraal 

in al ons werk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doen wat nodig is 

In 2019 zetten we onze werkwijze met het betrekken van huurders bij onze aanpak van hun woning 

voort, onder meer in Drempt, Steenderen en de wijk Schöneveld in Doetinchem. Het ging daarbij om 

het gehele proces van de keuze tussen onderhoud, renovatie of sloop-nieuwbouw tot het ontwerp en 

de inrichting van woningen. We verwerkten hun wensen en suggesties zodat we optimaal konden 

doen wat volgens hen nodig is. 



1.  SAMEN LEVEN  

  
 
 
 

 

Gespreksonderwerpen 

- In 2019 maakten o.a. corporaties  
en gemeenten regionale afspraken 
over huisvesting in het kader van  
de uitstroom van beschermd wonen. 

Inmiddels signaleren we dat de druk 
op onze woningen in Doetinchem 
onevenredig groot lijkt te worden. 
We zijn over de wenselijkheid van 
regionale spreiding in gesprek met 
onze partners (geagendeerd door 
MT Sité); 

 
- De complexiteit van overlastcases 

neemt toe. We constateren dat de 

mogelijkheden van Sité om hier een 
passend antwoord op te bieden, 
uitgeput raken. We zijn hierover in 

gesprek met gemeente Doetinchem, 
Buurtplein BV, politie en Bureau 
Handhaving (BuHA) (geagendeerd 
door: medewerkers Sité). 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We voelen ons verantwoordelijk voor een prettige woon- en leefomgeving. 

Onze medewerkers in de wijken en buurten kennen onze klant en weten hoe ze moeten handelen. 

Wonen met zorg is een steeds belangrijker thema. De vraag naar goedkope woningen, 

geschikt voor zorg of geschikt voor cliënten die (weer) zelfstandig gaan wonen, is groot. Wij zijn 

voortdurend in gesprek met gemeenten en zorginstellingen om er voor te 

zorgen dat we er zijn en blijven voor deze doelgroep.  

 

 

We willen dat onze klanten prettig wonen. Dat betekent dat we 

met hen in gesprek zijn en mogelijkheden om hun ideeën voor 

een betere woonomgeving omzetten in actie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de andere kant zetten we ook stevig in op het voorkomen 

en tegengaan van overlast. Daar zijn we op het moment veel tijd 

en energie aan kwijt. Bij dit onderwerp willen we in gesprek met 

niet alleen de overlastgever, maar ook met de omwonenden.  

Om zo tot nieuwe en gedragen oplossingen te komen. 

We zetten ons met onze partners in op het verder terugdringen 

en voorkomen van overlast. We tonen meer lef en daadkracht bij  

het strenger aanpakken van overlast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan uit van de volgende principes: 
 

Principe 1: Tal van instrumenten inzetten om mensen 
- op maat- aan het wonen te krijgen en te 
houden. 

Principe 2: Bewoners laten meedenken en -beslissen over 
hun eigen woning en woonomgeving. 

Principe 3: Samen met partners tot creatieve oplossingen 
komen. 

Principe 4:  Goed uitleggen wat en waarom we iets wel of 
niet doen. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn er juist voor kwetsbare mensen en zetten maximaal in 

op het onder dak krijgen en houden van mensen die zich 

zelfstandig niet redden. We begrijpen goed dat we de buurten 

waar onze woningen staan op deze manier belasten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zichtbaar in de wijk  

In 2019 zetten we extra menskracht in onze buurten en 

wijken in en ook onze directeur-bestuurder kwam regelmatig 

bij huurders langs. Door onze zichtbaarheid in de wijk zijn 

we voor veel huurders -letterlijk- gemakkelijker 

aanspreekbaar.  

We blijven komende jaren in gesprek met omwonenden en 

partners over de vraag hoe we de landing in de wijk samen 

het beste kunnen begeleiden en welke woonvormen daarbij 

passen. Want dat dit een trend is die zich door zal zetten, is 

voor ons een uitgemaakte zaak en een opgave waar wij niet 

voor weglopen. 

Op weg naar een thuis 

Al jaren dragen we er door het speciaal daarvoor 

beschikbaar stellen van woningen aan bij dat onze 

partners, zoals IrisZorg en het Leger des Heils, hun 

cliënten op weg kunnen helpen naar een vaste plek in de 

maatschappij. 



 
 2.  TOEKOMSTGERICHT  

 

We hebben veel ambitie als het gaat om het klaar maken van 

onze woningen voor de toekomst. Dit geldt ook voor onze 

flats, waar we bijvoorbeeld LED-verlichting aanbrengen, 

duurzame energieleveranciers inschakelen en zonnepanelen 

op de daken plaatsen.  

De komende tien jaar vernieuwen we ruim 3.000 woningen 

via (groot) onderhoud, renovatie. We voegen woningen toe 

en we verversen onze woningvoorraad door middel van sloop 

en vervangende nieuwbouw. We doen dat in gesprek met de 

klanten en sluiten aan bij hun ideeën en wensen. 

 

In de afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd om ruim 

1.500 woningen energiezuiniger te maken. Hiermee gaan we 

gewoon door, maar we willen onze aanpak verruimen volgens  

de principes van The Natural Step, zie www.thenaturalstep.com. 

 

 

 

 

  
 

 

 

Gespreksonderwerpen 

 

- Belangrijk is partners te 

enthousiasmeren voor 

verduurzaming zonder de 

verwachting te wekken dat Sité  

het (in haar eentje) oplost. 

Bijvoorbeeld als het gaat om het 

verduurzamen van particulier  

bezit. Sité neemt het voortouw  

als er kansen zijn, werkt samen met 

de AGEM (Achterhoekse Groene 

EnergieMaatschappij) 

en daagt gemeenten, project-

ontwikkelaars en inwoners uit hun 

rol te pakken. Uitdaging is hoe dit 

praktisch aan de vork te steken 

(geagendeerd MT en RvC Sité); 

 

- Hoe zorgen we er voor dat we 

bij renovatie van ons woningbezit 

zijn voorbereid op een toekomst 

zonder aardgas (geagendeerd  

door: huurders + medewerkers Sité); 

 

- Wat is de invloed van de diverse 

ontwikkelingen in regelgeving 

m.b.t. duurzaamheid op ons werk? 

Denk aan: wijze waarop energie-

labels worden vastgesteld, de  

BENG-normen voor nieuwbouw, 

veranderende regels rond 

vergunningen en kwaliteitscontrole, 

de aangescherpte normen voor 

PFAS en uitstoot van stikstof 

(geagendeerd door: MT van Sité); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze woningen zijn duurzaam en energiezuinig. Duurzaamheid in de breedste zin 

van het woord. Het onderhoud van onze woningen is op orde: zowel de buitenkant als de 

binnenkant. Daarom besteden we de komende jaren veel geld aan groot onderhoud en 

renovatie van ons bezit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
- De spanning tussen de 

aanhoudende druk op de 

woningmarkt op de korte  
termijn en de verwachte 
bevolkings-krimp is een 
politiek gevoelig onderwerp. 

Binnen de regio verschillen 
de meningen over de juiste  
aanpak. Gecombineerd met 
de toenemende vraag van  
bijzondere doelgroepen  
maakt dit de woningmarkt 

in onze regio complex. 
De verleiding om vooral te 
kijken naar het toevoegen 
van extra nieuwbouw- 
woningen is groot.  

Sité zet in op het goed in  
beeld hebben van de 

werkelijke vraag qua  
doelgroepen en aantal 
woningen op zowel korte  
als lange termijn en de 
focus op de bestaande  
voorraad te houden 
 (geagendeerd door: woning-

zoekenden, gemeenten, ACo, 
organisatie & RvC Sité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenals bij andere beleidsterreinen bekijken we verduurzaming 

vanuit diverse perspectieven: betaalbaarheid, wensen van huurders,  

praktische haalbaarheid en onze financiële polsstok zijn ook 

maatgevend. Om het optimum te bereiden bepalen we daarin het 

juiste tempo en maken we onze afwegingen. Concreet betekent dit: 

- Een verschuiving van het sturen op energielasten naar 

duurzaamheid in brede zin; 

- Verschuiving van het sturen op woningvoorraad met  

gemiddeld energielabel B in 2021 naar CO2-neutraal bezit 

in 2050; 

- We kiezen ervoor op ‘slimme momenten’ de planmatige/ 

technische aanpak van onze woningen te combineren met 

het verduurzamen ervan; 

- Om onze ambitieuze stip aan de horizon verantwoord te 

kunnen realiseren hebben we in onze afwegingen voortdurend  

aandacht voor de gevolgen op zowel de korte als lange termijn; 

- We zijn bereid om anderen te inspireren en te motiveren tot  

verduurzaming en blijven hierin alert op onze eigen en 

andermans verantwoordelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan uit van de volgende principes: 
 
Principe 1 Niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het 

milieu brengen dan de natuur kan verwerken. 
Principe 2 Niet meer en sneller chemische stoffen in het 

milieu brengen dan de natuur kan verwerken. 
Principe 3 De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die 

nodig is om te herstellen. 
Principe 4 Geen dingen doen waardoor we mensen 

beperken in het vervullen van hun 
basisbehoeften. 

Toekomstproof wonen 
 
Onze insteek bij alle renovatie- 
en (sloop)nieuwbouwprojecten 

is de woningen na afloop 
minimaal over energie-label A 
beschikken, CO2-neutraal zijn 
of (gereed voor) Nul-op-de-
Meter. Een mooi voorbeeld 
hiervan is te zien aan de 
Hofstraat in Doetinchem, waar 
we in 2020 8 NOM-woningen en 
een gasloos appartementen-

complex opleveren. 

Transformeren naar behoefte 

We willen kunnen blijven anticiperen op actuele woonbehoeften. 

Daarom zijn onze woningen niet voor specifieke doelgroepen 

gebouwd, maar zorgen we ervoor dat ze ook op termijn -voor 

wellicht andere doelgroepen- geschikt zijn. Dit geldt voor de voor 

Estinea gerealiseerde nieuwbouw op het Saronix-terrein, maar 

ook voor ons bestaande vastgoed. Twee mooie recente 

voorbeelden daarvan zijn de transformatie van ons pand aan de 

Gaanderense Gieterijstraat voor cliënten van De Lichtenvoorde en 

de herontwikkeling van ons gebouw aan de Keppelseweg, waarbij 

we bedrijfsonroerend goed en zorgappartementen geschikt 

maakten cliënten van ZorgSamenGelderland en Gaafwerk. 



3.  JUISTE WONING, GOEDE PRIJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klant staat voor ons centraal. Maatwerk is de rode draad. Sité is er voor 

betaalbare woningen, voor mensen die niet op de (koop)markt in hun woonbehoefte 

kunnen voorzien. Wij zorgen er voor dat woningzoekenden binnen een jaar een passende 

woning kunnen vinden.  

 

Sité heeft ongeveer 600 woningen in Bronckhorst en  

7.200 woningen in Doetinchem. De bevolking in de Achterhoek 

neemt af, maar het aantal huishoudens nog niet. We verwachten 

dat de vraag naar sociale huurwoningen stabiel blijft.  

Daarom garanderen wij, ook de komende vijf jaar, voldoende 

betaalbare huurwoningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons woningbezit per huurcategorie op 31 december 2019 

 

 

We gaan uit van de volgende principes: 
 

Principe 1 Kwaliteit van de woning is bepalend voor 
de huurprijs. 

Principe 2 Transparant en duidelijk zijn over 
huurprijs-bepaling. 

Principe 3 Redeneren vanuit het principe dat 
iedereen overal moet kunnen wonen, 
focus op de minst draagkrachtigen. 

Principe 4 Maatwerk waar nodig en mogelijk. 



 

 

Niet alleen onze woningen maken we toekomstbestendig, ook door 

de manier waarop we onze woningen toewijzen zijn we goed op de 

toekomst voorbereid. Met ons gevarieerde aanbod is er ook ruimte 

voor specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen) en zijn we in 

staat te anticiperen op ontwikkelingen in de markt, zoals de 

toenemende vraag van de iets hogere inkomens naar onze 

woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze doelgroep bestaat voor een steeds groter deel uit oudere 

bewoners of bewoners met een hulpvraag. Om onze 

woningvoorraad beter aan te laten sluiten bij hun wensen gaan 

we komende periode hiermee op diverse manieren samen met 

hen aan de slag. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
Gespreksonderwerpen 
 

- In de gemeente Bronckhorst gaan 

Sité en gemeente met bewoners 

van Toldijk en Steenderen in gesprek 

over hun wensen met betrekking tot 

wonen in hun dorp. Daarbij komt ook 

aan de orde welke behoefte er is van 

bewoners uit de directe omgeving en 

hoe eventuele voorrang voor hen (op 

verzoek van bewoners en gemeente) 

zich verhoudt tot het principe van 

Sité dat iedereen gelijke kansen  

heeft bij het vinden van een woning; 

(geagendeerd door: MT Sité); 

 

- De grote uitdaging is om samen  

met gemeenten en bewoners te 

komen tot integrale wijkvisies (dus  

op het vlak van fysieke en sociale 

aanpak en verduurzaming) met  

daarin een gezamenlijk perspectief  

en vervolgens daar naar te handelen. 

Sité en gemeente Doetinchem namen 

dit op in hun prestatieafspraken voor 

2020. De wil om dit te doen is er,  

de vraag is: hoe gaan we dit doen? 

(geagendeerd door: MT Sité).   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

‘Ontschotting’ 

Evenals voorgaande jaren we in 2019 goed in staat om aan de 

wettelijke huisvestingsvereisten te voldoen en bewezen we 

meer dan gemiddeld er vooral te zijn voor de primaire 

doelgroep. De huisvestingsbehoefte van die groep bleef 

onverminderd groot. Tegelijkertijd zagen we ook al enige tijd 

dat huishoudens met (iets) hogere inkomens, die ook elders 

passende woonruimte vinden, het door ons toewijzingsbeleid 

extra moeilijk hadden. Daarom besloten we meer gebruik te 

maken van de wettelijke ruimte om ook die doelgroep te 

huisvesten. Dit doen we door bij het toewijzen van woningen 

minder ‘schotjes’ tussen de diverse inkomenscategorieën toe te 

passen. 

Maatwerk: kleine schaal, grote impact 

Sité gaat voor goed en betaalbaar wonen. Huurders die om wat 

voor reden dan ook moeite hebben met het betalen van de huur, 

helpen we bij het vinden van een passende maatwerkoplossing. 

Dit doen we al jaren. We gaan in gesprek en luisteren naar het 

verhaal van onze huurder. Ons doel is om mensen aan het 

wonen te houden. Daar gaan we voor en daar gaan  

we heel ver in. Zonder daarbij de verantwoordelijkheid van de 

huurder over te nemen. We werken nauw samen met onze 

partners: gemeenten, Buurtplein BV en zorgorganisaties. Er is 

niet één oplossing, iedere situatie is uniek en vraagt om een 

andere aanpak. Dit geldt voor betalingsproblemen, maar ook 

voor andere situaties. Sité biedt oplossingen op maat. 



4.  SAMEN WERKEN 

 

Een sterke samenwerking tussen corporaties in de 

Achterhoek draagt bij aan het realiseren van een goed 

geoliede organisatie die efficiënt werkt, flexibel is, minder 

kwetsbaar en waarin we kennis kunnen behouden en 

verbreden. Afhankelijk van het thema kiezen we de 

samenwerkingsvorm die het meeste rendement oplevert. 

Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor anderen.  

Sité draagt de vernieuwde samenwerking tussen 

gemeenten, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers een warm hart toe en helpt deze beweging 

zoveel mogelijk op gang te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  
 

 

 

Aanspreekbaar zijn = 

luisteren naar onze huurders   

 

We hebben een aanspreekbare 

organisatie nodig om onze koers als 

aanspreekbare verhuurder uit te 

kunnen voeren. De uitgangspunten 

hiervoor legden we in 2019 vast in  

een organisatieplan. Hiervoor gebruikten 

we onder meer de opbrengst uit de 

dobbelsteensessies met medewerkers 

en de gesprekken met de 

Ondernemingsraad en de nieuwe 

leidinggevenden.  

 

In het organisatieplan ‘De aanspreekbare 

organisatie’ staat wat we van onze 

organisatie verwachten: de focus in ons 

werk en de manier waarop we ons werk 

doen, veranderen. Sociaal, duurzaam en 

‘doen wat nodig is’ zijn de kernelementen in 

verbinding huurders, 

(samenwerkings)partners en met elkaar als 

organisatie. Dit leidt niet zozeer tot 

aanpassingen in onze organisatiestructuur, 

maar vraagt van ons wel een andere 

manier van werken. Opdrachtgeverschap 

zowel intern als extern en persoonlijk 

leiderschap binnen de organisatie zijn in 

deze relevante thema’s. 

In 2020 gaan we hier verder mee aan de 

slag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn en blijven ervan overtuigd dat samenwerking met anderen binnen en buiten de 

regio noodzakelijk is om aan onze opgaven te voldoen. We blijven hierin zichtbaar initiatief 

nemen. We geven er elke dag rekenschap aan dat we met publiek geld werken. 

Waardering door de klant is een belangrijke meetlat voor ons succes. 

  

We gaan uit van de volgende principes: 
Principe 1 Krachtenbundeling met corporaties of andere 

partijen is nodig om fit en krachtig te zijn 
voor de toekomst. 

Principe 2 Onze organisatie aanpassen aan wat nodig is. 
Principe 3 Een gezonde financiële situatie als 

voorwaarde om er voor onze doelgroepen te 
kunnen zijn. 



 

 

We zijn financieel gezond, maar realiseren ons dat we elke euro 

maar één keer kunnen uitgeven. Daarbij is de klantwaardering nu 

voldoende, maar we willen meer uitblinken.  

 

We versterken onze opdrachtgeversrol. We zorgen voor een 

gelijkmatige inzet van mensen en middelen. We passen onze  

organisatie aan op onze koers en realiseren ons dat onze 

medewerkers onze ambassadeurs zijn.  

Een moderne organisatie betekent bijvoorbeeld ook meer digitaal 

beschikbaar hebben en maken. Klanten en medewerkers van Sité  

moeten hierin mee willen en kunnen. 

 

Samenwerken aan een leefbare Achterhoek 

Naast de samenwerking met beide gemeenten werken we op 

diverse fronten samen met anderen aan een leefbare Achterhoek: 

- Sité en bewonersvereniging Siverder werken intensief samen. 

Woonlasten en leefomgeving zijn thema’s die daarbij 

regelmatig terugkeren; 

- Met collega-corporaties in de regio, hetzij als ACo (met 

Plavei, ProWonen, Wonion en De Woonplaats), ProSiWo (met 

ProWonen en Wonion) of als SiWo (met Wonion). We 

behartigen gezamenlijk de volkshuisvestelijke belangen in de 

Achterhoek en kijken verder naar wat we praktisch met 

elkaar kunnen doen en wat voor onszelf resultaat oplevert. 

Bijvoorbeeld via gezamenlijke inkoop en uitwisselen van 

kennis; 

- In ACo-verband zijn we de regionale gesprekspartner voor 

gemeenten, provincie en Achterhoek Ambassadeurs. We 

trekken gezamenlijk op om de uitstroom beschermd wonen 

op te vangen;  

- Ook werken we samen met de noordoostelijke corporaties, 

waaronder die uit Twente, bij het laten horen van een ander 

geluid in ‘Den Haag’; 

- Met tal van maatschappelijke organisaties uit de regio, 

waaronder Stichting Present, Buurtplein BV en het 

Graafschap College zorgen we er op diverse manier voor dat, 

waar nodig, onze huurders ondersteund worden bij het 

(blijven) wonen. 

 

 

  
 

 

 

 

Gespreksonderwerpen 

 

- De regio kampt met een 

tekort aan -met name-  

jongere arbeidskrachten. 

Gemeenten en ondernemers 

proberen daarom jongeren  

te behouden voor de regio en 

mensen van buiten de  

Achterhoek naar deze 

regio te trekken. Ze doen  

een beroep op Sité deze  

groepen met voorrang te 

huisvesten. We zijn aanspreek- 

baar op wensen van huurders 

en stakeholders. Tegelijkertijd 

willen we woningzoekenden  

zoveel mogelijk gelijke kansen 

bieden. De vraag voor Sité 

is hoe onze aanspreekbaarheid 

en het gelijkheidsbeginsel in 

balans te houden (geagendeerd 

door: MT van Sité);  

 

- We willen langdurige samen- 

werking met aannemers en 

projectontwikkelaars aangaan 

en zijn daarmee gestart. 

De vraag is hoe we dit duur- 

zaam vormgeven (geagendeerd 

door: MT van Sité); 

 

- Zowel de woonlasten als  

andere kosten voor het 

levensonderhoud nemen toe. 

Bewonersvereniging Siverder 

doet een beroep op alle 

professionals om de kosten 

niet de pan uit te laten rijzen 

(geagen-deerd door: 

bewonersvereniging Siverder); 

 

- Hoe zorgen we er voor dat we  

als Aanspreekbare 

Ondernemingsraad zichtbaar  

en bereikbaar zijn voor de  

andere medewerkers van Sité 

(geagendeerd door: 

Ondernemingsraad van Sité). 

 

  



Tot slot 

In 2019 spraken in verschillende samenstellingen met huurders, gemeente Bronckhorst, gemeente Doetinchem, 

bewonersvereniging Siverder, onze eigen organisatie en diverse andere partijen over diverse thema’s en dilemma’s 

uit onze koers. Een greep hieruit is te lezen op de volgende pagina.  

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken – zo doen we dat 

Anno 2020 staan we voor een forse opgave rond het 

toekomstbestendig maken van onze woningvoorraad. Het gaat om 

grote aantallen, gedifferentieerde woningen. Die we bovendien op 

een unieke manier -met vergaande huurdersbetrokkenheid- 

aanpakken. En met onszelf in de rol van  regievoerder. In een tijd 

waarin aannemers niet afhankelijk zijn van werk voor Sité. 

In dat perspectief zien we meerwaarde in ketensamenwerking, het 

werken met vaste partners. Begin 2019 startten we hier al mee via 

ResultaatGerichteSamenwerking (RGS) rond het mutatie-, dagelijks  

en reparatieonderhoud van onze woningen.  

Komende periode rollen we de ketensamenwerking ook uit bij onze 

renovatie- en (sloop)nieuwbouwprojecten. We selecteren aannemers 

waar we goede ervaringen mee hebben en die op hun beurt Sité,  

onze huurders en onze werkwijze rond huurdersparticipatie kennen.  

En die hebben aangetoond daar goed mee uit de voeten te kunnen. 

 Digitalisering op maat 

Digitalisering blijft voor zowel onze huurders als onszelf een 
belangrijk aandachtspunt. Huurders willen ook bij ons langs 

kunnen komen. Voor ons beiden is het van belang dat we het 
persoonlijk contact niet uit het oog verliezen. Daarom 

openden we onze deuren weer de gehele dag en zorgen we 
dat onze huurders direct antwoord op hun vraag krijgen of 
met een afspraak de deur uitgaan. De technische 
ontwikkelingen gaan snel. We kiezen voor een meer integrale 

aanpak in plaats van losse producten en laten de technische 

mogelijkheden een grotere rol spelen. Ook dat doen we niet 
vanachter ons bureau maar in gesprek met onze huurders, 
zodat we kunnen digitaliseren wat nodig is. 



Sité in 2019: 

12 oktober
Op de landelijke Dag van het Huren sloten we dit 
jaar aan bij de campagne ‘Goede buren, betere 

buurten’ van Buurtbemiddeling. In de Bloemenbuurt 
(Doetinchem) spraken onze medewerkers, RvC, het 
bestuur van Siverder en een buurtcoach vanuit het 

Wijknetwerk met ruim 40 huurders over hun contact 
met buren, wat Sité kan doen om het leven in de 

wijk te verbeteren en welke rol huurders hierin voor 
zichzelf zien. 

een greep uit onze aanspreekbaarheid

23 oktober
Overleg 

bewonersvereniging 
Siverder, directeur-

bestuurder en RvC over o.a. 
betaalbaarheid voor 
huurders, financiële 

mogelijkheden Sité en 
positionering Siverder.

10 juli 
In gesprek met huurders in 

Drempt die na de sloop van hun 
woningen willen terugkeren in 

een nieuwbouwwoning. 
Onderwerpen die we bespraken: 

stedenbouwkundige opzet, 
parkeren, verkeersstromen. De 
resultaten vatten we samen in 

Mentimeter. 

15 april
Medewerkersbijeenkomst over 

Sité als ‘Aanspreekbare 
organisatie: doen wat nodig is’

Begin en einde jaar
‘Dobbelsteensessies’ waarin 

directeur-bestuurder en 
organisatie onder meer met 
elkaar spraken over wat Sité 

moet behouden of veranderen, 
wat ‘aanspreekbaarheid’ in hun 

eigen werk betekent.

Gedurende gehele jaar
Werksessies met 

bewonersvereniging Siverder
waarin we, aanvullend op 
regulier overleg met Sité, 
aan de slag gingen met 

begroting Sité en jaarlijkse 

huuraanpassing.

Gedurende gehele jaar
Diverse sessies met IrisZorg

om samen de keten van 
daklozenopvang te verzorgen.  

Gedurende gehele jaar
Diverse bijeenkomsten 

waarin we met 
ontwikkelaar/aannemer 

en huurders in Drempt de 
plannen uitwerkten voor 
de renovatiewoningen.

13 maart
Bijeenkomst met particuliere 
woningeigenaren in Drempt 
over het verduurzamen van 

hun woning.

Gedurende gehele jaar
Op verzoek van de gemeenten namen we deel 

aan VroerEropaf in Bronckhorst 
enVroegsignalering Betalingsachterstanden 

Doetinchem. Samen met de gemeenten, BKR, 
zorgverzekeraars en nutsbedrijven probeerden 

we vroegtijdig inwoners met 
betalingsachterstand te signaleren en niet te 
wachten tot hun situatie problematisch werd. 

We gaan hier mee door in 2020.

7 november 
Tijdens bouwwerkzaamheden aan 

het project op de Keppelseweg
was er een koffiemoment waarin 

de huidige bewoners die er blijven 
en hun toekomstige buren alvast 

konden kennismaken.

December 
Op verzoek van 

corporatie Mooiland
namen we 66 woningen 
in Doetinchem van haar 
over om te behouden 

voor de volkshuisvesting.


