
Routes
Hier gaan we aan werken 

Overtuigingen
Hier geloven we in

Principes
Zo werken we

Kernwaarden
Dit kenmerkt ons

Gericht
op maatschappelijke opgaven  

Om een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke 
opgaven willen we weten wat er speelt in onze buurten. Op grond 
daarvan kunnen we oplossingen vinden met maatschappelijk 
partners én bewoners en daar een rol in pakken. Ook al is dat 
voor ons niet een vanzelfsprekende rol.  

Bestemming Betrokken Buurt
Ondernemingsplan 2022 - 2026 en verder
De betrokken Buurt
Onze bestemming

Bewoners die zichzelf kunnen redden omdat ze elkaar weten te 
vinden. Als ze iets nodig hebben, voor een gezellig praatje of om 
elkaar aan te spreken. Op zaken die goed gaan of beter kunnen. 
Zodat we samen bouwen aan een omgeving die veilig is en 
schoon. Waar zoveel sociale draagkracht is dat iedereen kansen 
krijgt. Om prettig te leven en te werken. Nu maar zeker ook in de 
toekomst. Dat is waar wij het voor doen. Dat is waar wij naartoe 
gaan. Bestemming Betrokken Buurt. 

Onze rol voor medewerkers:  
ruimte en richting geven  
om betrokken te zijn

De basis
Dit blijven we doen

l’escaut heeft altijd een kernmissie, en dat is zorgen voor 
duurzame, betaalbare, beschikbare woningen. We zijn er voor 
onze huidige én nieuwe bewoners, omdat onze doelgroep recht 
heeft op een goede woning. Deze basis staat altijd voorop. Dit 
betekent dat wij onze financiën en organisatie op orde hebben, 
wij betrouwbaar zijn en huurders zekerheid bieden, en dat we 
waar nodig grenzen trekken en kaderstellend zijn.

We geloven dat we als 
maatschappij gedreven speler 
verder moeten kijken dan onze 
woningen om onze doelgroep 
van dienst te zijn.

We geloven erin om de buurt 
in zijn geheel in zijn kracht te 
zetten. 

We geloven dat werken 
vanuit gelijkwaardigheid 
de samenredzaamheid en 
betrokkenheid van bewoners 
stimuleert.

We weten wat er speelt en 
werken vanuit begrip voor onze 
huurders: Luisteren, denken, 
doen.

We weten de balans te 
vinden tussen zakelijkheid en 
betrokkenheid. En tussen regels 
en maatwerk. Zowel intern als 
extern. 

We zoeken actief naar partners 
in de buurt om de krachten mee 
te bundelen.

Onze rollen
in de betrokken buurt
 

We zullen altijd blijven werken aan de basis. 
Tegelijkertijd hebben we een unieke positie om als 
maatschappij gedreven speler buurten krachtiger 
en leefbaarder te maken. In de Betrokken Buurt 
pakken we verschillende rollen. Een uitgebreidere 
toelichting van de rollen hieronder is te lezen op 
losse posters.

In de route naar de Bestemming Betrokken Buurt worden we 
geleid door een aantal overtuigingen en principes. Samen met 
onze kernwaarden vormt dit de basis van alles wat we doen.

 Kennis van beleving en 
behoeftes van bewoners

Mensgerichte, 
kundige organisatie

Passend vastgoed 
voor doelgroepen 

Betaalbare en 
duurzame woningen

l’escaut bouwt circulair  
en klimaat adaptief

2030

25 projecten gerealiseerd om 
vergroening en biodiversiteit 
van tuinen te vergroten

2026 75% van onze woningen is 
duurzaam (label B) met daardoor 
lagere energielasten en 8% van 
onze woningen is aardgasloos

2026

Een duurzame woning is de standaard 
en voor al onze bewoners bereikbaar 
en betaalbaar

2040

Hoofddoel:
l’escaut is een effectieve, 
professionele organisatie 
waar iedereen zou  
willen werken

2030

De betrokkenheid en 
bevlogenheid is in  
relevante mate verbeterd  
ten opzichte van 2023

2026

De medewerkers  
gedragen zich naar 
de kernwaarden, 
overtuigingen en  
principes 

2026

De gemiddelde zoekduur  
is maximaal 18 maanden

2026

Bewoners worden structureel betrokken 
bij alle nieuwbouw- , renovatie- en 
(geselecteerde) onderhoudsprojecten in lijn 
met de visie op leefbaarheid en participatie

2023

Doorstroming 
is vergroot

2030

Hoofddoel: 
Afstemmen van vastgoed op behoeften 
en wensen van bewoners en buurten

2040

Dit zijn de 5 belangrijkste routes richting 
de bestemming met een aantal doelen. 
De route tot en met 2026 is uitgewerkt in 
een gedetailleerde programmaplaat.

Onze rol voor bewoners: 
samenwerken aan 
(veer)krachtige buurten

Onze rol in de omgeving:  
bijdragen aan een prettige,  
schone en veilige omgeving

Betrokken en 
professioneel  

Wij staan dichtbij genoeg om 
open te staan voor problemen 
en wensen van bewoners en 
houden tegelijk voldoende 
afstand om passende 
oplossingen te bieden.

Enthousiasme

We hebben enthousiasme voor 
initiatieven, onze woningen en 
onze buurten. En we hebben 
alle ervaring die nodig is om 
vervolgens de beloften na te 
komen. 

Gelijkwaardig  
en zuiver

Onze partners en bewoners 
zien we als gelijkwaardig. We 
brengen allemaal onze eigen 
expertise in. Met respect 
voor elkaar en volledige 
transparantie.

Preventie
met partners

Alle leefbaarheidsprojecten 
in wijken en buurten zijn 
gebaseerd op basis van 
patroonherkenning

2026

Minstens 2 keer een pilot 
met partners uitgevoerd 
op het gebied van 
interventies

2024

en verder

Hoofddoel:
l’escaut heeft een CO2-
neutrale, klimaatadaptieve 
woningvoorraad Onze rol met lokale partners 

en andere corporaties:  
ruimte bieden en samenwerken  
aan innovatie

Onze rol voor woningen:  
woningen en buurten 
voorbereiden op de toekomst

Hoofddoel:
In 2040 zijn alle buurten 
samenredzaam

20402040

Hoofddoel:

Versterkte zelf- 
en samenredzaamheid

2030

We weten wat er speelt in buurten en 
waar behoeftes liggen en op basis 
daarvan hebben we 2 pilots uitgevoerd

2026 20% van de huurders hebben de 
wensen en behoeftes gedeeld

2025


