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In het Plan van Aanpak uit 2012 zijn een aantal uitgangspunten en kerntaken benoemd en 

strategische keuzes gemaakt die voor de komende 10 jaren de basis vormen voor alle verdere 

uitwerkingen. Deze uitgangspunten, kerntaken en strategische keuzes zijn: 

 

Uitgangspunten 

 Voldoende geld voor afwikkeling van projecten in aanbouw, lopende zaken, salarissen etc.; 

 De primaire doelstelling overeind houden: Laurentius faciliteert haar huurders bij het wonen; 

 Betrouwbare partner, nakomen wat beloofd wordt (‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’); 

 Een oplossing die zo min mogelijk schade doet aan de volkshuisvestingssector  (zo min 

mogelijk steun, liefst geen sanering met een heffing voor andere corporaties); 

 Binnen 10 jaar weer voldoen aan de verplichtingen van WSW en CFV. 

 

Kerntaken 

 Iedereen heeft recht op een eigen thuis: we bedienen een brede klantgroep van bewoners en 

woningzoekenden binnen ons werkgebied met huisvestingsoplossingen, met de nadruk op 

lagere inkomens en kwetsbaren in de samenleving. 

 Op basis van de wensen en mogelijkheden van klanten richten we de vastgoedportefeuille in. 

Daarbij is meer ruimte voor keuzevrijheid voor klanten. 

 Ons werkgebied concentreert zich in Breda en de directe omgeving.  

 
Strategische keuzes 

Met brede instemming heeft Laurentius haar strategische keuzes gemaakt voor de nabije toekomst: 

 Stopzetten van de groei: nieuwbouw staat ‘on hold’ en bestaand bezit  buiten de directe 

omgeving van Breda stoten we af als het geen directe toegevoegde waarde heeft. 

 Versterken van de interne organisatie:  risicomanagement, planning & control, management-

informatie, integriteit en governance zijn noodzakelijk om resultaatsturing, processen, interne 

communicatie en ICT-ondersteuning te versterken. 

 Woondiensten aan senioren en kwetsbare doelgroepen houden hoge prioriteit: we geven vooral 

aandacht aan dienstverlening en aan duurzame samenwerking met zorg- en 

welzijnsorganisaties en waar nodig en (financieel) mogelijk passen we de bestaande 

woningvoorraad aan.  

 Van klantvriendelijk naar klantgericht: samen met (toekomstige) klanten willen we het inzicht 

vergroten in de wensen van de klant en onze klanten meer keuzevrijheid bieden. 

 Leefbaarheid en duurzaamheid: we maken samenhangende keuzes ten aanzien van de woning, 

woonomgeving en leefbaarheid. Niet alleen qua vastgoed (technisch) en vraagontwikkeling 

(markttechnisch, prijs/kwaliteit), maar ook qua dienstverlening. 


