Terug naar de bedoeling:
duurzaam woongenot
Ondernemingsplan
De Woonplaats 2016 - 2020

Duurzaam woongenot:
goed en betaalbaar wonen in een prettige buurt,
voor iedereen die in aanmerking komt voor een
sociale huurwoning.

Het is onze kerntaak daarin te voorzien, zoals het de taak was van alle
woningcorporaties vóór ons in de ruim
100 jaar dat we bestaan. Wij noemen
het onze bedoeling en met dit ondernemingsplan gaan wij terug naar die
bedoeling.
Na een bewogen periode is sinds 2015
de nieuwe Woningwet een feit en voor
ons ook richtinggevend bij het opstellen van dit plan. Naast deze wet laten
wij ons leiden door wat onze omgeving
van ons verwacht. Wat doen we goed
en wat moet beter of anders?
Daarover zijn we met de mensen om
ons heen in gesprek gegaan en dankzij
de openhartigheid van medewerkers en
belanghouders, weten we precies waar
we nu staan. En waar we van hieruit
naartoe willen.

Met dit ondernemingsplan willen we
het goede behouden, onszelf ontwikkelen en onze ambities afstemmen op
de ruimte die er is. We benutten alle
ruimte - niet voor niets ons credo sinds
jaar en dag - binnen de gestelde kaders.
Specifiek gaat het in dit plan om vier
hoofddoelen, te weten:
1. Werken vanuit de bedoeling.
2. Medewerkers meer in hun kracht
zetten, om ons te ontwikkelen als
lerende organisatie.
3. Ons kernproces tot het uitgangspunt
voor alle andere processen maken.
4. Hogere eisen stellen aan governance
en samenwerking.

De bedoeling van
De Woonplaats
De Woonplaats is een woningcorporatie en is er
dus voor mensen die aangewezen zijn op een sociale
huurwoning.
We zijn er specifiek voor onze huidige én toekomstige
huurders in Twente en de Achterhoek. De Woonplaats maakt
zich sterk om die huurders duurzaam woongenot te bieden:
een goede en betaalbare woning in een prettige buurt.
Alle ruimte voor (jo)u om dit in de gezamenlijkheid van
bewoners en medewerkers van De Woonplaats, belanghouders, bouwpartners en leveranciers te realiseren, met respect
voor ieders kunde, positie en verantwoordelijkheid.

Twente
alle ruimte

We hopen u te inspireren met
De Woonplaats anno 2020, om daar
samen met u een realiteit van te maken.
Enschede, juni 2016
Frans Kooiker en Marion Wolters,
directie De Woonplaats

Achterhoek

Deel I

Onze opdracht

Terug naar onze bedoeling
als woningcorporatie,
met vier essentiële hoofddoelen
De Woonplaats is als woningcorporatie een maatschappelijke
onderneming. Ons bestaansrecht is de waarde die onze
omgeving hecht aan onze prestaties.
Wat vindt u dat we goed doen? En vooral: wat zou beter of anders moeten?
Tijdens de belanghoudersbijeenkomst
op 15 juni 2015 mochten we een groot
aantal belangstellenden verwelkomen
om hier met ons over te praten. Al
deze mensen - vertegenwoordigers
van huurdersorganisaties, gemeenten,
zorgpartijen maar ook onze medewerkers - kregen alle ruimte om hun
mening te geven.

De belanghoudersbijeenkomst bevestigde dat mensen ons zien als corporatie die oog en oor heeft voor wat er
maatschappelijk nodig is en daar graag
in wil investeren. Ook willen belanghouders graag dat wij doorgaan zoals
we de afgelopen jaren hebben gedaan;
onze inzet op het gebied van huisvesting van bijzondere doelgroepen en
de kwaliteit van wijken wordt enorm
gewaardeerd. Ook medewerkers zijn
positief over de goede werksfeer en
samenwerking, ondanks dat we onze
organisatie de afgelopen jaren - en nog
steeds - moesten herinrichten om de
kosten terug te dringen.

Naast de mening van belanghouders is de herziene Woningwet een
belangrijke pijler voor dit ondernemingsplan. De impact van deze wet is
groot, maar voor ons zijn de belangrijkste aspecten op hoofdlijnen:
	Het is zaak onze inspanningen te beperken tot onze kerntaak, oftewel:
goede en betaalbare woningen bieden in prettige buurten, voor iedereen
die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.
	We gaan de samenwerking met belanghouders, met name huurders
organisaties en gemeenten, meer ruimte geven. Gemeenten hebben de
afgelopen jaren nieuwe taken gekregen die voorheen landelijk werden
ingevuld - denk aan de transitie in de zorg en de Participatiewet.
Door elkaar nog meer op te zoeken kunnen we onze opdracht samen
optimaal vervullen.

'Vertegenwoordigers van gemeenten, zorgpartijen,
en
huurdersverenigingen en de Raad van Commissariss
en
kwamen naar het Balengebouw in Enschede om sam
en
met Marion Wolters en Frans Kooiker te discussiër
over de keuzes waar De Woonplaats voor staat en om
in
zodoende een bijdrage te leveren aan het beleid dat
het nieuwe ondernemingsplan wordt vastgelegd.’
Uit de belanghoudersbijeenkomst van 15 juni 2015

Vier hoofddoelen
Uit de herziene Woningwet en de gesprekken met
medewerkers en belanghouders hebben we de basis voor
dit ondernemingsplan 2016 - 2020 gedistilleerd. Voor de
komende jaren hebben we vier hoofddoelen, waarmee we
onze opdracht gaan vervullen:

1.

Werken vanuit de
bedoeling.
Dit betekent dat alles wat we doen in
dienst staat van onze kerntaak.

2.



Medewerkers meer in
hun kracht zetten, om ons
te ontwikkelen als lerende
organisatie.

3.



Werken vanuit ons
kernproces, als uitgangspunt voor alle andere
processen.
Samen met huurdersorganisaties en
andere belanghouders vullen we het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid in.

Deze hoofddoelen werken we in de volgende paragrafen van
Deel I verder uit. In Deel II leest u over de operationele invulling
op hoofdlijnen: wat gaan we doen om de hoofddoelen te halen.
In deel III hebben we de feiten en cijfers opgenomen die een
concreet beeld schetsen van waar we in 2020 willen staan.
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4.
Hogere eisen stellen
aan governance en
samenwerking.
Transparanter maken wat we gaan doen
en of we onze doelstellingen behalen,
en daarin gezamenlijk optrekken met de
partijen om ons heen.
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1.1
Werken vanuit
de bedoeling
Alles wat we doen staat in
dienst van onze kerntaak.
Alles wat we doen als woning
corporatie klopt met onze bedoeling:
het huisvesten van iedereen die in
aanmerking komt voor een sociale
huurwoning, in een goede en betaal
bare woning en in een prettige
buurt. Deze bedoeling hebben
we samengevat in twee woorden:
duurzaam woongenot.
Dat is wat huurders van ons mogen
verwachten. Om dat elke dag
opnieuw te realiseren benutten
we alle ruimte die er is binnen de
kaders die we voor onszelf hebben
opgesteld. Aan deze kaders kunnen
we altijd toetsen of wat we doen bij
onze bedoeling past.

Kader 1:

onze
kernwaarden

Kader 2:

financiële
continuïteit

Kader 3:

Onze kernwaarden bepalen onze
houding en gedrag. Hoe gaan we om
met de mensen om ons heen en wie
zijn we als organisatie? Wij zijn te
herkennen als corporatie met medewerkers die:

Wij willen onze gezonde financiële
positie behouden, die wordt beoordeeld door externe toezichthouders:
de Autoriteit woningcorporaties en het
waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Daarbij gaat het niet alleen om vandaag
maar ook om het perspectief voor de
komende jaren. In onze meerjaren
begroting gaan we uit van een risicobereidheid die past bij de maatschappelijke onderneming die wij zijn. Onze
toezichthouders toetsen deze begroting
op basis van drie normen:

Bij het uitvoeren van onze kerntaak
zijn we wettelijk beperkt tot de doelgroep en één regio. Onze regio beslaat
Twente en de Achterhoek. De doelgroep
bestaat uit bewoners waarvoor wij
‘diensten van algemeen economisch
belang’ uitvoeren, afgekort tot DAEB.
Het geheel aan DAEB-klanten is onze
wettelijke doelgroep en daar tegenover
staat niet-DAEB: activiteiten die niet
onder ‘diensten van algemeen economisch belang’ vallen.

betrokken
zijn bij huurders en hun

individuele omstandigheden willen
begrijpen.
	professioneel zijn en afspraken
nakomen.
	verantwoordelijkheid nemen en
daarbij denken in resultaten en
oplossingen.
	integriteit een voorwaarde vinden
om geloofwaardig te functioneren.

1. I nterest-coverage ratio (ICR):
hoe verhouden onze rentelasten
zich tot onze operationele kasstroom
(de huurinkomsten minus de
beheerslasten)?
2. L oan-to-value ratio (LTV):
hoe hoog zijn onze leningen ten
opzichte van de waarde van ons
vastgoed?
3. S
 olvabiliteit:
hoeveel eigen vermogen hebben
we in verhouding tot het totale
vermogen?
Het is voor ons zo belangrijk om een
financieel gezonde corporatie te zijn,
dat wij strengere normen hanteren dan
onze toezichthouders.

wet- en
regelgeving

In de nieuwe Woningwet is duidelijk
omschreven welke niet-DAEB activiteiten
wij mogen doen, zoals koopwoningen
bouwen of huurwoningen boven de
sociale woningbouwgrens, om zo een
wijk neer te zetten voor mensen uit
verschillende inkomensniveaus.
Wij doen alleen niet-DAEB activiteiten
als die onze kerntaak ondersteunen,
doordat ze differentiatie in wijken
brengen of een rendement opleveren
dat onze financiële positie versterkt.

Onze prestaties afzetten
tegen de branche
De prestaties van woningcorporaties worden landelijk
vergeleken in de CBC-benchmark. De benchmark kijkt naar
twee hoofdonderwerpen: klanttevredenheid en exploitatie
lasten. Wij gebruiken de benchmark om onszelf te vergelijken
met anderen, daaruit te leren en zo ons ambitieniveau te
bepalen. Op beide hoofdonderwerpen scoren we nu in de
C-groep, de laagste groep. Kunnen we beter scoren op beide
vlakken en hoe?  

Op het gebied van
klanttevredenheid

Op het gebied van
exploitatielasten

We zien dat de afstand naar groep A
voor ons te overbruggen is, zoals de
belanghoudersbijeenkomst al aantoonde:
mensen zijn over het algemeen heel
tevreden met De Woonplaats. Het is
dan ook onze ambitie om op het
gebied van klanttevredenheid de
A-groep te bereiken.

Hier is de uitdaging groter. Het kost
nou eenmaal geld om onze vastgoed
portefeuille te beheren op een manier
die tot hoge klanttevredenheid leidt.
Daarom streven we hier naar groep B
en accepteren we dat we de A-groep
(nog) niet kunnen bereiken, in ruil voor
de optimale klanttevredenheid.

es klonk
‘Vanuit de huurdersorganisati
et De Woonplaats
m
ing
rk
we
en
m
sa
de
t
da
al
voor
tot volle tevredenheid stemt.’
Uit de belanghoudersbijeenkomst van

15 juni 2015

Duurzaam woongenot
Inzetten op duurzaam woongenot
vraagt om toekomstbestendig
vastgoed en een toekomstbestendige relatie met onze huurders.
Voor het beheren van onze vastgoedportefeuille (onderhoud, renovatie,
mutatie, nieuwbouw, etc.) hanteren
we richtlijnen op het gebied van
bijvoorbeeld energiezuinigheid,
betaalbaarheid en kwaliteit. Maar
ook een prettige woonomgeving,
voldoende financieel rendement en
geschiktheid om op termijn aan de
klantvraag te kunnen voldoen zijn
belangrijke aspecten.
Op het persoonlijke vlak gaat duurzaam woongenot verder dan het
bieden van toekomstbestendig vastgoed. Wij willen ook de woonwensen van onze huurders kennen én
de woonwensen van de toekomst.

We willen duidelijk communiceren,
waarbij betrokkenheid en betrouwbaarheid (afspraak is afspraak)
voorop staat. Huurders voelen zich
thuis in hun woning, in de buurt en
bij De Woonplaats. Daarnaast is
ook het signaleren van problemen
en het adresseren hiervan onderdeel van onze relatie, waarbij wij
samen optrekken met (onder
andere) de gemeente en huurders
organisaties.
Vanuit deze samenwerking geven
we ook verder invulling aan wat
duurzaam woongenot is en hoe wij
onze kerntaak uitvoeren. Ieder pakt
zijn rol, zodat we samen meer
bereiken dan ieder apart. Deze
samenwerking is het kernproces
binnen De Woonplaats en u leest
er meer over in paragraaf 1.3.

1.2 Medewerkers meer in hun
kracht zetten, om ons te ontwikkelen als lerende organisatie
Organisatieontwikkeling en de betekenis
daarvan voor onze medewerkers.

Onze medewerkers zijn de belangrijkste ‘assets’ bij het waarmaken van de
bedoeling. In de eerste plaats alle medewerkers die direct contact hebben met
onze huurders in hun wijken en buurten.
De kernwaarden van De Woonplaats
zijn niet voor niets: dichtbij, betrokken,
resultaatgericht en denkend in oplossingen. Alleen als wij weten wat er leeft
en speelt binnen onze doelgroep en bij
individuele huurders kunnen we daar
op de juiste manier en op het juiste
moment op reageren.
De medewerkers die niet rechtstreeks
in verbinding staan met huurders zijn
ondersteunend in het waarmaken van
de bedoeling. Zowel voor de medewerkers in de wijk als voor de mensen op
kantoor geldt dat zij alle ruimte krijgen
binnen de genoemde kaders: kernwaarden, financiële continuïteit en wet- en
regelgeving.

Onze payoff ‘alle ruimte’ blijft dus
onverminderd gelden, zowel intern als
extern. We bieden medewerkers alle
ruimte in hun werk en op het gebied
van zelfontplooiing en de ontwikkeling
van onze organisatie als geheel. Door
nadrukkelijk de samenwerking met
anderen aan te gaan en open te staan
voor groei en verbetering - zoals bij de
CBC-benchmark - willen we die ruimte
zelfs vergroten. Door anderen te verwelkomen en proactief te zoeken naar
kwaliteiten die buiten onszelf liggen,
wordt de ruimte waarin we werken
groter en daarmee onze kansen op het
verbeteren van resultaten en positie.
Wij verwachten dat er nieuwe, inno
vatieve samenwerkingsverbanden gaan
ontstaan, waardoor we met minder
middelen meer kunnen bereiken. Zoals
de samenwerking met andere woningcorporaties, door één woonruimte
verdeelsysteem te hanteren of elkaar te

vertegenwoordigen bij bijeenkomsten
in een wijk waar beiden actief zijn.
Maar ook de samenwerking met gemeentelijke instanties, bijvoorbeeld
om een (multi)probleemgezin te helpen.
Wij zijn ervan overtuigd dat bestaande
instituten minder heilig worden en dat
we de komende jaren steeds flexibeler
gaan samenwerken.
Samenwerken betekent ook openheid
van zaken geven. Wij gaan meer delen
met anderen, zoals onze kalender op
het gebied van vastgoedbeheer. Wanneer
gaan we groot onderhoud plegen, waar
wordt sloop/nieuwbouw overwogen en
hoe gaan we een nieuwbouwwijk in
vullen? Samenwerking gedijt bij transparantie en openstaan voor de mening
van onze partners.

Organisatiecultuur
en -structuur
In dit ondernemingsplan passen we de structuur van
onze organisatie niet aan. Een reorganisatie of gedwongen
ontslagen zijn niet aan de orde.
De invulling van een aantal functies
zal wel veranderen, zoals de uitvoering
in Dinxperlo en de woonwinkels. Geen
structuurwijziging dus, maar we zetten de organisatie wel op z’n kop, als
het ware. In dit nieuwe model staat de
huurder op de eerste plaats, bovenaan.
Daarna komen de medewerkers, met
alle ruimte om hun kerntaak op uit
voeringsniveau waar te maken (lees
meer over het nieuwe organisatiemodel
in paragraaf 1.3). In dit model hebben
we betrokken medewerkers nodig die
de juiste competenties hebben om
de bedoeling waar te kunnen maken.
Die daarin verantwoordelijkheid krijgen
én nemen.
Zo is er behoefte aan meer interne
communicatie en het delen van successen en informatie waar anderen
hun voordeel mee kunnen doen. Waar
medewerkers nu vooral deel uitmaken
van hun eigen afdeling, gaan ze straks
deel uitmaken van een gebiedsgericht
team, met mensen van verschillende
afdelingen bij elkaar. HRM en
Communicatie gaan zich toeleggen

op het versterken van deze verbinding
tussen mens en organisatie. Dit vergt
ook meer inzet van leidinggevenden en
het professionaliseren van de afdeling
P&O, zodat we de juiste competenties
aan boord hebben en houden, met
aandacht voor een meer strategisch
HRM-beleid. Het ontwikkelen van
onszelf als lerende organisatie met
lerende medewerkers staat centraal in
onze cultuur.

We willen een cultuur waarin professionaliteit en een zakelijke
insteek voorop staan. Met zakelijkheid laten we onze huurders, belanghouders en collega’s weten dat wij werken volgens
‘afspraak = afspraak’, waarbij we op een duidelijke, open en
onderbouwde manier aangeven wat wel en niet kan. Daarbij
stellen we onszelf altijd de vragen: Hoe draagt dit bij aan de
bedoeling en hoe zou ik zelf behandeld willen worden?

‘De corporatie heeft in de afgelopen jaren hard aan het
verbeteren van de interne organisatie gewerkt en ook
een kostenreductie gerealiseerd. Daarbij heeft zij meer
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid aan haar medewerkers gegeven. (…) De commissie is van mening
dat De Woonplaats er goed aan doet om op de huidige
ingeslagen weg verder te gaan.’
Uit het Visitatierapport door EY van 2 maart 2016

1.3 Werken vanuit
ons kernproces
Invulling geven aan het gemeentelijk volks
huisvestingsbeleid is ons kernproces en het
uitgangspunt voor alle andere processen.

Het kernproces van onze organisatie is: samen met partners en belanghouders
de juiste volkshuisvestelijke activiteiten ontplooien in de wijken en buurten waar
onze doelgroep woont, en zo de bedoeling waarmaken. Het kernproces speelt
op drie niveaus binnen De Woonplaats:
Niveau

Omvang

Samenwerking

Intern betrokkenen
uit afdelingen

Operationeel

Wijk
(resp. complex,
buurt)

Wijkgerichte
groepen

Wijken
Verhuur
Onderhoud
Projecten
Programma
management Wijken

Tactisch

Gebied

Gebiedsgerichte
groepen

Strategie & Beleid
Vastgoedontwikkeling
Financiële sturing
(teamleiders) Wijken

Strategisch

Regio

Portefeuilleoverleg

Directie en MT
Strategie & Beleid

Het kernproces geldt voor onze vastgoedportefeuille in Twente en de
Achterhoek. Het bestaand bezit in andere delen van het land is geen onderdeel
van ons kernproces, maar we stoten het alleen af als dat rendabeler is dan het
aan te houden.

Op elk niveau onderhouden medewerkers de nodige contacten met collega’s,
huurders(organisaties), gemeenten en
andere partners. Op regioniveau opereren we vanuit de kantoren Enschede
en Winterswijk met gebiedsgerichte
teams. De huidige functies van de
teamleden blijven daarin bestaan vanuit dezelfde organisatiestructuur - zoals
in de vorige paragraaf omschreven.
Op zich is deze werkwijze ook niet
nieuw; tijdens de reorganisatie hebben
we de organisatie hier op ingericht en
er wordt ook al grotendeels op deze

manier samengewerkt. Het gaat er nu
om de puntjes op de i te zetten.
Op operationeel niveau gaan we de
uitvalsbasis (in een wijk of buurt)
nog nader bepalen. Dit kan een huis
meesterkantoor zijn, maar ook het
regiokantoor, een buurthuis, gemeente
loket of bij de mensen thuis aan de
keukentafel. Op dit niveau vinden de
face-contacten plaats uit het clickcall-face principe, dus het ontmoeten
van huurders in plaats van contact via
de computer of telefoon.

burgers

huurders

gemeentelijke
organisatie

huurders
organisatie

operationeel
wijkgerichte groepen
tactisch
gebiedsgerichte
groepen
strategisch
portefeuilleoverleg

Bovenstaand model geeft onze samenwerking met belanghouders weer. De gemeente
kent onze doelgroep als ‘burgers’ en huurdersorganisaties kennen onze doelgroep als
‘huurders’. Op elk niveau binnen onze organisatie staan we in contact met alle samenwerkende partijen.

Naast contact met onze huurders en samenwerking met andere partijen, gaat het
kernproces ook over onze vastgoedportefeuille.

Wat is er nodig om het doel van
duurzaam woongenot te bereiken?
Wij gebruiken een model, de Rigobeleidsachtbaan, om dit op jaarbasis
vast te stellen. Deze achtbaan leidt tot
operationele plannen op het gebied van
onderhoud, (des)investeringen, verhuur, leefbaarheid, kwaliteit vastgoed
en duurzaamheid. Daarbij stellen we
op gebiedsniveau prioriteiten voor de
vastgoedcomplexen; de zogenaamde
complexlabeling. Dit doen we op
basis van het totale portefeuilleplan,
de woonvisies die door of samen met

gemeenten zijn opgesteld, en het
zogenaamde facetbeleid, dat we op
(strategisch) ondernemingsniveau
bepalen binnen het portefeuilleoverleg.
Het portefeuilleplan geeft weer wat we
wenselijk en haalbaar vinden in de
ontwikkeling van onze (totale) vastgoedportefeuille. De woonvisies geven
weer waar we met een wijk naartoe
willen en wat er nodig is om dat te
bereiken.

En het facetbeleid kent de volgende
onderdelen:
onderhoud

(des)investeringen

(ver)huur

leefbaarheid

kwaliteit
vastgoed

duurzaamheid

In Deel II leest u meer over de hoofdlijnen van ons facetbeleid, dat dus
onderdeel is van onderstaande beleidsachtbaan.

Strategisch niveau
Tactisch niveau
Operationeel niveau

Het verkennen en
analyseren van de
beleidsomgeving
en de woningmarkt

Het formuleren
van ondernemingsdoelstellingen

Het voorspellen
van de effecten
van het
portefeuillebeleid

Het opstellen van een
portefeuilleplan en
het formuleren van
facetbeleid

Het evalueren van
de effecten van het
portefeuillebeleid

Het labelen van
complexen

Het voorspellen
van de effecten
van het
complexbeleid

Het opstellen van
complexplannen
en plannen voor
onderhoud en beheer

Het
formuleren van
wijkstrategieën

Het evalueren van
de effecten van het
complexbeleid

‘Dat betaalbaarheid een belangrijk
speerpunt zou moeten zijn in het
nieuwe ondernemingsplan bleek uit
de antwoorden op de vraag: ‘Als u
de leiding had over De Woonplaats
en er is financiële ruimte, wat zou
u daarmee doen?’ Zo bleken enkele
vertegenwoordigers van de huurders
dan te kiezen voor huurbevriezing
of het minder vaak verkopen van
sociale huurwoningen. Maar andere
vertegenwoordigers kozen voor het
energetisch verbeteren van de
bestaande voorraad.’
Uit de belanghoudersbijeenkomst van 15 juni 2015

Het uitvoeren van
complexbeleid
In de loop van de jaren 2016 - 2020 gaan we elk facetbeleid
tegen het licht van de bedoeling houden en op basis daarvan
eventueel aanpassen. Daarbij zal de betaalbaarheid van dat
beleid een steeds grotere rol gaan spelen. Dat betekent dat wij
samen met partners en belanghouders keuzes moeten gaan
maken, in lijn met de herziene Woningwet.

Het kernproces wordt aangevuld door twee
primaire processen: vastgoed en klantendiensten.

Vastgoed

Het ontwikkelen en beheren van onze
vastgoedportefeuille doen we zoveel
mogelijk op basis van vernieuwend
aanbesteden en daarmee lopen we
voorop in Nederland. Bij vernieuwend
aanbesteden schrijven we geen bestek,
maar leggen we marktpartijen het
gewenste resultaat voor. Dit is wat we
willen bereiken, hoe gaat u dat doen?
Daarbij hebben wij één contractpartij (de hoofdaannemer), die het werk
verder uitbesteedt. Activiteiten binnen
de afdeling vastgoed gebeuren project
matig, waarbij we voor elk project
het optimale team samenstellen uit
onze verschillende afdelingen. Want
vastgoedprojecten gaan altijd over
zowel de fysieke staat van het vastgoed,
als over de sociale impact die het heeft
op de bewoners, buurt of wijk.

Klantendiensten

Bepaalde klantendiensten kunnen we
beter centraal organiseren dan op wijkof buurtniveau. Denk aan het callcenter,
de administratieve processen voor
verhuur en de huurincasso. Dit zijn de
‘click’ en ‘call’ contacten, terwijl alle
‘face’ contacten plaatsvinden in het
kernproces. Door het opschuiven van
fysieke contacten naar de wijken en de
verdergaande digitalisering verwachten
we dat de woonwinkels in hun huidige
vorm vanaf uiterlijk 1 januari 2018 niet
meer nodig zijn.

Naast de primaire processen - het
kernproces om het gemeentelijk
volkshuisvestingbeleid in te vullen, het
vastgoedproces en het klantendienstenproces - onderscheiden we secundaire
processen op het gebied van: financiën,
automatisering, HRM, communicatie
en facilitaire, secretariële en juridische
zaken. Zij ondersteunen de primaire

processen en ondernemingsdoel
stellingen. Daarop worden ze dan ook
beoordeeld, volgens hetzelfde benchlearningprincipe dat voor onze organisatie als geheel geldt.
Aandachtspunten zijn een klantgerichte
en innovatieve houding en alertheid op
verbetermogelijkheden (in- en extern).

duurzaam woongenot
kernproces

vastgoed
ketenpartners
ontwikkeling
en beheer

contracten

opdrachten

klantendiensten

diensten

bestuurlijke en ondersteunende processen

1.4 Hogere eisen aan
governance en samenwerking
Transparanter maken wat we gaan doen, of we onze
doelstellingen behalen en daarin gezamenlijk optrekken
met de partijen om ons heen.
De maatschappij stelt hogere eisen
aan de manier waarop de Raad van
Commissarissen en de directie omgaan
met hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. Als De Woonplaats hebben we de
governance in de afgelopen jaren al
aangepast aan de formele eisen van de
governancecode, in lijn met de Woningwet. Voor alle medewerkers op elk niveau
binnen onze organisatie geldt dat we
die code hoog houden, met name als
het gaat om transparantie en integriteit.
Waarbij we ook onze kernwaarden
onverminderd blijven uitdragen:
betrokkenheid, verantwoordelijkheid,
professionaliteit en integriteit.
Meer samenwerken en transparanter
zijn begint bij de Raad van Commis
sarissen en de directie en straalt
uiteindelijk via alle medewerkers van
De Woonplaats af op de omgeving.
Zoals gezegd willen we veel vaker
gemeenten en huurdersorganisaties
opzoeken en afspraken maken die
we vertalen naar samenwerkings- en

prestatieovereenkomsten. Ook met
onze ketenpartners in vastgoed(ontwikkeling) kunnen we meer bereiken door
de handen ineen te slaan. Daarnaast
hebben we ambities op het gebied van
samenwerken met collega-corporaties,
op verschillende niveaus en gebieden:
In
 wijken en buurten, voor de
meest effectieve en efficiënte
afstemming over en uitvoering van
operationele activiteiten. Dit geldt
overigens ook voor andere stakeholders in een wijk of buurt, zoals
scholen, winkeliers en bedrijven.
Voor
ondersteunende zaken, zoals

inspanningen van medewerkers
bundelen en systemen integreren
voor doelmatiger overhead.
Op
 gemeentelijk en regionaal niveau,
voor afstemming over prestatieafspraken en deelname in WoON
Twente en ACo.
Andere
mogelijkheden die we

kunnen verkennen, zoals het overnemen of uitwisselen van bezit.

Voor elk samenwerkingsverband geldt
uiteraard dat alle partners hun rol en
verantwoordelijkheid serieus nemen.
En voordat we een samenwerking
bezegelen moet duidelijk zijn dat we
samen méér bereiken dan de optelsom
van de afzonderlijke deelnemers.
Op ict-gebied hebben we daadwerkelijk
al een eerste stap gezet in de samenwerking met collega-corporaties: het
gezamenlijk aanschaffen, inrichten en
beheren van één ERP-systeem. Het
functioneel beheer en het gegevens

beheer vinden binnen de afzonderlijke
corporaties plaats, maar we besteden
het technisch (applicatie)beheer
gezamenlijk uit aan een externe partij.
Maar in het kader van samenwerking
streven we bijvoorbeeld ook uiteindelijk
één woonruimteverdeelsysteem na
voor de hele regio. Zo maken we het
voor de woningzoekende gemakkelijker
en het levert gegevens op waarmee we
regionaal betere afspraken kunnen
maken over de gewenste woning
voorraad.

‘Samenwerking is voor ons een kernbegrip en dat is ook
waar het in de toekomst meer en meer naartoe gaat.
Dat betekent: je eigen wensen helder formuleren.
Openstaan voor die van een ander. En dan kijken wat je
samen beter kan dan alleen. Dat is wat wij bedoelen met
het hebben van alle ruimte, alle ruimte voor elkaar.’
Quote van Frans Kooiker uit de belanghoudersbijeenkomst van 15 juni 2015

Deel II

Uitvoering
Van strategische uitgangspunten
naar facetbeleid, met steeds
veranderende voorwaarden.

In deel I las u uitgebreid over onze kerntaak: het realiseren
van duurzaam woongenot. Dat is onze bedoeling als woning
corporatie en om die waar te maken moeten we vier hoofd
doelen behalen. In dit tweede deel leest u op hoofdlijnen hoe
we dat gaan doen, waarbij we ingaan op een aantal belangrijke
thema’s uit ons facetbeleid. Maar niet voordat we de randvoorwaarden aan ons speelveld wat nader hebben toegelicht.
Met welke wettelijke factoren hebben we te maken, hoe beïnvloeden die onze kerntaak en hoe spelen wij er vroegtijdig op in?

Onzekere omstandigheden

De Woonplaats is onderdeel van een sector die turbulente tijden heeft doorgemaakt,
en nog steeds doormaakt. Ook al heeft de Woningwet een nieuwe werkelijkheid
gecreëerd, waarin duidelijke spelregels en financiële kaders gelden. Externe factoren
zijn de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling en hebben grote invloed op onze
mogelijkheden en strategische uitgangspunten. Om een aantal te noemen:

De
 ontwikkelingen omtrent de
implementatie van de Woningwet.
Dit is voor elke woningcorporatie
een omvangrijk project vol haken
en ogen. Binnen De Woonplaats
hebben we een projectgroep in het
leven geroepen waar vier werkgroepen onder hangen uit alle geledingen van de organisatie om een en
ander in goede banen te leiden.

De
 aanstaande introductie van de
huursombenadering. Waar we nu
nog per huurder een maximale
huurverhoging per jaar van 1% boven
inflatie mogen opleggen, gaan we
zodra dat wettelijk is toegestaan
over op de huursombenadering.
Hierbij mogen we het huurdersbestand als geheel een verhoging van
1% boven inflatie opleggen. In de
praktijk kunnen we de werkelijke
huur zo beter laten aansluiten bij
de kwaliteit van een woning door bij
de één meer verhoging op te leggen
terwijl bij een ander de huurprijs
gelijk blijft of zelfs daalt. Dit vertalen
we naar het (ver)huurbeleid.

‘Iedereen was het zonder uitzondering
eens met de stelling ‘Bij een kwalitatief
minder goede of oudere woning hoort een
lagere huur dan bij een qua grootte en
voorzieningen vergelijkbare nieuwe woning’.’
Uit de belanghoudersbijeenkomst van 15 juni 2015

De
 nog onbekende effecten van
‘passend toewijzen’ op de vraag
en het aanbod binnen onze sector.
Sinds 1 januari 2016 zijn woningcorporaties verplicht om woningen
passend toe te wijzen, oftewel: de
huurprijs van een woning moet
passen bij het inkomen van de
woningzoekende. We monitoren
nauwgezet wat dit betekent voor
de beschikbaarheid van de woningvoorraad voor de verschillende
doelgroepen en passen zonodig
ons beleid aan.

De
 verhuurdersheffing, opgelegd
door het kabinet om zo de
nationale schuld te verminderen.
Naar alle waarschijnlijkheid blijft
deze heffing een flinke aanslag
doen op onze financiële ruimte.
Het is de vraag wat hier in de nabije toekomst mee gaat gebeuren,
mede in het kader van eventuele
ontwikkelingen binnen het huurtoeslagsysteem en de regionale
verschillen in de volkshuisvestelijke
opgaven in Nederland.

Hier komen nog ontwikkelingen bij, zoals het adopteren van de marktwaarde
in verhuurde staat (wat is het vastgoed waard als we het verkopen) als waarderingsgrondslag voor de begroting en het jaarverslag. Maar ook de effecten van
de verplichte scheiding van DAEB en niet-DAEB en de onduidelijkheid over de
financiële parameters die voor beide onderdelen van toepassing zullen zijn.

Omgaan met onzekere
omstandigheden

Van strategische uitgangspunten
naar facetbeleid

In tijden van onzekerheid vinden wij
het extra belangrijk om voldoende
financiële armslag te hebben en te
houden. We zien dat de overheid
regels invoert die verstrekkende
gevolgen hebben voor onze mogelijkheden en deze regels kunnen ze
ieder jaar veranderen of uitbreiden.
Daarbij moeten we voortdurend
bepalen hoe we onze doelstellingen
kunnen realiseren in de veranderende omstandigheden. Daarom
toetsen we de strategische doelen
uit dit ondernemingsplan elk jaar
aan de beleidsachtbaan. Zo bepalen
we in welk tempo en in welke mate
we kunnen bijdragen aan de gestelde doelen. Het is onvermijdelijk dat
we keuzes moeten maken en bij het
afwegen van welke doelen prioriteit
krijgen, nemen we steeds de bedoeling als uitgangspunt, zoals in
dit plan is beschreven. Het ondernemingsplan wordt daarmee ons
kompas voor de komende jaren.

Hieronder komen zeven strategische uitgangspunten voor
ons facetbeleid aan bod, aangevuld met hoe wij de uitvoering
daarvan op dit moment zien.

Twente
alle ruimte

1.

Onze regio beslaat Twente en de Achterhoek
en wij zijn er voor de sociale doelgroep in
deze kerngemeenten.
Dit heeft verstrekkende gevolgen voor
al onze beleidsbeslissingen. Hiermee
bakenen we die primaire doelgroep af,
zowel geografisch als qua inkomens
niveau, en De Woonplaats zal altijd
primair handelen in het belang van
deze primaire doelgroep. Het verkopen
van sociale huurwoningen in de kern-

gemeenten en het investeren in nietDAEB activiteiten of in vastgoed buiten
onze kerngemeenten, zijn geen doelen
op zich meer. Dit betekent ook dat we
binnen ons streefhuurbeleid zorgen dat
er genoeg aanbod is voor huishoudens
uit alle verschillende inkomens
categorieën, zoals bepaald door de wet-

Achterhoek

gever. Daarbij hoort ook het huisvesten
van vergunningshouders - asielzoekers
die een status hebben - want zij behoren
tot onze primaire doelgroep.

‘Alle aanwezigen hoopten toch vooral dat De Woonplaats
in zowel de Achterhoek als Twente actief zal blijven, ook al staat in de herzieningswet dat corporaties
moeten kiezen voor één woningmarktgebied. De vraag
‘Moeten we ons opsplitsen in twee corporaties?’ werd
in stelling gebracht en door de zaal weggestemd.’
Uit de belanghoudersbijeenkomst van 15 juni 2015

2.

Ons vastgoed genereert de inkomsten die
nodig zijn voor duurzaam woongenot en is
daarmee essentieel voor ons voortbestaan.
De Woonplaats wil actief zijn en blijven
in een regio met twee woningmarkten:
Twente en de Achterhoek. Beide woning
markten worden gekenmerkt door
(potentiële) krimp. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet en onze financiële
positie het toelaat zullen we ons eigen
marktaandeel sociale huurwoningen
in beide - op den duur krimpende markten uitbreiden. Bijvoorbeeld door
bestaand bezit aan te kopen of uit te
wisselen met collega-corporaties. Hierin zijn de demografische ontwikkelingen
leidend, samen met de volkshuis
vestelijke doelstellingen.

Het exploiteren van bestaand vastgoed
buiten onze regio en van commercieel
vastgoed (zowel woningen als andere
panden) hoort niet tot onze kerntaak.
Dit betekent dat we dit vastgoed (kunnen) verkopen als we de opbrengsten
nodig hebben of als er een aantrekkelijker alternatief is. Bijvoorbeeld:
een lening aflossen die meer kost aan
rente, dan het vastgoed dat we willen
verkopen oplevert. Zo zijn we per saldo
beter af. Of het geld gebruiken om te
investeren in maatschappelijk vastgoed in onze regio, zoals een school of
buurthuis. Kortom: we hebben alleen
nog bezit buiten onze regio als dat
financieel te verantwoorden is.

3.

We bieden onze primaire doelgroep
duurzaam woongenot door een goede
woning aan te bieden.
Wij bieden alleen woningen aan die
in een goede staat verkeren, voor een
huurprijs die in verhouding staat met
de kwaliteit. Hierbij leggen we altijd
een relatie met de streefhuur, waarover
meer bij punt 4. Wat is de rol van een
woning binnen het geheel aan duurzaam woongenot dat wij onze huurders
bieden? Die rol is groot en veelzijdig:
De
 rol van onderhoud buitenkant.
Wij willen dat de buitenkant van
een woning in goede staat verkeerd,
volgens NEN 2767. Op basis van
onze meerjarenonderhoudsplannen
houden we de kwaliteit planmatig
op het gewenste niveau en dat
controleren we met zogenaamde
conditiemetingen. In het uitzonderlijke geval dat een woning of
complex dan toch lager scoort dan
een 3, nemen we maatregelen om
de conditie op pijl te brengen.
De
 rol van basiskwaliteit binnenkant.
We gaan fors inzetten op het verbeteren van mutatiewoningen. Voordat een nieuwe huurder de
woning betrekt, passen we de
woning aan naar de eisen van deze
tijd (het door ons vastgestelde
niveau ‘basiskwaliteit’). Onderdeel
van deze basiskwaliteit is het vernieuwen van badkamers, keukens

en toiletten (BKT). Zittende huurders
kunnen overigens op verzoek en
tegen een passende huurverhoging
ook verbeteringen laten uitvoeren.
De
 rol van energiebesparing.
Bij mutatie gaan we eengezinswoningen standaard naar een
Energie-Index van minimaal 1,4
brengen, vergelijkbaar met het voormalige label B. Ook meergezinswoningen willen we uitrusten met
energiebesparende c.q. comfort
verhogende voorzieningen, maar
dit pakken we planmatig aan omdat
dit per complex moet gebeuren.
Zittende huurders kunnen altijd
op verzoek en tegen een passende
huurverhoging ook energetische
verbeteringen laten uitvoeren.
De
 rol van zorgaanpassingen.
Langer thuis kunnen wonen wordt
steeds belangrijker. In een woning
met de juiste voorzieningen blijven
mensen langer zelfstandig en
zelfredzaam. Zittende en nieuwe
huurders kunnen dan ook in overleg de nodige aanpassingen laten
uitvoeren. Hier staat eventueel een
passende huurverhoging tegenover. Lees meer over ons beleid ten
aanzien van zorgvastgoed bij punt 6
hieronder.

De
 rol van sloop en nieuwbouw.
Woningen en complexen die op
termijn geen toekomstperspectief
hebben komen in aanmerking voor
sloop en nieuwbouw. Dit perspectief beoordelen we aan de hand
van vier punten: de energetische
prestaties, de aanwezigheid van
voorzieningen, de grootte van de
vertrekken en de levensloopbestendigheid. Onze overweging is dat de
meerkosten bij nieuwbouw relatief
laag zijn ten opzichte van groot
onderhoud, terwijl nieuwbouw op
een hoger kwaliteitsniveau zit.
Bovendien maakt nieuwbouw
langer onderdeel uit van onze
portefeuille, wat de terugverdientijd
van onze investering vergroot. Per
saldo zullen we binnen onze regio
geen woningen toevoegen, dus in
geval van nieuwbouw is er altijd
ook sprake van sloop.

‘Je komt niet meer zo gemakkelijk in aanmerking
voor plaatsing in een zorginstelling. Dan zal er
zorg thuis moeten worden geleverd door de
zorginstanties en zal de corporatie meer aan de
woningen moeten veranderen.’
Mening van een huurder tijdens de belanghoudersbijeenkomst van 15 juni 2015

4.

We bieden duurzaam woongenot
tegen een rechtvaardige huurprijs.
Door ons beleid op het gebied van een
goede woning gaat de kwaliteit van
onze woningvoorraad omhoog.
Dit betekent echter ook dat de streefhuur (de gewenste huurprijs voor een
woning) stijgt en dat de woning alleen
toegankelijk is voor een bepaald
inkomenssegment. De invoering van
het passend toewijzen betekent dat
we woningzoekenden alleen woningen
mogen aanbieden die passen bij hun
inkomensniveau. Het is onze taak om
ervoor te zorgen dat we voor elke
inkomenscategorie voldoende woningen
beschikbaar houden, terwijl we bij het
bepalen van de streefhuur ook naar de
prijs/kwaliteitverhouding kijken.

Klik hier voor meer
informatie over
passend toewijzen.

Een huurprijs is geen vast gegeven.
Voor elke woning kennen we drie huurprijzen: de maximaal redelijke huur, de
streefhuur en de contracthuur.
De maximaal redelijke huur is de huurprijs die voortvloeit uit de puntentelling
volgens het woningwaarderingsstelsel
(WWS) voor woningen. Dit is de
maximaal toegestane huurprijs.
De streefhuur is de huurprijs die wij
als woningcorporatie reëel vinden voor
de woning. Bij De Woonplaats ligt de
streefhuur doorgaans op circa 80% van
de maximaal redelijke huur. En de
contracthuur is de huurprijs die de
bewoner daadwerkelijk betaalt, die veel
lager kan liggen dan de streefhuur.
Dit is een vorm van scheefhuren, waarbij bewoners al jaren een woning huren
tegen huurprijzen die destijds golden,
terwijl de huurprijs bij mutatie nu veel
hoger uit zou komen. Met de invoering
van de huursombenadering kunnen en
willen wij het verschil tussen de streefhuur en contracthuur actief gaan verkleinen. Hiermee brengen we de prijs
en kwaliteit van onze woningvoorraad
met elkaar in balans. Het tempo waarin
we dit kunnen realiseren wordt vooral
bepaald door de wetgever.

5.

We bieden duurzaam woongenot
door een goede leefomgeving.
Het geheel aan duurzaam woongenot
dat wij huurders bieden is een combinatie van factoren, waar ook leefbaarheid
een belangrijk onderdeel van uitmaakt.
De mogelijkheden en verantwoordelijkheid voor een prettige omgeving
ligt niet alleen bij De Woonplaats maar
(vooral) ook bij bewoners zelf. Daarom
werken wij samen met hen en allerlei
andere belanghouders - waaronder
gemeenten, huurdersverenigingen, de
politie, zorgpartijen, scholen, sportverenigingen en welzijnsorganisaties.
Gezamenlijk willen we wijken en buurten
ondersteunen, faciliteren en activeren,
waarbij alle betrokkenen vanuit hun
eigen expertise werken. Het doel is om
gezamenlijk een beter resultaat te
behalen dan wanneer het ieder voor
zich zou zijn.

Wij blijven ons sterk maken voor de
leefbaarheid in wijken en buurten waarin
wij bezit hebben, ondanks de beperkende
maatregelen vanuit de overheid. Met
extra inspanningen in wijken waar wij
relatief veel woningen aanbieden en
waar onze inzet het meeste oplevert.
Zo kunnen we onze bedoeling waar
maken, want in leefbare buurten
ervaren bewoners meer woongenot.
Dat komt de waarde van het vastgoed
ook ten goede.

6.

7.

De Woonplaats is altijd nauw betrokken
geweest bij zorgpartijen en samen
maken we ons sterk voor de goede huisvesting van mensen met een zorgvraag.
Dit willen en zullen wij ook blijven doen,
waarbij we andere stakeholders op dit
terrein gaan opzoeken. Denk aan gemeenten en zorgorganisaties.
Het doel van deze samenwerkingen is
lange-termijn-afspraken maken op
vastgoedportefeuilleniveau, zodat
zowel wij als de zorgpartij die het
complex huurt de risico’s kan beperken
en zekerheid heeft over het perspectief
op termijn.

Maatschappelijk vastgoed kan in wijken
en buurten het verschil maken voor
bewoners. Denk aan een wijkcentrum
waar senioren elkaar dagelijks treffen
voor koffie of de lunch. Of een brede
school zodat kinderen dichtbij huis naar
school kunnen en ouders elkaar daar
ontmoeten. De Woonplaats wil dan ook
het bestaande maatschappelijk vastgoed aanhouden, evenals investeren in
nieuwe ontwikkelingen, maar alleen als:

We maken ons sterk voor
onze stakeholders in het
zorgvastgoed.

Maatschappelijk vastgoed
is en blijft voor ons
van belang.

het
 gaat om wijken waarin wij een
substantieel aandeel van de sociale
huurwoningen bezitten.
het
 vastgoed zorgt voor meer
woongenot.
andere
belanghouders op de lange

termijn willen bijdragen aan de
functies en activiteiten waar het
vastgoed voor bedoeld is.

Bestaand maatschappelijk vastgoed dat
niet aan deze voorwaarden voldoet of
buiten onze kernregio staat, beoordelen
we op het rendement dat het oplevert.
Wanneer we mogelijkheden zien om
het opgesloten vermogen rendabeler
te gebruiken, dan kunnen we het vastgoed verkopen.

‘Niet alleen de genodigden beoordeelden de eerste belanghoudersbijeenkomst unaniem als positief. Marion Wolters van
De Woonplaats: ‘We zijn een financieel gezonde corporatie. Dat
geeft meer keuzes, maar die moeten wel gemaakt worden.
Daarover zijn we altijd in gesprek met al onze belanghouders,
maar de dynamiek van deze bijeenkomst waar iedereen in
één ruimte mee kan praten aan de hand van stellingen is
een goede aanvulling op de besluitvorming. Het is voor mij
bijvoorbeeld een eyeopener dat alle belanghouders kiezen
voor verduurzaming en investering in bestaand bezit.
Ook de huurders voor wie betaalbaarheid een belangrijk
thema is zien dat zo.’
Uit de belanghoudersbijeenkomst van 15 juni 2015

Deel III

Concrete
doelstellingen

In deel I hebben we onze
opdracht omschreven.
Deze is vertaald naar vier
hoofddoelen, te weten
werken
vanuit de bedoeling,

medewerkers meer in hun kracht
zetten, om ons te ontwikkelen als
lerende organisatie,
werken
vanuit ons kernproces en

hoge(re)
eisen stellen aan gover
nance en samenwerking.
Daarbij willen we ons als lerende
organisatie voortdurend ontwikkelen
en onze prestaties meten met andere
corporaties in de CBC-benchmark.
Ons doel is daarbij om op het
gebied van klanttevredenheid de
A-groep te bereiken en op het gebied
van exploitatielasten de B-groep.
In deel II heeft u kunnen lezen wat
‘werken vanuit de bedoeling’ betekent
voor het vormgeven van ons facet
beleid en welke uitgangspunten we
daarbij hanteren.
In dit deel III vertalen we onze ambities
naar concrete doelstellingen.

Wat willen we in 2020
concreet bereikt hebben?
Wij streven naar de volgende lange
termijndoelstellingen, die uiterlijk in
2020 gerealiseerd moeten zijn:
 nze sociale woningvoorraad
O
sluit aan bij de doelgroep
	95% van de actief woningzoekenden uit de doelgroep heeft
binnen 12 maanden een woning
geaccepteerd
de leegstand wordt beperkt tot 1%


Onze
organisatie is financieel gezond
ICR, DSCR, LTV en Solvabiliteit vallen binnen de normen van
AW/WSW
	op het gebied van exploitatielasten
behoren we tot de B-groep van de
CBC-benchmark

Onze woningen zijn van goede kwaliteit
de energie-index van de totale
voorraad is gemiddeld minimaal 1,4
iedere door te exploiteren
woning voldoet minimaal aan conditieniveau 3 (wat betreft de schil
van de woning)

Onze stakeholders (gemeenten,
huurdersorganisaties) voelen zich
betrokken bij het kernproces
zij waarderen de samenwerking
(beide) met minimaal een 7,5

Onze klanten waarderen ons
	we behoren tot de A-groep van
de CBC-benchmark


Onze
partners (collega corporaties,
leveranciers) willen graag met ons
samenwerken
zij waarderen de samenwerking
met minimaal een 7,5

Onze medewerkers geven invulling aan
de bedoeling
	minimaal 80% van de medewerkers
scoort een voldoende op ‘pro
actieve gerichtheid op de ontwikkeling van de eigen bijdrage aan het
resultaat van de organisatie’
in het branchebrede medewerkers
onderzoek (MO) scoren wij een 7,5
op de onderdelen betrokkenheid en
bevlogenheid
het ziekteverzuim is maximaal 4%

Jaarlijks bepalen wij in de begrotingsen prestatieafsprakencyclus per
doelstelling in hoeverre wij deze voor
het volgende jaar haalbaar en meetbaar
achten. Is dit niet 100%, dan hanteren
we een aangepaste doelstelling. Deze
wordt opgenomen in de kadernota voor
het opstellen van het jaarplan en de
-begroting.

Wat is daar voor nodig?
Voor het behalen van onze doelstellingen
beschouwen we een aantal zaken als Kritische
succesfactoren (KSF), oftewel de essentiële
voorwaarden. Per KSF nemen we eveneens
jaarlijks in de kadernota concrete (SMART
geformuleerde) doelstellingen op in de vorm
van Prestatie-indicatoren (KPI’s).

‘Wij zijn blij met deze positieve geluiden.
We nemen alle input mee bij het voltooien
van ons ondernemingsplan. Als dat klaar
is kunt u opnieuw een uitnodiging van ons
verwachten.’

Onze Kritische succesfactoren voor
dit ondernemingsplan zijn:
	Inspirerend leiderschap
	Stimulerend HRM-beleid en
interne communicatie
	Stapsgewijze ontwikkeling lerende
organisatie
	Passende vastgoedportefeuille
(bij doelgroep en voldoende
renderend)
	Structureel overleg met stakeholders
	Jaarlijks doorlopen van de beleidsachtbaan en het maken van
prestatieafspraken

	Jaarlijks doorlopen van de
P&C-cyclus
	Processen inrichten vanuit
klantwaardering en efficiency
	Gebiedsgericht werken vanuit
het kernproces
	Middelen efficiënt inzetten en
ondersteunende ict
Partners stimuleren om hun rol
en verantwoordelijkheid te nemen
	Sluitende begroting
	Compliance is in orde

Uit de belanghoudersbijeenkomst van 15 juni 2015

