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Nieuwbouw en renovatie wordt vanaf
2019 richting energieneutraal uitgevoerd
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Vanuit een gezamenlijke doelstelling de samenwerking en rolverdeling met partners verbeteren
We breiden de woningvoorraad in Meppel uit en houden
deze in Hoogeveenen Steenwijkerland gelijk
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NAAR EEN PASSENDE
WONINGVOORRAAD

Voorkomen en
verminderen overlast
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Wij maken een thuis bereikbaar voor wie dat nodig
heeft. Een passende woningvoorraad is daarvoor een
randvoorwaarde. Een passende woningvoorraad sluit
aan bij de vraag van onze huidige én onze toekomstige
bewoners. Het betekent niet alleen dat er voldoende
betaalbare woningen beschikbaar moeten zijn, maar
ook dat deze woningen van goede kwaliteit zijn met
een huurprijs die past bij het inkomen van de bewoner.

Versneld aanpakken van de, voor onze
bewoners, belangrijkste kwaliteitsknelpunten
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We realiseren geschikte huisvesting
voor senioren met een beperking

NAAR EEN FITTE
ORGANISATIE
Om de klantbeleving te verhogen en te sturen
op een passende woningvoorraad is een fitte
organisatie nodig. Door organisatieveranderingen
(reorganisatie, bestuurs- en personele wisselingen)
is er de afgelopen jaren minder aandacht geweest
voor kwaliteitsverbetering in de organisatie,
competentieontwikkeling van medewerkers en goede
relaties met onze partners. Een fitte organisatie is
een organisatie met competente, verantwoordelijke
en gedreven medewerkers die op basis van onze
kernwaarden altijd zoeken naar mogelijkheden
voor verbetering. De ICT is efficiënt in te zetten en
klantgericht. Voor het verbeteren van onze manier
van werken kijken we niet alleen naar onze eigen
organisatie, maar ook naar onze samenwerking met
partners.

We ontwikkelen onszelf en onze
werkwijzen continu
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VERHOGEN
KLANTBELEVING
Om onze bewoners écht trots te kunnen laten zijn
op hun thuis, zorgen wij ervoor dat hun beleving
van onze dienstverlening positiever wordt. De
klantwaardering van Woonconcept blijft nu
achter bij die van onze collega-corporaties. Wij
gaan hiermee aan de slag door de bewoners (als
ervaringsdeskundige van hun woning) invloed te
geven en door beter af te stemmen op hun wensen in
een klantgerichte, in plaats van een procesgerichte,
organisatie. Extra aandacht is er voor de verbetering
van de digitale dienstverlening. In het onderzoek
Trots op Thuis hebben onze bewoners aangegeven
dat een veilige buurt zonder overlast ook belangrijk
is voor hun woonbeleving. Daarom ligt onze focus op
het voorkomen en verminderen van overlast voor een
leefbare buurt.

In huurbeleid, renovatie en bij nieuwbouw zijn lage woonlasten onze prioriteit

Zorgen dat de bewoner
zich eigenaar voelt
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Verbeteren van digitale
dienstverlening
We vergroten investeringsruimte
door focus op kernvoorraad
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Verbeteren kwaliteit informatievoorziening en automatisering
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‘Alle bewoners zijn trots op hun thuis’. Dat is waar wij de komende jaren
hard aan werken. Dit gewaagd doel komt uit de organisatievisie die we
in 2016 hebben vastgesteld. Met onze organisatievisie hebben we op
hoofdlijnen onze koers en identiteit bepaald. De organisatievisie hebben
we nu vertaald in een ondernemingsstrategie om daarmee, aan de hand
van concrete doelstellingen, de koers te verduidelijken.
Onze ondernemingsstrategie verwoordt de focus in onze activiteiten
voor de komende vier jaar. Het geeft richting en duidelijkheid. De
uitwerking volgt in afdelingsplannen, deelbeleid en bijvoorbeeld de
prestatieafspraken die wij maken met gemeenten.

DE KADERS WAARBINNEN WE WERKEN
Onze doelgroepen Wij maken een thuis bereikbaar voor wie dat
nodig heeft. Wij zijn er voor bewoners met een kleine portemonnee of
bewoners waarvoor een thuis nu niet vanzelfsprekend is:
- Huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens (‘primaire
doelgroep’) en huishoudens met een inkomen tot € 36.166,- (‘secundaire
doelgroep’, prijspeil 2017). Huishoudens met een hoger inkomen kunnen
reageren op onze woningen, maar onze focus ligt niet bij deze doelgroep.
- Speciale doelgroepen: vergunninghouders, ouderen met beperkingen,
uitstromers vanuit maatschappelijke instellingen (daklozenopvang, blijfvan-mijn-lijf-huis, beschermd wonen).
Ons werkgebied Werken aan wonen en leefbaarheid doen we in de
gemeenten Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Onze activiteiten in
de andere gemeenten bouwen we af.
Wetgeving en governance Voor het bereiken van onze doelstellingen
is naast verantwoordelijke en gedreven medewerkers een competent
en integer bestuur en toezicht noodzakelijk. Onze governance structuur
hebben we op orde en deze is in lijn met wetgeving en de governance
code. Door de inrichting van internal auditing, compliance en control
bewaken we dat we onze doelstellingen doelmatig en integer realiseren
binnen de steeds veranderende wettelijke kaders en mogelijkheden.

VERHOGEN
KLANTBELEVING

1. ZORGEN DAT DE BEWONER
ZICH EIGENAAR VOELT
Bewoners zijn de ervaringsdeskundigen van hun thuis. Wij geven hen
een podium, zodat we van hun kennis en ervaring gebruikmaken om
woningen, buurten en dienstverlening beter aan te laten sluiten op
hun wensen. We zorgen dat bewoners weten wat ze van ons kunnen
verwachten, maar ook waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. We
gaan de ervaringen van de bewoners in de klantreis gebruiken om onze
dienstverlening te verbeteren. Dit helpt ons bij de ontwikkeling van
procesgericht naar klantgericht werken. We gaan voor meer invloed
van onze bewoners. We willen op allerlei manieren meer met bewoners
in gesprek gaan: via social media, bewonerspanels en in de nieuwe
samenwerkingsvorm met huurdersorganisaties. Zo krijgen we beter
inzicht in klantwensen en -behoeften zodat we daar op in kunnen spelen.

2. FLEXIBELER INSPELEN OP
DE KLANTSITUATIE

De klantbeleving van een bewoner wordt beter als hij een goed
antwoord krijgt op zijn vraag en een goede oplossing voor zijn probleem.
We luisteren daarom goed naar de bewoner, nemen de bewoner
serieus, informeren tijdig en proactief (bijvoorbeeld over geplande
werkzaamheden aan de woning) en komen afspraken na. Van ons als
dienstverlener vraagt dit een open houding. Open naar de bewoner
als ervaringsdeskundige en open bij het oplossen van het probleem.
Meestal werken de standaardprocedures goed en daarom zorgen we
ervoor dat die top zijn. Maar iedere vraag is uniek. Daarom is er ruimte
voor maatwerk om in te kunnen spelen op een specifieke klantsituatie.
We gaan onszelf ontwikkelen in de communicatie met de bewoner, onze
aandacht voor zijn specifieke situatie en zijn specifieke problemen.

3. VOORKOMEN EN
VERMINDEREN OVERLAST
Een veilige buurt zonder overlast is voor onze bewoners een belangrijke
voorwaarde om trots te kunnen zijn op hun thuis. Er is een toename van
kwetsbare huishoudens in wijken met goedkope sociale huurwoningen.
Steeds meer mensen, die voorheen begeleid of beschermd woonden,
wonen nu zelfstandig. Ook het passend toewijzen zorgt voor minder
diversiteit in wijken. We gaan bij onze inzet op het gebied van
leefbaarheid de nadruk leggen op het voorkomen en verminderen van
overlast. Het gaat over overlast met een directe relatie tot het wonen.
Denk hierbij aan geluidsoverlast, stankoverlast en overlast van huisdieren.
Bij reguliere overlastmeldingen treden we reactief, maar wel in nauwe
samenwerking met onze maatschappelijke partners, op. Hiernaast willen
we een gezamenlijke proactieve aanpak met onze maatschappelijke
partners ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is gericht op uitstroom van
bewoners uit maatschappelijke instellingen naar een sociale huurwoning.
We gaan aan de voorkant afspraken maken met de bewoner en de
maatschappelijke partner over zowel huisvesting als begeleiding. Zo
ontwikkelen we een preventieve aanpak om het zelfstandig wonen van
kwetsbare bewoners te laten slagen.

4. VERBETEREN VAN DIGITALE
DIENSTVERLENING
Om het gemak voor onze bewoners te vergroten en de keuzemogelijkheden waarop zij ons kunnen benaderen te verbreden, gaan wij onze
digitale dienstverlening verbeteren. Ons doel is dat zij zoveel mogelijk
zaken digitaal kunnen regelen. We verplichten ze daar niet toe, we
verleiden hen. De meest gestelde vragen zijn online eenvoudig terug te
vinden. De meest voorkomende zaken kunnen via het bewonersportaal
geregeld worden op het moment dat een bewoner dat wil. We verbeteren
de website, het bewonersportaal en het woningzoekendenportaal. De
klantreis levert input voor de wijze waarop we de digitalisering gaan
invullen. De omgang met persoonlijke gegevens hierin betekent dat de
veiligheid van de informatie gegarandeerd moet zijn.

5. IN HUURBELEID, RENOVATIE EN BIJ NIEUWBOUW
ZIJN LAGE WOONLASTEN ONZE PRIORITEIT

We houden het wonen betaalbaar voor onze bewoners. We willen
voorkomen dat bewoners betaalbaarheidsrisico’s lopen. Bij het opstellen
van huurbeleid en bij renovatie- of nieuwbouwprojecten zijn lage
woonlasten de eerste prioriteit. Wel houden we de balans tussen
kwaliteit en prijs van de woningen in de gaten en waarborgen we met
onze huurinkomsten de financiële continuïteit van de organisatie. Om het
wonen betaalbaar te houden, behouden we voldoende woningen met
een huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens. Voor deze woningen blijft de
slaagkans, voor de primaire en secundaire doelgroep, op niveau.

6. NIEUWBOUW EN RENOVATIE WORDEN VANAF
2019 RICHTING ENERGIENEUTRAAL UITGEVOERD
Bij investeringen in energiebesparing zijn de reductie van woonlasten, het
vergroten van wooncomfort en een kostendekkende aanpak belangrijk.
De ‘traditionele’ aanpak van verduurzaming bij planmatig onderhoud
vergt forse investeringen. Investeringen die achteraf soms niet efficiënt
blijken omdat ze te weinig opleveren voor verlaging van de woonlasten
en omdat ze bij de stap naar energieneutraliteit deels teniet gedaan
moeten worden. Zonde van het geld. Daarom willen wij toe naar
een energieneutrale portefeuille in 2050. Vanaf 2019 starten we met
energieneutrale nieuwbouw en vanaf 2020 willen we ook renovaties
uitvoeren die direct of op termijn leiden tot een energieneutrale
woningportefeuille. De woningen van een slechte energetische kwaliteit
krijgen onze prioriteit. We wegen af of de aanpak financieel en technisch
verantwoord is. Niet alle woningen zijn geschikt om energieneutraal te
maken. Daarom bouwen we ook woningen die energie leveren, om zo de
totale woningportefeuille energieneutraal te maken.

7. WE BREIDEN DE WONINGVOORRAAD
IN MEPPEL UIT EN HOUDEN DEZE IN
HOOGEVEEN EN STEENWIJKERLAND GELIJK
Bewoners moeten in Meppel te lang wachten op een nieuwe woning. De
wachttijd voor een appartement is nu al snel 3 jaar en voor een rijwoning
zelfs meer dan 7 jaar. Dat is niet acceptabel. Daarom breiden we in de
periode 2017 – 2022 de woningvoorraad in Meppel uit met minimaal
200 woningen. In Hoogeveen en Steenwijkerland is de wachttijd voor
een appartement hooguit 1 jaar en voor een rijwoning 2 of 3 jaar. Dat
is acceptabel. We breiden hier niet uit in aantallen. Wel houden we
de voorraad op peil. Bij verkoop en sloop compenseren we een afname
door nieuwbouw. Onze nieuwbouw vindt plaats in de stedelijke kernen.
Hier ligt de toekomstige vraag van onze bewoners en hier hebben we de
meeste kennis en ervaring.

8. VERSNELD AANPAKKEN VAN DE, VOOR ONZE
BEWONERS, BELANGRIJKSTE KWALITEITSKNELPUNTEN

De kwaliteit van de binnenkant van de woning is één van de belangrijkste
factoren voor het Trots op Thuis gevoel. In het Trots op Thuis onderzoek
noemen onze bewoners enkele kwaliteitsknelpunten. Het gaat onder meer
over vochtproblemen, onvoldoende isolatie en het ontbreken van isolerende ramen. Ons kwaliteitsbeleid biedt onvoldoende basis voor de aanpak
van deze knelpunten. Daarnaast hebben we geen conditiemeting voor de
binnenkant van de woning. Omdat wij geen inzicht hebben in de omvang
van deze kwaliteitsvragen en ook niet weten waar deze spelen, gaan we
deze informatie ophalen bij onze bewoners. Daar waar de binnenkwaliteit
achterblijft, voeren we versneld maatregelen uit. Hiervoor geldt dat we in
eerste instantie doen wat er technisch en qua veiligheid noodzakelijk is.

9. WE REALISEREN GESCHIKTE HUISVESTING
VOOR SENIOREN MET EEN BEPERKING
Woonconcept heeft voldoende gelijkvloerse woningen voor het
huisvesten van senioren. Nu, maar ook in de toekomst, omdat de top van
de vergrijzing voor corporaties al achter de rug is. De komende jaren is het
vooral de koopsector waarin de vergrijzing speelt. Door de steeds betere
inkomenspositie van senioren neemt het aandeel eigenwoningbezitters
per generatie toe. Woonconcept heeft wel een kwalitatieve opgave. We
richten ons hierbij op senioren met een beperking, omdat vitale ouderen
de weg wel vinden naar reguliere woningen. De kwalitatieve opgave
gaat bijvoorbeeld over een goede toegankelijkheid voor rollator- en/
of rolstoelgebruikers, maar kan ook gaan over aanpassingen aan de
binnenkant van de woning. Een belangrijke randvoorwaarde voor de
woningen waar we aanpassingen uitvoeren, is dat ze op de juiste locatie
staan, dichtbij (zorg)voorzieningen. Deze ‘super geschikte’ woningen
labelen we voor deze doelgroep. Voor de andere, nu voor senioren
gelabelde, woningen gaan we per complex bepalen hoe we deze in de
toekomst willen gaan verhuren. Onze senioren- en zorgmakelaar zorgt
voor een juiste match tussen de vraag van bewoners en ons aanbod.

10. WE VERGROTEN INVESTERINGSRUIMTE
DOOR FOCUS OP KERNVOORRAAD
We hebben investeringsruimte nodig om onze doelstellingen: lage
woonlasten, voldoende woningen, goede kwaliteit van woningen en een
energieneutrale portefeuille financieel waar te maken. We genereren
investeringsruimte door te focussen op een gezonde exploitatie van
onze kernvoorraad sociale huurwoningen in onze kerngemeenten. Het
overige vastgoed – Assen, vrije sector huurwoningen, commercieel,
maatschappelijk en intramuraal zorgvastgoed – verkopen we gedeeltelijk;
afgewogen, gefaseerd en voor zover het geen bijdrage levert aan onze
volkshuisvestelijke opgave.

11. WE ONTWIKKELEN ONSZELF EN
ONZE WERKWIJZEN CONTINU

We willen dat alle bewoners trots zijn op hun thuis. Dit vraagt van ons
een andere houding ten opzichte van de bewoners, maar ook ten opzichte
van onszelf en onze werkwijzen. Medewerkers worden gestimuleerd en
gemotiveerd om vanuit onze kernwaarden te zoeken naar mogelijkheden
om het werk slimmer en beter uit te voeren en het beste uit zichzelf
te halen. We vragen onszelf constant af of dit de meest slimme en
efficiënte manier van werken is. Indien nodig doen we een voorstel voor
het aanpassen van onze werkwijzen.

12. VANUIT EEN GEZAMENLIJKE DOELSTELLING
DE SAMENWERKING EN ROLVERDELING MET
PARTNERS VERBETEREN
De afgelopen jaren hebben we ons geconcentreerd op onze kerntaken
en waren we sterk intern gericht. Dit als gevolg van bezuinigingen en
herbezinning op de kerntaken als gevolg van de nieuwe Woningwet.
Omdat we vanuit een gezamenlijke benadering willen werken aan de
doelstellingen voor onze bewoners, is goede samenwerking met partners
onmisbaar. Met gemeenten werken we goed samen aan de passende
woningvoorraad bij de uitvoering van prestatieafspraken. Om te komen
tot een passende woningvoorraad willen we ook de samenwerking
met bouwpartners anders vormgeven. Meer vanuit gezamenlijke
doelstellingen en partnerschap. We willen de samenwerking, met
name op het gebied van voorkomen en verminderen van overlast,
met gemeenten en maatschappelijke partners verbeteren en verder
intensiveren. Om tot een goede samenwerking te komen is het belangrijk
om eerst de gezamenlijke doelstellingen te bepalen en vanuit daar
de rollen onderling te verdelen. Woonconcept is van het wonen, onze
partners hebben hun eigen expertise en samen werken we naar een mooi
resultaat voor onze bewoners.

13. VERBETEREN KWALITEIT INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING
Voor een goede (digitale) dienstverlening aan onze bewoners zijn
informatievoorziening en automatisering van groot belang. We kunnen op
deze gebieden nog belangrijke verbeteringen ter ondersteuning van alle
andere doelstellingen realiseren. Daarnaast verbeteren we de kwaliteit
van informatievoorziening voor medewerkers zodat zij kunnen rekenen op
betrouwbare, veilige en eenvoudig vindbare informatie ten behoeve van
bewoners. Daarnaast willen we automatisering inzetten om slimmer en
sneller te werken. Zo gaan we de performance van systemen verbeteren,
systemen van leveranciers koppelen ten behoeve van ketenintegratie en
standaardprocessen verder digitaliseren.
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