Ertoe doen

Ondernemingsplan

2018 – 2021

“Woongoed zorgt voor duurzame en
betaalbare woningen voor mensen met
een laag inkomen. We ondersteunen
mensen om zelfstandig te wonen en op
een prettige manier (samen) te leven.
We doen dat samen met onze huurders
en andere organisaties. Woongoed wordt
groener, opener, socialer en actiever.
Daar gaan we voor!”
Woongoed voert hiermee een belangrijke taak
voor Middelburg(ers) uit. “We doen ertoe” en
kunnen voor mensen het verschil maken. We
kijken daarbij verder dan het wonen alleen. Want
we zien hoe belangrijk het is om ook volwaardig
deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Zelfstandig wonen en (samen) leven zijn in onze visie
nauw met elkaar verbonden. Wij zijn verhuurder,
maar werken samen met allerlei partijen om ons
heen. Juist samen kunnen we fijn wonen mogelijk
maken voor mensen die het nodig hebben. Ieder
vanuit eigen verantwoordelijkheid en expertise.
Voor u ligt ons ondernemingsplan 2018-2021.
We hebben hier de afgelopen maanden met veel
energie en plezier aan gewerkt. Dat deden we
samen met onze medewerkers, belanghouders en
huurders. Het plan is onze koers voor de komende jaren. Wat we gaan doen “om ertoe te (blijven)
doen”. Wat zijn onze ambities op het gebied van

duurzaam en betaalbaar wonen, goed wonen en
(samen) leven voor onze klant? Hoe willen wij met
onze huurders omgaan? Hoe vullen we de samenwerking met onze partners zo goed mogelijk in?
En hoe monitoren we onze activiteiten? U leest er
alles over in dit plan.
Het ondernemingsplan beschrijft onze focus voor
de komende jaren. Maar, de wereld om ons heen
verandert en blijft veranderen. Het is van belang
dat we continu scherp blijven op wat ontwikkelingen voor ons betekenen en daar steeds op in
te spelen. In gesprek met onze huurders, maatschappelijke partners en onze omgeving bekijken
we steeds of onze koers nog past. Of dat het
nodig is plannen aan te passen. Dan doen we op
verschillende manieren, zowel in persoonlijke
gesprekken als via digitale mogelijkheden.
We zijn trots op het resultaat. En horen graag
wat u vindt van onze plannen. Heeft u suggesties,
aanvullingen of ideeën? Laat het ons weten. Dat
kan via het e-mailadres: mail@woongoed.nl.
Veel leesplezier en ik hoop u snel (weer)
te ontmoeten!

Eric de Ceuster,
directeur-bestuurder van Woongoed

Woongoed in het kort
Wie zijn wij?

Wie huren bij Woongoed?

Woongoed is in 1919 opgericht. We zijn een
stichting die binnen de volkshuisvesting actief is.

Meer dan de helft (54%) van onze huurders
is alleenstaand. 13% is alleenstaande ouder.
De gemiddelde leeftijd van onze huurder is
54 jaar. Huurders wonen gemiddeld 12 jaar in
dezelfde huurwoning. 300 huurders huren al
meer dan 40 jaar dezelfde woning.

We huisvesten meer dan 10.000 mensen.
In 5.650 woningen in Middelburg en in 110
woningen in Vlissingen en Veere. Daarnaast
zijn we eigenaar van 520 studenteneenheden
voor UCR-studenten. Villex voert het beheer
over deze eenheden.

alleenstaande
ouder

Naast woningen verhuurt Woongoed 840 garages
en maatschappelijk vastgoed. Denk hierbij aan
zorgsteunpunten en grand cafés.

13
%

10.000

Waar hebben onze huurders
mee te maken?
De huren stijgen jaarlijks en huurders hebben
recht op minder huurtoeslag. Ook de inkomensontwikkeling blijft achter, met name bij de laagste
inkomens. We zien meer huurders met een
betaalrisico en schuldenproblematiek. Verdere
bezuinigingen en de decentralisatie van taken
naar gemeentes maken het vinden en krijgen van
de juiste hulp lastiger voor onze huurders. Terwijl
mensen zolang mogelijk thuis moeten blijven wonen, ook als ze hulp nodig hebben. Passend toewijzen maakt dat de vrijheid voor welke woning
je kunt kiezen vooral afhangt van je inkomen.

mensen

5.650

woningen
Middelburg

110

woningen
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studenteneenheden

alleenstaand

840
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Vlissingen
en Veere

garages en
maatschappelijk
vastgoed
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We investeren in kwaliteit,
We zorgen voor
energiebesparing en
voldoende en
duurzaamheid
betaalbare woningen
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We doen er toe | Een goede woning

‘Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Mensen stellen Woongoed
de vraag of we op dat gebied meer
kunnen doen. Dat is immers goed
voor de woonlasten en het milieu. De
woning kan hier flink aan bijdragen.
Ook zien we de behoeften van bewoners veranderen. Er wonen steeds
meer alleenstaanden en ouderen in
onze woningen, met andere woonwensen en financiële mogelijkheden.
Ook met een kleine portemonnee is
keuzevrijheid in wonen belangrijk.’

Hans van Zoest, investeringsen exploitatiebeleid bij Woongoed

Hoe zorgen
we samen
met onze
huurders
en partnerorganisaties
voor goede
woningen?

biedt voldoende betaalbare
• Woongoed

woningen die tegemoet komen aan de
behoeften van onze doelgroep. Deze woonwensen hebben we in nauwe samenwerking
met de gemeente Middelburg en de huurdersvereniging in beeld gebracht. Dit op basis van
woningmarktonderzoek en ontwikkelingen in
de woonruimteverdeling. Vervolgens zijn deze
vastgelegd in de Woonvisie. Zo verankeren wij
onze bijdrage aan deze visie.
Onze
woningen worden CO -neutraal.
• Onze
 omgeving
vraagt hier om. In 2018
2

stellen we een programma op: “De routekaart
CO2-neutraal in 2050 of eerder”. Deze laat
zien in welke stappen we de woningvoorraad
CO2-neutraal en gasloos maken. Hierbij houden
we rekening met wat dat betekent voor het
gebruik van de woning en de woonlasten van
onze huurders.
Als
een volledig CO -neutrale
• woningvoorraad
 tussenstap naarzorgt
Woongoed ervoor
2

dat in 2021 alle woningen gemiddeld energielabel B hebben (Woonagenda Aedes).
houdt bij de uitvoering van
• Woongoed

projecten rekening met het toekomstige
CO2-neutrale doel en voert geen maatregelen uit die daar niet aan bijdragen.
Nieuwbouwwoningen zijn CO2-neutraal en
hebben geen gasaansluiting.

Ertoe doen | We zorgen voor voldoende en betaalbare woningen
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• Onze
 duurzaamheidsambitie dragen
we actief uit naar de omgeving.

• Ons
 uitgangspunt is dat tevredenheid
over de woning bijdraagt aan een tevreden

We hopen hiermee te bereiken dat zowel
huurders als partnerorganisaties graag met ons
mee willen denken over nieuwe initiatieven. Zo
zorgen wij ervoor dat in 2018 alle algemene
ruimten in appartementengebouwen energiezuinige verlichting hebben. Daarnaast willen
we huurders helpen meer inzicht te krijgen in
het energieverbruik. Denk aan het plaatsen
van slimme meters en het verstrekken van een
LED-pakket (“Wat LED je?”).

• We
 bouwen 400 betaalbare nieuwbouwwoningen voor mensen met een laag
inkomen. Deze woningen passen bij de trend
van meer eenpersoonshuishoudens en dragen
bij aan onze doelen voor energie en duurzaamheid. Appartementen bouwen we vooral dichtbij
voorzieningen. Kleine eengezinswoningen
hebben een huur onder de aftoppingsgrens
van de huurtoeslag.

• We
 zorgen voor een veilige woning met een
gezond binnenklimaat. Om tot een beter
binnenklimaat te komen, pakken we vocht- en
ventilatieproblemen aan. Daarnaast investeren we
in maatregelen voor inbraak- en brandveiligheid.
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huurder. Voor huurders is het duidelijk welk
kwaliteitsniveau ze van Woongoed mogen
verwachten. Tijdens de huurperiode willen we
de woning aan laten sluiten op de woonwensen,
die kunnen veranderen. We bieden dan ook
woonarrangementen zoals wonen met begeleiding
en extra service. We kijken hierbij naar de
behoeften, de financiële mogelijkheden en of het
bijdraagt aan goed wonen en (samen) leven.

We willen huurders
helpen meer inzicht
te krijgen in het
energieverbruik

Met welke pilots gaan we aan de slag?
We starten in 2018 met een pilotproject om
• een
aantal woningen CO -neutraal te
2

maken. Doel is om hiervan te leren; hoe ervaren
huurders het leven in zo’n woning in de praktijk,
waar liggen de technische uitdagingen, nu en
later? Hoe werkt de energieprestatievergoeding
(EPV, het bedrag dat de huurder betaalt voor
een energiezuinige woning) in de praktijk? Wat
betekent dit voor de woonlasten van bewoners
en hoeveel kost het? Hierbij gaan we actief op
zoek naar “best practices” in het land om
optimaal kennis van anderen te benutten.
ilotproject energieverbetering met
• PVerenigingen
van Eigenaren (VvE’s). Hoe
kunnen we samen met eigenaar-bewoners dit
verbetertraject aanpakken? Waar worden zij
enthousiast van? Wat is de beste financieringsvorm?

nderzoek naar onze rol in energie• Oopwekking
die verder gaat dan het aanbod
van zonnepanelen en gericht is op collectieve
energieopwekking.
de behoeften
• Wvane onderzoeken
zowel nieuwe als bestaande
huurders om nog meer inzicht te
krijgen in de woonwensen.
Vervolgens maken we keuzes
voor de extra service die we
bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan het uitbreiden van het bestaande pluspakket met tuinonderhoud. Denk ook aan
de behoefte aan nieuwe woonvormen en de
daaraan gekoppelde arrangementen. Zoals:
woningen die we extra betaalbaar, direct
beschikbaar, tijdelijk, met beheer of met
hulp of begeleiding aanbieden.

ilotproject zonnepanelen op appartementen- • Pilot levensloopbestendigheid. Veel ouderen
• Pcomplexen.
wonen langer thuis. Afhankelijk van de gezondheid
kunnen maatregelen in de woning bijdragen
aan een beter woongenot. We onderzoeken op
20 adressen waar ouderen in de praktijk tegenaan lopen en ontwikkelen extra services.
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Meedoen aan
de maatschappij

Goed wonen
en (samen) leven
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We doen er toe | Een goede woning

‘Een woning zorgt voor een veilige
en zekere basis. Het is een van de
belangrijkste voorwaarden om goed
te kunnen leven, werken en meedoen
in de samenleving. Dat is minder
vanzelfsprekend dan het lijkt. Een
toenemend aantal huurders heeft
moeite het hoofd boven water te
houden. Ten eerste heeft dat te maken
met het huishoudboekje. Steeds meer
huurders hebben problemen om de
huur te betalen en in het dagelijks
leven te voorzien. Ten tweede hebben
de bezuinigingen in de zorg grote
consequenties. Er is minder zorg
en begeleiding beschikbaar voor
mensen die hulp nodig hebben met
zelfstandig wonen en leven. Ook hun
omgeving ervaart daarvan de gevolgen.’

Machiel de Vries, maatschappelijke netwerken bij Woongoed

Hoe dragen
we bij aan
goed wonen
en (samen)
leven voor
onze huurders?

zorgt voor een belangrijke
• Woongoed

basisbehoefte: een woning. Wij doen daarbij
meer dan het aanbieden van die woning. Wij
hebben de zorg voor onze huurders en voor de
buurt. Wij hebben oog voor het grotere geheel
en zijn ons bewust van onze eigen rol. Wij
werken samen met anderen in een netwerk van
verschillende maatschappelijke organisaties
om mensen te helpen bij zelfstandig wonen en
leven en te zorgen voor een fijne woonomgeving.
Wij werken actief aan een goed functionerend
netwerk. Wij zijn bereid een stap extra te doen,
maar nemen geen werk van anderen over. Wij
zijn goed op de hoogte en signaleren actief.
Wij hebben oog voor de specifieke omstandigheden. Wij zijn proactief en zetten in op het
voorkomen van problemen. Wij grijpen in als
het nodig is.

Ik wil bijdragen
Ik wil mij ontwikkelen
Ik wil deelnemen aan de samenleving
Ik wil me kunnen handhaven in de samenleving

Om deel te nemen aan de samenleving moet je je goed kunnen handhaven. Wonen is hierbij een basisbehoefte. Om jezelf te ontwikkelen en een bijdrage te leveren moet je
deelnemen aan de samenleving. De piramide illustreert dit. Het uitgangspunt van Woongoed is dat mensen kunnen deelnemen. We kunnen hier niet rechtstreeks voor zorgen,
maar wel een van de belangrijkste voorwaarden bieden: huisvesting.
Ertoe doen | Goed wonen en (samen) leven
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We onderzoeken welke
nieuwe woonservices
voldoen aan de behoeften
van onze klanten

werkt actief aan een goed
• Woongoed
functionerend netwerk van partnerorganisaties
met als doel dat onze huurders deel kunnen nemen
aan de samenleving. Hiervoor organiseren we
netwerkbijeenkomsten. Wij organiseerden al
twee bijeenkomsten als input voor dit ondernemingsplan.
heeft samen met Porthos en
• Woongoed
Orionis Walcheren met succes een vroegsignaleringsteam huurachterstanden
opgezet. In de komende periode willen we
ook zo’n team starten voor sociale problematiek.
Dit team komt in actie bij signalen van verwaarlozing, vereenzaming en overlast.
legt signalen en gegevens
• Woongoed
uit ons dagelijks werk vast die van belang
zijn bij de signalering en aanpak van sociale
problematiek. De bescherming van persoonsgegevens is hierbij gewaarborgd.
e informeren bewoners en spreken ze
• W
aan over de zorg voor hun woning, tuin en
omgeving.

10
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Waarmee gaan we aan de slag?
zet zich tot het uiterste in om
• Woongoed
iedereen binnen de doelgroep te huisvesten. Wij gaan in gesprek, stellen speciale
voorwaarden als dat nodig is en passen
bijzondere contractvormen toe. Voorbeelden
daarvan zijn: een 3-hoekscontract, een tijdelijk
contract, gebruikersovereenkomst, kanswonen
en overbruggingswonen. Hierbij nemen we ook
verantwoordelijkheid voor de omgeving.
e onderzoeken welke aanvullende
• W
woonservice of nieuwe woonarrangementen
voorzien in de behoefte van onze huurders
en zetten hiervoor pilots uit. Uitgangspunt
hierbij is de wens van de klanten, de financiële
mogelijkheden en de mate waarin het bijdraagt
aan goed wonen en (samen)leven. Verschillende
voorbeelden zijn:
- Voor- en nazorg bij mutatie aanbieden
- Tuinonderhoud
- Pluspakket levensloopbestendigheid
- Fonds tegen mutatieschade
- Doorstromingservice als de woning niet meer
passend is
- Klushulp
- Periodieke APK voor de woning
- Aanbod erfafscheiding
- Aanbod inboedelfonds

samenwerking met de gemeente
• In
brengen we de groep huurders in beeld
met een betaalrisico (landelijk 18%).
We ontwikkelen samen met onze netwerkpartners een aanpak voor deze groep. Mogelijke
onderdelen zijn: het in kaart brengen van de
financiële situatie, het aanvragen van toeslagen,
het organiseren van hulp, doorstroming naar
een goedkopere woning en bemiddeling naar
de arbeidsmarkt.

ondersteunen initiatieven die gericht
• Wij
zijn op beheer en preventie van bijvoorbeeld
betaalrisico, risico tot verwaarlozing en
vervuiling. Denk daarbij aan initiatieven van
of met:
- Vrijwilligers (voor ondersteuning)
- Bouwpartners (voor werkervaringsplekken)
- Organisaties zoals Orionis Walcheren
(voor leer- en werkervaring)
- SWM (voor sociale contacten)

maakt een plan voor de aanpak • We onderzoeken nieuwe invalshoeken
• Woongoed
van huishoudens met zware sociale en
voor de verdeling van woonruimtes om
woonproblematiek, zoals overlast, verwaarlozing, vervuiling en aantasting van woongenot.
We zoeken hierbij samenwerking met andere
organisaties. De aanpak bestaat bijvoorbeeld
uit handhaving, intensivering beheer, toeleiding
naar zorg en begeleiding.

sociale netwerken en verbindingen in wijken
en buurten te versterken. Denk daarbij aan de
voordracht van huurders, het stellen van voorwaarden, het voeren van intakegesprekken,
kennismaking met de buren en mantelzorg.

Ertoe doen | Goed wonen en (samen) leven
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Hoe gaan we
om met onze
huurder?
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We doen er toe | Een goede woning

Woongoed heeft als
uitgangspunt om alle
klanten naar tevredenheid te helpen

‘Onze huurders veranderen en
daarmee ook de behoefte aan
de manier waarop wij onze dienstverlening invullen. Dat merken we
in ons dagelijks werk. De ene
huurder gaat helemaal mee met de
moderne digitale communicatie en
verwacht dat Woongoed haar dienstverlening aanpast aan het gemak en
de mogelijkheden van nu. Voor een
andere groep huurders is dit een stuk
moeilijker of vindt het prettiger om
meer persoonlijk contact te hebben.’

Laura Dor, communicatie
bij Woongoed

Waar hebben
de klanten van
Woongoed
behoefte aan
en hoe vullen
we de dienstverlening in?

heeft als uitgangspunt om
• Woongoed

alle klanten naar tevredenheid te helpen
en hierbij aansluiting te zoeken bij de
leefwereld van onze huurders. Binnen onze
mogelijkheden helpen we de huurder zo goed
mogelijk. Dat doen we vanuit een vaste werkwijze,
maar wijken af als er bijzondere omstandigheden
zijn. Medewerkers schatten zelf in wat nodig is
en bespreken de afwegingen en keuzes die ze
gemaakt hebben. Zo leren we continu met en
van elkaar en dragen daarmee bij aan tevreden
klanten en efficiënt werken.

• In
 het persoonlijk contact met de huurder
luisteren we goed om de vraag van de
klant helder te krijgen. We maken in ons
antwoord duidelijk wat een klant van ons kan
verwachten. We tonen begrip en nemen de
verantwoordelijkheid om een vraag op te lossen,
ook als het ingewikkeld is. Collega’s werken
daarbij samen en helpen elkaar.
brieven en e-mails zijn we concreet en
•	In
we schrijven op taalniveau B1. Daarnaast
werken we met eenvoudige afbeeldingen om
de informatie zo goed mogelijk uit te leggen.

• Omdat
 de wensen van onze huurders veranderen
vragen we regelmatig naar de behoeften van
de klant. Dit doen we via diverse middelen.
Denk aan projectevaluaties, klantenpanels en
klanttevredenheidsonderzoeken over onze
dagelijkse activiteiten. Hierop passen wij onze
dienstverlening aan.

Ertoe doen | Hoe gaan we om met onze huurder?
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Onze norm voor
klanttevredenheid
is een 7,5
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Waarmee gaan we aan de slag?
e onderzoeken hoe we in
• W
de volle breedte onze visie
op dienstverlening beter
kunnen toepassen binnen ons
dagelijks werk. Ook organiseren we
een klantgerichte schrijftraining voor
medewerkers.
start online
• Woongoed

panels met klanten en
maatschappelijke partners.
Daarnaast beginnen we binnen
onderhoudsprojecten met een
online panel om te toetsen hoe
bijvoorbeeld de communicatie
met de bewoners verloopt.

checken binnen ons dagelijks werk de
•	We
communicatie: voldoet die aan de uitgangspunten van onze visie op dienstverlening?
Waar nodig passen we de communicatie aan.
e meten continu de
• W
klanttevredenheid binnen
ons dagelijkse werk. Onze
norm is een score van 7,5.
Halen we die niet, dan nemen
we contact op met de klant
en vragen hoe we onze
dienstverlening kunnen
verbeteren. Ook willen we
een respons van minimaal
30% halen.

e gaan onze klantcontacten beter vastleg- •	Via pilots toetsen we de ervaringen van
• W
gen binnen het nieuwe automatiseringssysteem.
onze klanten met de vernieuwde dienstDe introductie van een vernieuwde website
•	en
klantportaal met communicatiemogelijkheden

verlening en wat we nog kunnen verbeteren.

zoals webchat.

Ertoe doen | Hoe gaan we om met onze huurder?
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Goed samenwerken
en monitoren
We investeren in ons
netwerk en verbeteren
continu onze inzet
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We doen er toe | Een goede woning

‘Goed samenwerken met andere
partijen wordt steeds belangrijker.
Zowel in de technische hoek van ons
werk als in het maatschappelijk veld.
Betere, snellere en goedkopere service
en tevreden klanten zijn hierbij ons
doel. Partijen nemen bijvoorbeeld
delen van het werk van Woongoed
over en we kopen samen met andere
corporaties in. Ook in het sociaal
domein gaat het om goede samenwerking. Elkaar kunnen vinden en
snel kunnen schakelen vanuit je
eigen rol. Hiernaast vinden we het
belangrijk continu te monitoren
waar we staan. Halen we onze doelen?
Wat hebben we bereikt? Sluit dat wat
we doen nog steeds aan bij wat onze
klanten en onze omgeving aan ons
vragen?’

Petrie Pijnenborg, manager
Tevreden Klant bij Woongoed

Hoe vullen
we onze rol
als opdrachtgever, partner
en netwerkorganisatie in?

De opgave ligt de komende periode in het zoeken
en vormgeven van nieuwe samenwerkingen. Wij
investeren in het netwerk en in de samenwerking
met onze partners. Wij zijn ons bewust van de
eigen rol en positie binnen het geheel en ten
opzichte van de ander. Woongoed vervult een
belangrijke, maar tegelijk een beperkte rol. We
zijn afhankelijk van andere partijen. Vertrouwen
en goede afspraken staan centraal.
We zorgen voor:
	Het vormgeven van professioneel opdrachtgeverschap & partnership, zowel in het vastgoedbeheer als in het sociale domein. Het doel
is efficiënter en klantgerichter te gaan werken
en sneller in te kunnen spelen op veranderingen
in de omgeving.
	Nieuwe samenwerkingen. Zoals het inzetten
van het vroegsignaleringsteam ook voor sociale
problematiek.
	Een goed functionerend netwerk.
	Goede relaties met onze vaste samenwerkingspartners.
	Sturen op kosten, tijd, kwaliteit en huurderstevredenheid.
	De koppeling tussen dagelijks onderhoud
en beheer en sociaal beheer.
	Passende opleidingen.

•
•
•
•
•
•
•

Ertoe doen | Goed samenwerken en monitoren
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En hoe toetsen
we of dat wat
we doen ertoe
doet?
oongoed is duidelijk, open en transparant.
• W
Wij leggen actief verantwoording af. Het gesprek
is daarvoor de basis. We gaan in gesprek met
onze huurders en stakeholders. We leggen uit
waarom we doen wat we doen. We staan open
voor suggesties en kritiek. We sturen bij als dat
nodig is en verbeteren als dat kan. We toetsen
of wat we doen ertoe doet.

Financieel
kader
Financieel heeft Woongoed als uitgangspunt te
blijven voldoen aan de eisen van de centrale
overheid. Eind 2017 stellen we onze financiële
uitgangspunten opnieuw vast. We zoeken na een
periode van bezuinigingen door de verhuurdersheffing naar een nieuw financieel evenwicht.
Hierbij houden we rekening met de opgaves uit
het ondernemingsplan, zoals investeringen in
duurzaamheid. Daarnaast willen we in voldoende
mate rente en aflossingen blijven betalen.
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We meten en
sturen op kwaliteit

Waarmee gaan we aan de slag?
werkt actief aan een goed functio- • Om te kunnen bepalen waar je staat en
• Woongoed
of wat je doet ertoe doet gaan we meten.
nerend netwerk van partnerorganisaties.
We organiseren bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten.
et sturen op kwaliteit gaan we steeds
• Hmeer
uitbreiden en verbeteren. De huurderstevredenheid en het klantoordeel over
Woongoed vormen hierbij onze leidraad. Dit
doen we bijvoorbeeld door ook bij de schoonmaak en het groenbeheer dit te vertellen.

•

We ontwikkelen binnen Woongoed
professioneel contractbeheer en
contractmanagement.

oongoed maakt afspraken met contract• W
partijen. Deze gaan over kwaliteit en huurderstevredenheid en over de manier waarop zij
contact hebben met de huurder.

Het wordt steeds eenvoudiger om veel gegevens
te verzamelen en feedback te vragen. De uitdaging
is de juiste informatie uit deze gegevens te halen.
Maar we toetsen niet alleen op harde cijfers en
concrete resultaten. Ook onderzoeken we of
wat we doen nog aansluit bij wat de klanten en
onze omgeving van ons verwachten. Doet het
ertoe wat we doen?
pilots en projecten zoeken we continu
• Met
naar verbetering. Wij blijven bij de tijd en
experimenteren met nieuwe vormen van
organisatie en werkwijzen. We staan open voor
de nieuwe mogelijkheden die automatisering
en informatisering ons bieden.
zetten een online klantenpanel op
• We
voor huurders en stakeholders.

oongoed maakt afspraken met contract- • We werken aan een betere en efficiëntere
• W
gegevensverwerking en informatievoorziening.
partijen over het oppikken en doorgeven
van signalen aan Woongoed. Dit is bedoeld
voor de aanpak van sociale problemen.
e zorgen voor accountmanagement en
• W
relatiebeheer door heel de organisatie heen.

•

We organiseren inhoudelijke sessies met
vaste contractpartijen. Deze gaan over
onderwerpen zoals de verbetering van de
samenwerking en de dienstverlening.

e maken een dashboard om de plannen
• W
uit het ondernemingsplan en de daaruit voortvloeiende jaarplannen concreet te monitoren.
e reserveren een innovatiebudget
• W
voor pilots.
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