Waarden van
De Huismeesters

Betaalbaarheid - Beschikbaarheid

Organisatie

Financiën

Betaalbare woningen op de juiste plek

Wij staan voor ‘goed
Huismeesterschap’

Wij zetten in op
financieel gezond blijven

Onze focus: BETAALBAARHEID

Onze uitdagingen

Onze ambitie

Onze ambitie

We zijn ons bewust van het inkomen van
onze doelgroep. Door nieuwbouw en
woningverbetering zorgen we voor voldoende
toekomstbestendige woningen. We hebben
daarbij oog voor de woonlasten en dragen zo bij
aan de betaalbaarheid.

Korte termijn
De Huismeesters denkt met haar huurders mee,
voor het betaalbaar houden van de woonlasten.

Een tevreden huurder staat voor ons voorop.
Dit bereiken we met een organisatie die op
orde is. We investeren in wendbaarheid,
deskundigheid en een positieve werksfeer.

We willen een financieel gezonde
woningcorporatie zijn en blijven. We
voldoen aan de sectornormen van Autoriteit
Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale
Woningbouw.

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen

•

De Huismeesters is toekomstbestendig:
We blijven werken aan het continu
verbeteren van onze processen. We
werken projectmatig, procesgericht,
slim en efficiënt.

•

•

De Huismeesters denkt in
mogelijkheden en kansen.

We voeren een solide financieel beleid en
managen mogelijke risico’s. We blijven
minimaal voldoen aan de normering van
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
en de Inspectie Leefomgeving & Transport/
Autoriteit Woningcorporaties. En we leggen
waar mogelijk de lat hoger om risico’s op te
vangen.

•

De Huismeesters is een buurtcorporatie,
die de huurder daadwerkelijk als
vertrekpunt neemt, in haar dagelijks
doen en laten.

•

We blijven A scoren in de Aedes benchmark
als het gaat om het prestatieveld
Bedrijfslasten.

•
•

(Zelf)reflectie, evalueren en onderling
feedback geven is voor ons normaal.
Dit stelt ons in staat om spanningen
en knelpunten om te buigen naar
ontwikkelkansen. Dit meten en
evalueren we jaarlijks.

We zetten ons financieel maximaal in voor
de volkshuisvesting.

Lange termijn
Voor onze doelgroep hebben we genoeg betaalbare woningen.

Onze doelstellingen

Respectvol

Korte termijn

Lange termijn

1.

1.

Betrouwbaar

Laagdrempelig

Maatschappelijk
gedreven

2.

3.

Wonen betaalbaar houden
Samen met ketenpartners lichten we
huurders voor over betaalbaar wonen. Dit
doen we in brede zin: van inzicht geven in de
totale woonlasten tot doorverwijzen naar de
Voorzieningenwijzer of budgetcoaches.
Persoonlijke benadering
Uitgangspunt is en blijft dat de huurder
centraal staat. Persoonlijke benadering staat
hierbij voorop. We nemen de huurder goed
mee bij de voortgang en impact van een
(oplopende) huurachterstand.
Doorstroming binnen ons bezit
Kijken hoe we de doorstroming binnen ons
bezit kunnen bevorderen. De Huismeesters
wil leefbare wijken met verschillende
doelgroepen. Waar nodig en mogelijk
verleiden we huurders naar een andere
woonplek.

2.

Voldoende betaalbare woningen
De Huismeesters zorgt, samen met
collega-corporaties, voor voldoende
betaalbare woningen in Groningen. We
zoeken de balans tussen beschikbaarheid,
betaalbaarheid, kwaliteit en financiële
continuïteit. Een goede prijs-kwaliteit
verhouding, daar staan we voor. We prijzen
onszelf niet uit de markt.
Voor iedereen een plek
We willen dat er voor iedereen een passende
plek is in de stad. Er moeten voldoende
kansen zijn voor onze (toekomstige)
huurders. We kijken goed naar de spreiding
van onze doelgroep binnen onze wijken.
Waar mogelijk bieden we kansen voor
mensen met middeninkomens.

Aan de slag
met onze
speerpunten!
Onze omgeving verandert steeds sneller. Ons werkveld is dynamisch. Het
wordt voor ons steeds belangrijker om uitdagingen samen met anderen
op te pakken. Daarom staan wij stil bij het waarom en het hoe van ons
handelen. Samen met onze medewerkers en partners.
Dit heeft geleid tot het ondernemingsplan ‘Scherp aan de wind 2.0’. We gaan
door met de stappen die we in het ondernemingsplan 2017 – 2020 hebben
ingezet.
De veranderingen op het gebied van opgave, wetgeving, doelgroep en
maatschappij leiden samen tot vier speerpunten die sterk met elkaar
verweven zijn. Deze speerpunten vormen het vertrekpunt voor onze
strategische bewegingen die we in dit plan benoemen.
Sije Holwerda
Deze uitgave is een verkorte versie van
het ondernemingsplan 2021 – 2024
Scherp aan de wind 2.0

Ons plan in één overzicht

Leefbaarheid

Duurzaamheid - Kwaliteit

Levenskrachtige buurten en wijken

Goede woningen die klaar zijn voor de toekomst

Huurders van nu en de toekomst

Onze focus: VEILIGHEID

Onze uitdagingen

Onze focus: INVESTEREN

Onze uitdagingen

Onze focus: SAMEN

Onze uitdagingen

Ons doel is schone en veilige wijken en buurten.
Waar bewoners fijn wonen en zich prettig voelen.

Korte termijn
Elke partij (De Huismeesters, huurders, partners)
pakt zijn eigen rol op. We leren van elkaar. We
werken aan datgene waar we zelf invloed op
hebben!

We brengen ons woningbezit naar basiskwaliteit.
Woningen met toekomstperspectief brengen
we naar label A. Anders wordt de overstap
onderzocht naar vervangende nieuwbouw.

Korte termijn
Woningen verbeteren of vervangen duurt lang
en is kostbaar. We zullen hier nog vele jaren mee
bezig zijn.

Onze huurders werken met ons samen. We
luisteren naar elkaar en voelen ons betrokken.

Korte termijn
We hebben verschillende vormen van participatie
en zetten deze efficiënt in per thema of project.

Leefbaarheid
levenskrachtige
wijken en buurten

Duurzaamheid
kwaliteit
Organisatie

goede woningen,
die klaar zijn voor
de toekomst

Korte termijn

Lange termijn

Korte termijn

1.

1.

1.

2.

Financiën

Participatie

Betaalbaarheid
beschikbaarheid

huurders van nu
en de toekomst

betaalbare woningen
op de juiste plek

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen

Klant

3.

Samenwerking met onze huurders en
partners
We versterken de samenwerking met onze
huurders en partners. Het gaat ons niet
meer om ‘wat we gaan doen’, maar over ‘wat
hebben we van elkaar nodig om optimaal
te kunnen presteren’. Zodat we samen tot
nieuwe concepten komen.
Kwaliteit wijken en buurten
We verbeteren de kwaliteit van onze wijken
en buurten. Dit doen we door de ‘kwetsbare’
groep die we nu huisvesten meer bij de
hand te nemen. We gaan aan de slag met
‘normvervaging’ die nu lijkt te ontstaan.
Dit om te voorkomen dat bewoners onze
gemeenschappelijke waarden en normen die
er nog wel zijn, overtreden.

Lange termijn
Samenwerken met onze huurders: daar gaan
we voor! We zien het als een kans om verder te
komen. We staan hier open voor en vinden het
‘leuk’ en belangrijk. Dit stralen we uit en we
hebben een open houding.

Lange termijn
Alternatieven voor aardgas zijn nog niet altijd
beschikbaar of betaalbaar. We volgen de
ontwikkelingen.

Lange termijn
We sturen meer vanuit feiten en cijfers!

Veilig wonen
Samen met onze huurders houden we
onze buurten veilig. Bewoners voelen zich
medeverantwoordelijk voor de veiligheid in
hun wijk of buurt.

Participatie

2.

Ongedeelde stad
We sturen meer op gemengde wijken en
buurten. De stad Groningen staat voor
een ongedeelde stad met een gedeelde
toekomst. Er is bezorgdheid over de
concentratie kwetsbare groepen. We gaan
kijken hoe wij dit beheersbaar houden. We
denken hierbij in leefstijlen, in plaats van in
leeftijden. Ook door middel van nieuwbouw
dragen we hieraan bij. De nieuwbouw die
we toevoegen, moet zorgen voor een betere
wijkdifferentiatie.
Meetinstrument leefbaarheid
We willen gericht sturen op het verbeteren
van de leefbaarheid aan de hand van data.
We gebruiken hiervoor de wijkmonitor.
We maken namelijk optimaal gebruik
van de aanwezige data. Indien nodig
ontwikkelen we binnen onze eigen systemen
een meetinstrument. Deze helpt ons bij
het vergelijken van de leefbaarheid in
complexen, buurten en wijken.

Energiezuinige woningen
De Huismeesters verduurzaamt zoveel
mogelijk bestaande woningen naar
label A. We willen dat al onze huurders
meeprofiteren van lagere energielasten en
hogere woonkwaliteit.

4.

Duurzame organisatie
Een beter milieu begint bij jezelf. De
Huismeesters wil ook als organisatie
duurzamer worden. We kijken naar ons pand,
ons vervoer en onze bedrijfsvoering.

Onze doelstellingen
Korte termijn

Lange termijn

1.

We kennen onze huurders
We kennen hun vertegenwoordigers en de
netwerken in onze wijken. Al bij de eerste
kennismaking met onze huurders willen we
weten wat zij belangrijk vinden.

1.

2.

Samenwerkingsvorm
De huurders kiezen in welke vorm zij
betrokken willen worden. De mogelijkheid
hangt samen met het onderwerp, de
gewenste zeggenschap, de beschikbare tijd
& budget en de beoogde doelgroep.

Passende communicatie
De Huismeesters weet welke manier van
communiceren past bij onze uiteenlopende
doelgroepen. We vinden het belangrijk
om alle doelgroepen goed te bereiken.
Hiervoor beschikken wij over een
‘communicatiekoffer’ met verschillende
instrumenten en middelen om te
communiceren.

2.

Buurtcorporatie
De Huismeesters is als ‘buurtcorporatie’
goed zichtbaar en bereikbaar voor haar
huurders in de wijken. We halen bij de
huurder op wat hij/zij verstaat onder een
buurtcorporatie. We willen voldoen aan deze
verwachtingen. Daarnaast monitoren we of
we de rol van buurtcorporatie waarmaken.

Lange termijn

2.

3.

CO2-neutrale nieuwbouw
Uitgangspunt bij nieuwbouw is CO2-neutraal
en aardgasvrij. Waar mogelijk bouwen we
circulair, met afbreekbare of herbruikbare
materialen. We maken gebruik van het
aanbod op de markt.

1.

Onze huurders participeren mee
We verduurzamen samen met onze
huurders. We dagen elkaar uit om het
energieverbruik te verminderen. Door helder
te communiceren zorgen we dat iedereen
mee kan. We maken huurders bewust van
hun eigen energiegedrag. En hoe zij kunnen
voorkomen dat onnodig veel energie
verloren gaat. Hiervoor gaan we gebruik
maken van energiecoaches.

2.

Van het aardgas af
Op de lange termijn wil De Huismeesters van
het aardgas af. Lokaal en regionaal delen
we kennis over mogelijke alternatieven.
Belangrijk is dat die naast duurzaam ook
betaalbaar zijn.
Duurzame opwek
We volgen de trias energetica (casco):
eerst het verbruik verminderen, dan
duurzaam opwekken. We willen
zonnepanelen plaatsen. Daar waar we onze
duurzaamheidsprestaties niet realiseren. Dit
doen we op projectmatige basis. We zetten
in op het gebruik van schone energie.

3.

Participatie bij projecten
We hebben een proces en werkwijze
vastgesteld rond participatie van
bewoners bij projecten (bijvoorbeeld
woningverbetering, sloop, nieuwbouw).
Huurders praten in een zo vroeg mogelijk
stadium mee over de toekomstige
oplossingen en mogelijkheden.

