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Uitkomsten visitatie
Externe ontwikkelingen
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Naast wat we hebben opgehaald bij onze belanghouders
en medewerkers is ook ons visitatierapport van 2019
input voor dit ondernemingsplan.
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. We
willen nog meer dan voorheen dicht bij onze bewoners
staan. Onze plannen maken we samen. Ons nieuwe
ondernemingsplan is hiervan een voorbeeld. We hebben
goed gekeken waar de prioriteiten liggen.
Het ondernemingsplan 2021-2024 is tot stand gekomen
in een bijzondere periode door de pandemie. Ik ben
trots op de manier waarop we dit met elkaar hebben
gedaan. Onze keuzes hebben we uitgewerkt in doelen.
Via jaarplannen, afdelingsplannen en persoonlijke
doelstellingen zorgen we ervoor dat we de resultaten
realiseren!
Sije Holwerda
directeur bestuurder
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Ons plan in één overzicht
Kern - Organisatie

Leefbaarheid
levenskrachtige
wijken enbuurten

Duurzaamheid
kwaliteit
Organisatie

goede woningen,
die klaar zijn voor
de toekomst

De Huismeesters is een buurtcorporatie, die de
huurders daadwerkelijk als vertrekpunt neemt
in haar dagelijkse doen en laten.
(Zelf)reflectie, evalueren en onderling feedback
geven is voor ons normaal. Dit stelt ons in staat
om spanning en knelpunten om te buigen naar
ontwikkelkansen.

Een aangescherpte koers voor De Huismeesters
Wie zijn we…

naar label A. Als dit niet mogelijk is, onderzoeken
we vervanging door nieuwbouw.

In 2017 presenteerden we ‘Scherp aan de Wind’: het plan
dat ons de afgelopen jaren houvast gaf bij de keuzes die
we maakten. Nu presenteren we: ‘Scherp aan de Wind
2.0’. Deze titel past nog volledig bij waar wij nu staan.
Wij zijn een barmhartige corporatie en we beheren onze
woningen en ons geld goed. En hebben oog en oor voor
de mensen die we willen helpen. Wij zorgen dat niemand
op straat hoeft te leven. Dit doen we binnen onze
financiële mogelijkheden. We zetten onze middelen zo
doelmatig mogelijk in.

Betaalbaarheid
Wij zijn ons bewust van het inkomen van onze
doelgroep. De Huismeesters denkt met haar
huurders mee voor het betaalbaar houden van
de woonlasten.

Beschikbaarheid
Kern - Financiën

Klant

We blijven A scoren in de Aedes benchmark als
het gaat om het prestatieveld bedrijfslasten.
We voeren een solide financieel beleid. We
zetten ons financieel maximaal in voor de
volkshuisvesting.

Financiën

Duurzaamheid
Participatie

Betaalbaarheid
beschikbaarheid

huurders van nu
en de toekomst

betaalbare woningen
op de juiste plek

We verduurzamen samen met onze huurders.
We gaan hiervoor een energiecoach inzetten.
Alternatieven voor aardgas zijn nog niet altijd
beschikbaar of betaalbaar. We volgen de
ontwikkelingen.

Kwaliteit
We brengen onze woningen naar basiskwaliteit.
Woningen met toekomstperspectief brengen we
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We werken aan genoeg betaalbare woningen
voor onze doelgroep. Waar mogelijk bieden we
kansen voor mensen met middeninkomens.

We zetten onze groei verder door. We blijven trouw aan
de weg die we zijn ingeslagen. En soms doen we er een
schepje bovenop. Of scheppen we ruimte voor nieuwe
mogelijkheden.

Participatie
We willen verschillende vormen van participatie
en zetten deze efficiënt in per thema of project.
We staan open voor samenwerking met onze
huurders en vinden dit belangrijk. We stralen dit
uit en hebben een open houding.

gemeente Groningen.
Wij richten ons de komende periode op de verbetering
van het woningaanbod en de leefbaarheid in de wijken.
En we richten ons op de woonkwaliteit van onze
woningen in onze wijken.
Visie
Wij willen een klantgerichte buurtcorporatie zijn. Dicht
bij onze bewoners. Wij zijn aanwezig in buurten en
wijken. Wij willen onze bewoners van dienst zijn en
maatwerk leveren waar nodig.
Om dit waar te maken
1. werken we aan betaalbare woningen en een
gevarieerd woningaanbod
2. werken we samen met maatschappelijke partners
3. dragen we bij aan vitale gemengde wijken
4. dragen we bij aan gezonde woningen en een veilige
woonomgeving.

Hier staan we voor
Missie
Wij zijn er voor mensen met een laag inkomen. En
voor mensen die (nog) niet in hun eigen huisvesting
kunnen voorzien. Wij zijn er voor iedereen; gezinnen,
alleenstaanden, ouderen, jongeren en kwetsbare
groepen. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit
bieden wij ruim 8.000 huishoudens een thuis in de

Leefbaarheid
Samen met onze huurders, gemeente en onze
partners op het gebied van wonen, welzijn en
zorg, houden we onze buurten schoon en veilig.
We sturen op gemengde wijken en buurten.
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Wij werken aan een toekomstbestendige en wendbare
organisatie. Onze medewerkers hebben de ruimte
om zaken meteen en goed op te lossen. Wij zijn
aanspreekbaar, doen ons werk met aandacht en wij
nemen onze verantwoordelijkheid.
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We werken samen

2021 - 2024

We willen een organisatie zijn om trots op te

Met en vanuit onze expertise dragen we bij aan het
wonen en samenleven van mensen met een bescheiden
inkomen. Dit doen we om de gezamenlijke slagkracht
te vergroten, kennis te delen en kennis binnen te halen.
We zetten in op verbinding, het goede gesprek. De
totstandkoming van dit ondernemingsplan is daar een
goed voorbeeld van.

We hebben onze koers bepaald voor de aankomende
vier jaren. Dit na gesprekken met onze huurders,
partners en medewerkers. Met deze koers spelen we de
komende jaren in op nieuwe uitdagingen in de sociale
huisvestingsopgave. Want die zijn er genoeg!
We zetten in op de volgende thema’s:
• Betaalbare woningen op de juiste plek
• Goede woningen, die toekomstbestendig zijn
• Huurders van de toekomst
• Levenskrachtige buurten en wijken
Deze thema’s vragen onze focus, zodat we ze passend
kunnen inzetten.

zijn. Ons werk goed doen. In onze werkwijze zijn
we herkenbaar op onze kernwaarden.

Betrouwbaar

Laagdrempelig

Samen met onze huurders, partners, collega-corporaties,
medewerkers en experts zijn we vol energie aan de slag
gegaan. Hun ideeën vormen de basis voor deze koers. Dit
ondernemingsplan is het resultaat van:
•

pionieren

•

genieten

•

discussiëren

•

denken

•

inspireren

•

doen

We streven hiernaar

Respectvol

We willen onze doelgroep meer dan een goed huis geven.
Namelijk een thuis in fijne wijken en buurten. Wijken
waarin alle mensen een plek hebben. Dit ongeacht
hun financiële, fysieke of mentale kwetsbaarheid.
Maar waar ze elkaar wel kunnen versterken. Wij zijn
die buurtcorporatie die haar mensen kent. We kennen
onze straten en brengen die samen ten behoeve van de
inclusieve samenleving.

Deze koers geeft richting aan onze activiteiten. Maakt
duidelijk waar we staan, wat anderen van ons én wat
wij van anderen mogen verwachten. Daarmee is onze
koers een belangrijk kompas voor onze organisatie en
onze samenwerking met anderen. Een kort en krachtig
verhaal, dat we uitwerken in onze meerjarenplannen en
afdelingsplannen.

“

“We behouden minimaal
een B binnen de Aedes
Benchmark voor
dienstverlening. We
gaan voor de A op de
Aedes Benchmark.”

“

Kernwaarden

Maatschappelijk
gedreven
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Wat hebben we gedaan en waar gaan we mee door

“

Fijn wonen op een veilige plek
• Basiskwaliteit is de norm: vier jaren geleden

Reparaties bij
huurders voeren we
goed uit. Huurders
geven ons minimaal
een 8!

zijn we begonnen met een inhaalslag met het
verbeteren van onze woningen. Dit hebben we
gedaan in combinatie met technische maatregelen
om de woningen energiezuiniger te maken en de
basiskwaliteit op orde te brengen. We zitten midden
in deze transitie en blijven hard doorwerken.

•

In onze beleidsachtbaan is assetmanagement de
verbinding tussen strategie en operatie.
We nemen die beslissingen waardoor ons
woningbezit zo optimaal mogelijk financieel en
maatschappelijk rendeert.

De klant centraal
•

•

Ons uitgangspunt is en blijft: ‘Een woning is een
thuis, een fijne en veilige plek voor bewoners om
in te leven’. Huurders mogen van ons een woning
verwachten van goede kwaliteit!
We werken aan de technische kwaliteit en
vernieuwing van ons woningbezit. Dit doen we mede
door oude woningen te slopen en te vervangen door
toekomstbestendige moderne woningen. Voor jong
en oud.

“

Op weg naar voorspellend onderhoud
• We hebben focus aangebracht binnen onze
vastgoedportefeuille. We weten waar onze opgave
ligt. Hierdoor maken we gerichte en juiste keuzes
binnen onze portefeuille.
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•

We hebben een klantvisie opgesteld met een aantal
klantbeloftes. Deze klantvisie vertalen we in onze
processen en gedrag. Klantgerichtheid is en blijft een
dagelijks aandachtspunt. We luisteren naar de klant en
doen wat we kunnen binnen onze kaders.

Een efficiënte werkorganisatie
De organisatie werkt steeds efficiënter en is wendbaar.
Dit gaat niet ten koste van de tevredenheid van onze
bewoners. Het draagt bij aan een betere dienstverlening.
We hebben onze website en ons klantportaal
geoptimaliseerd. We werken digitaal waar het kan. En
heeft een huurder behoefte aan persoonlijk contact, ook
dat is altijd mogelijk.

Een organisatie in beweging
De Huismeesters bevindt zich al een aantal jaren in de
transitie. Van een organisatie waarin medewerkers met
vaak een technische/administratieve/maatschappelijke
achtergrond actief zijn, richting een organisatie waarin
in steeds meer zakelijke dienstverleners werkzaam zijn.
Naast dat we zakelijk acteren, werken we doelgericht.
Belangrijke stappen die we hierin maakten zijn
verantwoordelijkheden en bevoegdheden neerleggen in
de organisatie op het juiste niveau.

sluiten mooi aan bij de plannen die we hebben. Dit is ook
input voor dit nieuwe ondernemingsplan. De uitkomsten
van onze visitatie vindt u in bijlage 1.

Visitatie 2019
De Huismeesters is in de zomer van 2019 voor de derde
keer gevisiteerd. En scoorde daarin bovengemiddeld.
Deze visitatie was voor ons meer dan een morele en
wettelijke verplichting. De openlijke feedback die wij
kregen op onze maatschappelijke prestaties, zetten wij in
om van te leren en ons te verbeteren.
We gaan met deze nieuwe koers verder bouwen aan
onze ambities met nieuw elan. Daarin nemen wij de
aandachtspunten vanuit onze visitatie mee. Uitdagingen
genoeg voor de toekomst voor ons als sociale verhuurder.
Wij gaan aan de slag met het waarmaken van onze
sociale doelen. De aanbevelingen vanuit onze visitatie
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Wat zien we op ons afkomen
Naast onze focusthema’s in het volgende hoofdstuk,
vragen andere onderwerpen ook onze aandacht. Het
speelveld om ons heen verandert. Aangescherpte wet- en
regelgeving en een steeds complexere maatschappelijke
opgave, vragen om professionaliteit van onze
organisatie. Maar ook om een andere kijk op onze manier
van presteren. Thema’s die een weg moeten vinden in ons
denken en handelen. Thema’s zoals:

•

•

•

De ontwikkelingen binnen de
bevolkingssamenstelling in de gemeente
Groningen
We zien het aantal inwoners in de gemeente
Groningen groeien. En vooral een toenemende
vergrijzing en een toename van het aantal
eenpersoonshuishoudens.

•

Met liefde voor het klimaat
We nemen onze verantwoordelijkheid binnen de
klimaatverandering. Samen met onze huurders
kijken we wat we kunnen doen.

•

De digitale wereld om ons heen
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering
en technologie volgen wij goed.

Wonen en zorg
We stellen prioriteiten

Voor ons is het belangrijk dat iedereen een geschikte
woning kan vinden.

We zien het speelveld veranderen, maar we kunnen
niet alles oppakken in vier jaar. We maken keuzes met
prioriteiten. We doen wat we kunnen met het geld dat
we beschikbaar hebben. En binnen de ruimte die de
(wettelijke)regels ons bieden. Daar staat tegenover dat
wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen. We moeten
alles op alles zetten om het maximale eruit te halen.
Onze focus ligt dan ook op de thema’s in het volgende
hoofdstuk. We onderscheiden doelen voor de korte en
lange termijn. Doelen voor de korte termijn zijn doelen,
die we tijdens de looptijd van dit ondernemingsplan
willen realiseren. Bij doelen voor de lange termijn geldt,
dat we hier de komende vier jaar al wel mee aan de slag
gaan.

Een uitgebreidere toelichting op deze thema’s staat in bijlage 2.

De druk op de sociale huurmarkt
Al jaren neemt de druk op de sociale huurmarkt in
de gemeente Groningen toe. Gemiddeld wachten
woningzoekenden 4 jaar voordat ze woning krijgen.

•

Oog voor onze doelgroep
We zien onze doelgroep kwetsbaarder worden.
We zoeken naar oplossingen wanneer iemand extra
ondersteuning kan gebruiken.

10
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Aan de slag met
onze speerpunten!
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.

12
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Betaalbare woningen op de juiste plek
Onze focus
BETAALBAARHEID
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.

De druk op de woningmarkt in de stad Groningen is
groot. De komende jaren blijft de vraag naar betaalbare
huurwoningen groeien. De Huismeesters wil bijdragen
aan het inperken van de wachttijd en de slaagkans op
een woning verhogen. Dit doen we door te zorgen dat
er voldoende woningen beschikbaar zijn voor onze
doelgroep.
Daarnaast kijken we ook naar kwaliteit: veilig,
comfortabel, duurzaam en afgestemd op de vraag van
de doelgroep. Voor gelijke kwaliteit willen we dezelfde
huurprijs. Daarom trekken we de huren van vergelijkbare
woningen zoveel mogelijk gelijk.
Als buurtcorporatie vinden we de betaalbaarheid van de
woningen van groot belang. Betaalbaarheid houdt niet
op bij de huurlasten van onze bewoners. Betaalbaarheid
wordt ook bepaald door de energielasten. Wij investeren
bij woningverbetering fors in energiebesparende
maatregelen. Waar het niet anders kan kiezen we voor
sloop en vervangende nieuwbouw.

Onze doelstellingen
Korte termijn
1. 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.
2.

3.

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.

Lange termijn
1. Voldoende betaalbare woningen
De Huismeesters zorgt, samen met collegacorporaties, 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.
2.

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.

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

Betaalbare woonlasten, daar is niet alleen De
Huismeesters verantwoordelijk voor. Ook andere
instanties, zoals nutsbedrijven of zorgverleners,
hebben daarin een rol. Samen gaan we kijken naar het
beheersbaar houden van de lastenontwikkeling.
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Onze uitdagingen

Lange termijn
Voor onze doelgroep hebben we genoeg
betaalbare woningen.
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15

Goede woningen, die toekomstbestendig zijn

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

De Huismeesters ligt op schema met het verduurzamen
van haar woningbezit. We isoleren de casco’s goed
en gebruiken hoog rendement beglazing en ketels.
Zo verlagen we de energielasten én verhogen we de
woonkwaliteit. Zo zorgen we voor gezonde woningen.
Maar verduurzaming gaat verder dan geld en comfort.
Hoe willen we onze planeet achterlaten voor de
volgende generatie? Voor onze (klein)kinderen? Het
klimaat verandert nu al merkbaar. Wereldwijd groeit
het besef dat het anders moet. En dat we hier samen
verantwoordelijk voor zijn.
De Huismeesters draagt ook haar steentje bij. Als
woningcorporatie zijn we sterk maatschappelijk
betrokken. We willen betaalbare, kwalitatief goede en
duurzame woningen aanbieden. Aan al onze huurders.
Daarom investeert De Huismeesters de komende jaren
in het verbeteren en verduurzamen van het woningbezit.
Soms kiezen we daarbij voor sloop en vervanging door
duurzame nieuwbouw.
Ook de interesse en betrokkenheid vanuit onze
huurders groeit. De Huurdersraad deelt onze ambitie
om te verduurzamen voor de volgende generatie. We
verduurzamen onze woningen zoveel mogelijk projectmatig. Hierbij kijken we kritisch naar de leefbaarheid
in onze wijken en buurten. En vooral ook naar de
woonlasten van onze huurders. We werken hier hard aan.
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Onze doelstellingen
Korte termijn
1. 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.

Lange termijn
1. 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.
2.

2.

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.

3.

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.

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.

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

Lange termijn
4.

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

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.
Ondernemingsplan | Scherp aan de wind 2.o
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“

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

Bewonersparticipatie is voor ons geen doel op zich.
Dat huurders zich betrokken voelen bij hun woning en
woonomgeving, daar gaat het ons om. We vinden het
belangrijk dat huurders meedenken over ons beleid.
Dat zorgt ervoor dat wij ons werk beter uitvoeren.
De Huurdersraad is ons eerste aanspreekpunt. Sinds
jaar en dag vertegenwoordigen zij de huurders van De
Huismeesters. En hun rol wordt alleen maar groter. We
betrekken de Huurdersraad vaker en ook eerder bij onze
plannen. Daardoor kunnen we het perspectief van de
(toekomstige) huurder goed meenemen. Tegelijkertijd
blijkt ook hoe complex bepaalde onderwerpen zijn.
Daarom is De Huismeesters heel blij met de recente
uitbreiding en versterking van onze Huurdersraad. In
kleinere themagroepen bespreken we de verschillende
onderwerpen. We zijn transparant en delen onze
uitgangspunten, dilemma’s en bezwaren. Zo houden we
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elkaar scherp en werken we aan een breed gedragen en
toekomstbestendig beleid.
Naast onze ‘formele’ participatie willen we zorgen voor
meer ‘informele’ vormen van participatie. Hierbij sluiten
we aan op wat lokaal speelt en maken we gebruik van
meerdere kanalen. Digitaal kan dit bijvoorbeeld via
een huurderspanel. We zijn open in wat we van onze
huurders verwachten (participatieladder). En waar
mogelijk gaan we van meedenken naar co-creatie.
Huurders geven aan dat ze op een eerder moment willen
meepraten, bijvoorbeeld via een klankbordgroep. We
gaan hier proactief mee aan de slag. We luisteren naar
onze bewoners en voeren maatwerk uit waar nodig. We
denken niet voor de huurders, maar we denken samen
met de huurders.

“

Onze doelstellingen

Korte 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.
2.

3.

“Een 8 is het cijfer wat
we willen krijgen als
buurtcorporatie voor onze
dienstverlening als een
huurder de woning verlaat!”

“

Onze focus
SAMEN

Huurders willen graag betrokken worden bij ons werk en
onze plannen. Ook wij vinden dit belangrijk. Onze
huurders weten als geen ander wat er leeft in onze
wijken en buurten. Door hen erbij te betrekken sluiten
onze werkzaamheden en activiteiten beter aan op de
wensen en behoeften van (toekomstige) huurders. En
werkt en woont iedereen prettiger. Niet alleen nu, maar
ook in de toekomst.

“

Huurder van nu en de toekomst

Onze huurders zijn tevreden
over De Huismeesters als
verhuurder. En waarderen
dit met in ieder geval een 7,5
(Aedes Benchmark)”

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.
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.
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Lange termijn
1. 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.

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

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.
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Levenskrachtige buurten en wijken!

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

Leefbaarheid is al heel lang een kernopgave van iedere
corporatie. Samen met onze partners werken we al jaren
hard aan een fijne woonomgeving en aan goed wonen
voor onze huurders. We streven daarbij naar inclusiviteit.
Een samenleving waar plek is voor iedereen, mensen
kunnen meedoen en zich thuis voelen. Om dit te bereiken
zetten we in op organisatie-overstijgende samenwerking.
Samen met onze huurders, gemeente en onze partners in
wonen, welzijn en zorg kijken we naar oplossingen.
Prettig wonen gaat verder dan de voordeur. Prettig
wonen doe je in een veilige straat. Samen met anderen
in de wijk. Zonder dat je (over)last van elkaar hebt.
Helaas zien we dat het niet voor iedereen prettig en
veilig wonen is. Meer mensen met uiteenlopende
sociale problemen (schulden, verslaving, psychiatrische
problematiek) wonen samen in dezelfde wijk. We zien
de overlast in onze wijken toenemen. Wel vinden we dat
elke huurder moet kunnen wonen in die wijk die bij hem
of haar past. Maar helaas is verhuizen naar een andere
buurt niet altijd een optie. Dit vanwege het gebrek aan
passende en betaalbare woningen. Er is dan ook werk
aan de winkel.

Onze doelstellingen
Korte termijn
1. Veilig wonen
Samen met onze huurders houden we onze buurten
veilig. Bewoners voelen zich medeverantwoordelijk
voor de veiligheid in hun wijk of buurt.
2.

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.

3.

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
1. 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.
2.

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.

Onze uitdagingen
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!

Lange termijn
We sturen meer vanuit feiten en cijfers!
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Wij staan voor ‘goed Huismeesterschap’!

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

Medewerkers die met plezier bij ons werken
Voor ons staat voorop dat we ons werk goed doen.
Nu en in de toekomst. We willen een wendbare en
doelgerichte organisatie zijn. Een organisatie die
snel op veranderingen in de omgeving reageert. Waar
nodigen scholen we onze medewerkers bij of om.
We bieden een stimulerende werkomgeving, waarin
leren en ontwikkelen centraal staan. Wij verwachten
van onze medewerkers dat zij een waardevolle en
zakelijke bijdrage leveren aan onze doelstellingen.
Medewerkers doen waar ze goed in zijn en nemen hun
verantwoordelijkheid. Een professionele werksfeer en
plezierige collega’s horen hierbij.

Welke beweging zijn we aan het maken
De Huismeesters kent een grote verscheidenheid aan
mensen. Dat is heel waardevol. Al deze collega’s brengen
andere kennis en kwaliteiten met zich mee. Iedereen bij
De Huismeesters weet wat hem of haar te doen staat. En
doet dat ook vol overgave.
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Vertrouwen is voor ons een sleutelwoord. Dit vragen we
van onze medewerkers en van onze leidinggevenden.
Daarom zijn we met elkaar in gesprek, zodat we onze
afwegingen met elkaar delen. Op deze manier groeit ons
inzicht en blijven we leren. We gaan de komende periode
nog meer en beter aan de slag met één gezamenlijke
werkwijze en referentiekader. In de zin van: ‘Zo doen wij
dat bij De Huismeesters’.

“

“Huurders zijn blij met
de dienst- verlening van
De Huismeesters bij het
betrekken van de nieuwe
woning. Ze geven als
rapportcijfer minimaal
een 8!”

“

Onze ambitie

Voor onze huurders streven we binnen onze organisatie
naar maximale efficiëntie en de laagst mogelijke kosten.
Zo zorgen we voor een hoge kwaliteit en een betaalbare
huur.

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.

•

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

•

In 2024 zijn (zelf)reflectie, evalueren en onderling
feedback geven voor ons normaal. Dit stelt ons in
staat om spanningen en knelpunten om te buigen
naar ontwikkelkansen. Dit meten en evalueren we
jaarlijks.

“

“Medewerkers zijn tevreden
over De Huismeesters
als werkgever. En geven
de organisatie in ieder
geval een 7 (medewerkerstevredenheidsonderzoek).”

Krappe arbeidsmarkt
In de huidige krappe arbeidsmarkt is de vraag naar nieuw
talent groter dan het aanbod. We zijn dan ook creatief in
het vinden van nieuw talent. Daarnaast gaan we zuinig
om met onze eigen werknemers. We zijn en blijven een
aantrekkelijke werkgever!
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Wij zetten in op financieel gezond blijven

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

Financiële continuïteit is de belangrijkste
randvoorwaarde voor een corporatie om haar kerntaken
te kunnen blijven uitvoeren. De Huismeesters voldoet
minimaal aan de normen die de externe toezichthouders
hanteren. Tegelijkertijd zijn onze mogelijkheden niet
onbeperkt. We hebben de komende jaren een grote
opgave op het gebied van woningverbetering en (sloop-)
nieuwbouw. We maken in de aankomende tien jaren een
belangrijke inhaalslag bij ongeveer 2.000 woningen. We
verbeteren de veiligheid en het wooncomfort aan de
binnenkant van onze woningen. Het uitvoeren van deze
opgave vraagt om een strak financieel beleid.

tegenvallers in de toekomst. Dit doen we door in
onze financiële sturing te balanceren tussen doen
wat nodig is om voldoende buffer op te bouwen waar
mogelijk. En om wendbaar te zijn en tegenvallers op te
vangen. Onze dagelijkse activiteiten voeren we uit op
basis van actuele bedrijfsprocessen en een up-to-date
risicomanagementsysteem.

Onze doelstellingen
• 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.

We moeten alert zijn en scherp aan de wind blijven
varen. Dit kan alleen door het ingezette beleid van
doelmatigheid te continueren.
We benutten de financiële ruimte die we hebben zo
gericht mogelijk, zodat dit bijdraagt aan de doelen uit
ons ondernemingsplan. Zo komt het geld daar terecht
voor wie het bedoeld is: bij onze huurders. Zo combineren
we onze grote opgave met verduurzamingsmaatregelen,
om zo de woonlasten van onze bewoners te verlagen.

•

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

•

We zetten ons financieel maximaal in voor de
volkshuisvesting.

Door slim en zakelijk te organiseren en actief te
sturen op lage bedrijfslasten, houden we grip op
onze uitgaven. We houden rekening met eventuele
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We zijn
in beweging

Visitatie 2019
7

Prestaties van onze opgave en ambities
Samen met de gemeente halen wij de prestaties die we hebben afgesproken.

Presteren naar vermogen
We doen wat we kunnen binnen onze mogelijkheden.
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Samenwerkend

Governance
De interactie tussen onze bestuurder en
de Raad van Commissarissen is indringend,
maar constructief, open en transparant.

Huurdersraad

Verbeterpunten
Sterke punten
worteling in buurten en wijken
wisselwerking RvC, bestuurder
en MT
wooncommissie binnen RvC
eigen onderhoudsdienst
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besturing kasstroom
intern verantwoordelijkheid nemen,
afspraken nakomen en een echte
bijdrage leveren
samenstelling en inbreng
Huurdersraad
trekkende partij prestatieafspraken
benoemen

Zorg- en welzijninstanties

Collegacorporaties

“

We hebben daadwerkelijk waargenomen dat
er bij De Huismeesters
wordt verder gebouwd
met nieuw elan.

Visitatiecommissie

“

Gemeente
Groningen

Bijlage 2		

Externe ontwikkelingen
De bevolkingssamenstelling in de gemeente
Groningen
• Op 1 januari 2018 telde de gemeente Groningen

•

•

229.850 inwoners. De verwachting is dat het aantal
inwoners groeit met een percentage tussen de
5% en 9% in de periode tot 2028. Daarna is de
bevolkingsgroei minder sterk.
De samenstelling van de bevolking verandert.
º Vergrijzing: het aantal 75-plussers neemt met
bijna 80% toe. En het aantal 65-74-jarigen met
ongeveer 30%.
º Daarnaast een forse groei in de
leeftijdscategorie 25-44 jaar (+20%).
Het aantal huishoudens neemt toe.
º Door gezinsverdunning neemt het aantal
huishoudens in verhouding sterker toe dan
het aantal inwoners. Ook het aantal paren en
alleenstaanden neemt sterk toe. Het aantal
eenoudergezinnen neemt ook toe in de komende
jaren ook (+34%).

2018
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2023

2028

2033

•

Al deze ontwikkelingen hebben invloed op
de woonwensen van onze doelgroep. Een
gedifferentieerde, betaalbare en kwalitatief goede,
energiezuinige en levensloopbestendige woningmix
is daarom noodzakelijk.

Druk op de sociale huurmarkt
• De druk op de sociale huurmarkt in de stad
Groningen neemt al jaren toe.
º Gemiddelde wachttijd bedraagt ongeveer 4 jaar
º (Actieve) zoektijd ligt lager; tussen de 1,5
jaar (voor een studio) en 3,5 jaar (voor een
eengezinswoning.
We zetten experimenten in, om bijvoorbeeld de
slaagkansen voor gezinnen te vergroten.

•

We zijn ons bewust van de grote nieuwbouwopgave
in de stad Groningen. In Groningen-Stad ligt de
gewenste netto de netto toevoegingsvraag van 130
tot 240 sociale huurwoningen geldt de komende tien
jaar jaarlijks. Dus in totaal gaat het om 1300 tot 2400
woningen. Gelet op de toename van de druk op de
sociale voorraad, is het wenselijk om in te spelen op
de bovenkant van deze bandbreedte: tussen de 200
en 240 woningen per jaar.

Oog voor onze doelgroep
• We zien meer kwetsbare groepen. De af en toe

•

toenemende complexiteit hiervan, vraagt om
aandacht. Bijvoorbeeld bij overlast, verwaarlozing
of vereenzaming. We werken hierin samen met onze
partners en bewoners.
Iedere huurder is uniek en heeft zijn eigen behoeften
(eisen en wensen). We zoeken naar oplossingen
wanneer iemand extra ondersteuning kan gebruiken.

Met liefde voor het klimaat
• Het klimaat verandert. De aarde warmt op, de
luchtkwaliteit verslechtert en het weer wordt
extremer. Het is mede onze verantwoordelijkheid
om hier iets aan te doen. Ook huurders willen
meedenken en meer betrokken worden.

•

•

De fossiele brandstoffen en materialen raken
op. Tegelijkertijd zijn alternatieven nog niet
uitontwikkeld en/of erg kostbaar. Groningen zet
in op een grootschalig warmtenet, maar dat is
niet overal een geschikte oplossing. De uitrol gaat
bovendien nog vele jaren duren.
Eisen worden strenger, ambities worden groter.
Aedes heeft afgesproken dat alle woningcorporaties
in 2050 CO2-neutraal zijn. De gemeente Groningen wil
in 2035 al CO2-neutraal en aardgasvrij zijn. Daarnaast
worden de eisen voor nieuwbouw steeds strenger.

De digitale wereld om ons heen
• We zien de ontwikkelingen op het gebied van
•
•

digitalisering en technologie steeds sneller
veranderen. Deze ontwikkelingen blijven we volgen.
Big Data: we onderzoeken welke mogelijkheden dit
ons geeft en brengen onze behoeften in kaart.
Ontwikkelingen op het gebied van domotica zijn
relevant: ‘haal zorg in huis’ en geeft feedback. Door
domotica kunnen onze bewoners langer thuis wonen
en maken we onze woningen levensloopbestendig.
Waar mogelijk dragen we hieraan bij.

Wonen en Zorg
• Door de vergrijzing blijft de zorgvraag de komende
jaren groeien.

•
•

•

Mensen met een hulp- of zorgvraag blijven langer
thuis wonen.
We blijven een goede doorstroming stimuleren,
zodat we huurders passend huisvesten. We werken
nauw samen met zorgpartijen om het woon- en
zorgaanbod voor mensen die zelfstandig blijven
wonen goed op elkaar af te stemmen.
Onze seniorenmakelaar helpt seniore huurders van
De Huismeesters bij het zoeken en vinden van een
geschikte woning.

2038
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Colofon
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