
ons ondernemingsplan
2017 - 2020‘Scherp aan de wind!’



Inhoudsopgave:

1. Voorwoord

2. Hier staan we voor

3. Woningbezit

4. Huurders

5. Vitale wijken en buurten

6. Financiën

7. Organisatie



Voorwoord
samen werken in de wijken

In dit ondernemingsplan staat wat onze focus is voor de komende vier jaar.
- Waar staan we voor
- Wat willen we bereiken
- Hoe gaan we dat doen

Wij willen dat onze bewoners tevreden zijn. Tevreden over de kwaliteit van hun woning en over de 
dienstverlening van De Huismeesters. Onze focus ligt de komende periode op de verbetering van de 
bestaande woningen naar basiskwaliteitniveau en het verbeteren van de energiezuinigheid. Dit doen wij 
door het uitvoeren van planmatig- en groot onderhoud. Pas als we deze opgave hebben afgerond, is er 
ruimte voor het bouwen van woningen. Wij varen de komende jaren ‘scherp aan de wind’!

Wij willen een slagvaardige en doelmatige organisatie zijn. De komende jaren werken we aan een goede 
relatie met en aan het vertrouwen van onze bewoners en partners. Wij werken daarbij buurtgericht. Dat 
betekent dat wij in gesprek zijn met onze bewoners en partners.

De woning is onze eerste verantwoordelijkheid. Daarnaast willen wij weten wat er speelt in onze buurten.
Samen met onze bewoners en partners willen wij er voor zorgen dat goed wonen niet ophoudt bij de 
voordeur. Wij dragen er aan bij dat de directe woonomgeving schoon, heel en veilig is.

In de volgende hoofdstukken staat wat onze koers is voor de komende vier jaar en hoe wij onze doelen uit 
het ondernemingsplan gaan bereiken.
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Hier staan we voor
Missie
Wij zorgen er voor dat mensen met een laag inkomen kunnen wonen in de stad Groningen. 
Wij zijn er voor iedereen!

Met betaalbare woningen van goede kwaliteit bieden wij ruim 8.000 huishoudens een thuis.

Om onze missie te volbrengen richten we ons de komende periode op de verbetering van de woonkwaliteit 
van onze woningen in onze wijken in de stad Groningen.

Visie
Wij willen een klantgerichte buurtcorporatie zijn. Wij zijn zichtbaar en dicht bij onze bewoners. Wij willen 
onze bewoners van dienst zijn en maatwerk leveren waar nodig.

Om dit waar te maken
1. werken we aan goede, betaalbare woningen en een gevarieerd woningaanbod
2. werken we aan een goede dienstverlening
3. werken we samen met maatschappelijke partners aan vitale wijken
4. werken we aan een doelgerichte en wendbare organisatie

Wij investeren in onze wijken in de stad Groningen. Wij trekken ons daarom op termijn terug uit Haren.

Onze medewerkers krijgen de ruimte om zaken meteen en goed op te lossen. Wij zijn aanspreekbaar, 
doen ons werk met aandacht en nemen onze verantwoordelijkheid. 

Onze kernwaarden zijn:  betrouwbaar  laagdrempelig
    respectvol  maatschappelijk gedreven
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Woningbezit
Kwaliteit van onze woningen
Wij maken de komende vier jaren een flinke inhaalslag om onze 
woningen op basiskwaliteitsniveau te brengen en te houden. Dit 
combineren wij met maatregelen om een woning energiezuiniger 
te maken.

Ons uitgangspunt is, dat een woning een fijne en veilige plek is 
voor bewoners om te leven. Wij plannen verbeteringen via een 
meerjarenonderhoudsbegroting. Wij baseren ons daarbij op een 
actuele conditiemeting (NEN-norm). Verbeteringen aan de 
binnen- en buitenzijde van de woning worden zoveel mogelijk 
gecombineerd. Dit doen wij om overlast voor bewoners te 
beperken.

Energiezuinige woningen
Wij staan open voor vernieuwende oplossingen van marktpartijen 
op het gebied van duurzaamheid en maken hierbij gebruik van 
stimuleringsmaatregelen, die hiervoor beschikbaar zijn. Onze 
prioriteit ligt bij het verbeteren van onze woningen naar een 
basiskwaliteitsniveau, waaronder het op een gemiddeld label B 
brengen van onze woningen.

Betaalbare woningen
Voor onze bewoners is een energiezuinige woning en daarmee betaalbaarheid belangrijk. 
Wij streven naar betaalbare woonlasten en voldoende betaalbaar aanbod.

Doelstelling 2020:

Tevredenheid huurders kwaliteit woning: 
7,5 of hoger.

Gemiddelde conditiescore van 2/3 conform 
NEN 2767 voor de buitenkant van de 
woningen.

Circa 40% van al onze woningen is 
asbestveilig. 

Doelstelling 2020:

Onze woningen hebben gemiddeld label B.

2.000 woningen  worden energiezuiniger.
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Huurders
De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn 
huishoudens met een inkomen beneden € 35.739 (prijspeil 
2016). Wij zijn ons ervan bewust dat het grootste deel van onze 
doelgroep afhankelijk is van huurtoeslag. We sturen daarom 
gericht op behoud van voldoende betaalbare woningen.

Tevreden huurders
De basis van ons werk is het verhuren en onderhouden van
woningen. Onze huidige en toekomstige bewoners geven ons
bestaansrecht. 

Wij luisteren naar wat de bewoner wil en van ons verwacht. 
Wij zijn continu met elkaar in gesprek. Daar stemmen we ons 
werk op af.

Om onze diensten zo goed mogelijk te organiseren, kunnen onze 
bewoners steeds meer digitaal bij ons regelen. Persoonlijk 
contact blijft bestaan. 

Om onze bewoners beter van dienst te zijn, worden onze 
werkprocessen geoptimaliseerd.

Doelstelling 2020:

Huurdersoordeel alle diensten gemiddeld 
een 7,5.

Score dienstverlening Aedes Benchmark 
minimaal B.

6 van de 10 huurders beveelt 
De Huismeesters aan.

Halvering klachten over dienstverlening.

Doelstelling 2020:

85%  van onze woningen is bestemd voor   
 de primaire doelgroep.
15%  van onze woningen is bestemd voor   
 het middensegment.

Onze huren stijgen mee op basis van de 
huursombenadering.
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Vitale wijken en buurten
Een vitale buurt is meer dan vastgoed. De Huismeesters werkt 
nauw samen met haar sociale partners in de buurten om deze rol 
op te pakken. We signaleren, bemiddelen en lossen met elkaar 
problemen op waar mogelijk.

Wij willen door intensieve samenwerking met onze partners ook
kwetsbare personen een woonplek bieden in onze wijken en 
buurten zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid.
Wij werken het beheer in onze buurten uit in plannen en 
stemmen dat af met onze huurdersorganisatie. 

Partner in de wijken
Wij staan open voor bewonersinitiatieven. Zo nodig steunen we initiatieven om ze te laten slagen. Bij onze 
eigen initiatieven betrekken we onze bewoners actief. Samen kunnen we meer en betere resultaten 
bereiken.

Meer invloed
We geven onze bewoners meer zeggenschap in wonen, beleid en onderhoud door hen actief te betrekken 
bij onze plannen. Dit doen wij bijvoorbeeld door de Huurdersraad, bewonerscommissies en klankbord-
groepen in te zetten.

Wonen en zorg 
De vergrijzing heeft invloed op ons woningbezit. Wij stimuleren een goede doorstroming zodat mensen 
passend gehuisvest zijn. Wij werken nauw samen met zorgpartijen om het woon- en zorgaanbod voor 
mensen die zelfstandig blijven wonen goed op elkaar af te stemmen. Waar nodig doen wij in combinatie 
met onderhoud investeringen, zodat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen.

Doelstelling 2020:

Huurdersoordeel eigen buurt: 6,7.

7 van de 10 huurders beveelt eigen buurt 
aan.
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Financiën
Financieel gezond
Een randvoorwaarde voor het uitvoeren van het ondernemings-
plan is dat De Huismeesters een financieel gezonde organisatie
blijft. De financiële onderbouwing van het plan staat in onze
begroting.

Hoe financieren wij onze investeringen?
Wij zetten onze financiële middelen zo doelmatig mogelijk in. 
Onze inkomsten komen uit de huuropbrengsten van onze 
woningen en ander vastgoed en uit leningen die wij aantrekken 
om te kunnen investeren. Daarnaast verkopen wij woningen en 
gebruiken we de verkoopopbrengsten voor investeringen in ons 
bestaande woningbezit. Wij kijken kritisch naar onze eigen 
uitgaven.

Verkopen
Onze focus ligt op de verbetering van de bestaande woningen naar basiskwaliteitniveau. Dit doen wij door 
planmatig en groot onderhoud. Pas als we deze opgave hebben afgerond, is er ruimte voor nieuwbouw-
projecten. Om er voor te zorgen dat wij voldoende financiële middelen beschikbaar hebben, verkopen wij 
woningen uit onze bestaande voorraad. Wij verkopen ruim 200 woningen tot en met 2020. 

Wij zijn alert op ontwikkelingen ten aanzien van verandering in wet- en regelgeving.

Doelstelling 2020:

Financiële continuïteit korte en lange 
termijn.
• verkoop: 200 woningen
• geen toevoeging door nieuwbouw

Score bedrijfslasten Aedes benchmark blijft 
stabiel A.
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Organisatie
Een hogere huurderstevredenheid willen wij bereiken met een 
organisatie die op orde is en waar het fijn werken is. 
De Huismeesters wil een goede werkgever zijn.

Resultaatgericht
Onze medewerkers en de mensen die in opdracht van
De Huismeesters werken, weten wat onze doelen zijn. En welke
resultaten we willen bereiken. Dit betekent dat onze medewer-
kers mogelijkheden hebben om hun eigen werkzaamheden vorm 
te geven. Zij mogen beslissingen nemen die nodig zijn voor het 
halen van het doel.

Wij verbeteren aldoor onze manier van werken. Ruimte brengt 
ook onzekerheid mee. Daarom gaan we in gesprek met elkaar 
zodat we onze afwegingen met elkaar kunnen delen. Op deze 
manier groeit ons inzicht en blijven we leren. Dit gaat gepaard 
met deskundigheid en verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk-
heid voor de gestelde doelen en voor de met elkaar en met onze 
bewoners en partners gemaakte afspaken.
Onze cultuur is informeel, open en transparant.

Mee blijven groeien
Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de nabije toekomst 
investeren we in brede inzetbaarheid van al onze medewerkers: kennis en kunde, vitaliteit, betrokkenheid 
en persoonlijke ontwikkeling. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt zowel bij de medewerker als bij de 
organisatie. Medewerkers worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen en actief te werken aan de eigen 
professionaliteit en ontwikkeling. De Huismeesters zorgt ervoor dat dit mogelijk is.

Doelstelling 2020:

Huurdersoordeel alle diensten gemiddeld 
een 7,5.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: 7,5.

Halvering klachten dienstverlening.

Ontwikkeling I&A.

Doelstelling 2020:

• wij werken continu aan de verbetering 
van onze processen

• wij denken in mogelijkheden 
• medewerkers voelen zich eigenaar van 

de processen
• wij sturen op huurderstevredenheid en 

resultaten
• coachend leidinggeven
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Wat verstaan wij onder buurtcorporatie

Wij:

• zijn zichtbaar aanwezig en weten wat 
er in de wijken speelt en zijn direct        
aanspreekbaar voor onze huurders. 
Daarom werken wij met buurtbeheer-
ders in de wijken

• hebben aandacht voor de kwetsbare 
groepen in onze samenleving

• werken vanuit een wijkgedachte

• werken samen met partners als wij    
problemen tegenkomen die wij niet    
(alleen) kunnen oplossen

• betrekken onze bewoners bij onze 
plannen en het beheer van hun directe 
woonomgeving

• ondersteunen ideeën en initiatieven 
van bewoners als deze binnen onze         
mogelijkheden liggen

Uitleg kernwaarden
Wij werken vanuit vier kernwaarden. Deze waarden geven aan hoe wij 
omgaan met huurders, belanghouders en maatschappelijke partners. 
Onze kernwaarden dienen als leidraad voor ons gedrag en onze houding. 
Wij zijn een no nonsense organisatie.

• Betrouwbaar
Wij doen wat wij beloven. 
Wij komen onze afspraken na. 
Hierop zijn wij aanspreekbaar. Wij 
zijn integer en transparant. Wij zijn 
dan ook eerlijk en transparant in 
onze communicatie. We nemen 
verantwoordelijkheid voor ons 
werk.

• Respectvol
Wij gaan respectvol om met elkaar, 
onze huurders en onze omgeving. 
Dit doen we op een gelijkwaardige 
manier. Wij communiceren daarom 
op een duidelijke en respectvolle 
wijze. 

• Laagdrempelig
Wij zijn een buurtcorporatie. 
Een corporatie waar  mensen 
makkelijk naar binnen lopen. 
Onze medewerkers zijn zichtbaar 
aanwezig in onze wijken en direct 
aanspreekbaar. 

• Maatschappelijk gedreven
Wij staan midden in de samen-
leving en hebben oog voor maat-
schappelijke ontwikkelingen in 
relatie tot onze doelgroepen.      
Wij stellen ons professioneel op, 
zijn deskundig en tonen initiatief. 
Wij denken in mogelijkheden en 
kansen.



onze 
focus

tevreden
huurders

financieel gezonde 
organisatie

kwalitatief goede 
woningen

tevreden
medewerkers





Volg ons via social media:

Friesestraatweg 18
9718 NH Groningen 
050 - 3657171

Postbus 546
9700 AM Groningen

info@dehuismeesters.nl 
www.dehuismeesters.nl
@dehuismeesters


