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BESTEMMING: THUIS

Onze samenleving ontwikkelt gestaag door. Dat is van alle tijden. Echter het
tempo waarop en de mate waarin ontwikkelingen in ons land - en dus ook in
onze regio - plaatsvinden, lijkt bijna niet meer bij te benen. Bijna …, want de
crux is erop te anticiperen. Mee te bewegen, in een vroeg stadium. Dan weet
je beter waarmee je te maken krijgt en wat je daaraan al kan doen. Pro-actief
zijn dus.
Met deze strategische koers - onderdeel van ons ondernemingsplan - laten
we zien hoe we dat gaan doen. Voor de komende vier jaar. We beginnen onze
visie met een schets van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Deze
raken ons, letterlijk en figuurlijk. Wat we daarmee bedoelen, staat beschreven
in de volgende pagina’s. Hoe we ermee omgaan ook. We hebben een lonkend perspectief en staan aan de vooravond van een grote verandering. Dat
kost energie, maar zal het zeker ook geven. Ons credo bij dit alles is en blijft:
‘Iedereen een fijn thuis!’
Anke Huntjens
Bestuurder Pré Wonen
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Ontwikkelingen in de omgeving

Een aantrekkelijke woningmarkt,
maar schaarste neemt toe

01

02
Pré Wonen is actief in een aantrekkelijke woningmarkt: IJmond en
Zuid-Kennemerland. De ligging aan de rand van de Metropoolregio
draagt zeker bij aan die aantrekkelijkheid. Dat wil niet direct zeggen dat
sociale huisvesting hierdoor eenvoudig is. Prijzen en wachttijden lopen
op, de doorstroming in de woningmarkt stokt. We zien de vraag naar
betaalbare woningen toenemen. Mensen worden ouder en blijven langer
zelfstandig wonen. De gezinssamenstelling verandert. Er komen steeds
meer een- en tweepersoonshuishoudens. Met andere woorden:
de schaarste aan betaalbare sociale huurwoningen in de
regio neemt toe.
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Ontwikkelingen in de omgeving

De bouwproductie moet omhoog,
onder lastige omstandigheden
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De schaarste op de woningmarkt is niet een-twee-drie op te lossen. Het
bouwen van nieuwe woningen is een langdurig en kostbaar proces waar
vele partijen een rol in spelen. Om doorstroming te bevorderen, moet het
aanbod van woningen met een huurprijs tussen € 750,- en € 900,- worden verruimd. Wij hebben de keus gemaakt dit niet meer te doen en de
marktpartijen pakken die rol onvoldoende op. De corporaties zijn bereid
sociale huurwoningen bij te bouwen. Een obstakel hierbij is het gebrek
aan aanbod van bouwlocaties. Vernieuwing en uitbreiding van sociale
huurwoningen is en blijft nodig. Dit om een duurzaam en passend aanbod
te kunnen doen aan mensen die - zeker in ons werkgebied - anders niet
aan een betaalbare woning kunnen komen.
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Ontwikkelingen in de omgeving

De wereld wordt steeds ingewikkelder,
mensen moeten hun eigen zaakjes regelen
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Hiernaast wordt de wereld complexer. Ook dat raakt aan onze taak. De
overheid vraagt meer zelfredzaamheid, legt meer taken bij de gemeente,
en heeft relatief minder geld beschikbaar voor zorg- en welzijnsinstellingen. Mensen zijn daardoor meer dan vroeger op zichzelf aangewezen.
Ze moeten hun eigen zaakjes regelen. Die individualisering lijkt ook te
leiden tot afnemende solidariteit en tanende verantwoordelijkheid voor
elkaar en de buurt. We zien dan ook steeds meer verwaarlozing,
vereenzaming en verwarring.
Dit met gevaren voor de groep zelf én voor de
omgeving. Deze toenemende problematiek in een
van de meest welvarende landen ter wereld, vinden
wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
moeilijk te verteren.
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Ontwikkelingen in de omgeving

De opgave is stevig,
we nemen onze verantwoordelijkheid
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Deze belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen nemen we als regionaal werkzame woningcorporatie mee in onze beleidsontwikkeling en
aanpak. Dat moet ook wel. We ervaren namelijk dat een steeds grotere
groep moeite heeft op de woningmarkt een passende en betaalbare
woning te vinden. Maar ook dat er een groeiend aantal huurders slechts
in beperkte mate zich staande kan houden en in de verdrukking dreigt
te komen. Kortom, de taak is ingewikkeld en tegelijkertijd is er een druk
op de corporatiesector om de organisatielasten sterk te verminderen. Begrijpelijk dat zeker, maar dat maakt het niet eenvoudiger de ambitie waar
te maken. Toch gaan we er vol voor. We blijven onze kerntaken - verhuren, beheren en bouwen - gedreven en professioneel uitvoeren.
En daarbij hebben we zeker ook aandacht voor de groep niet-zelfredzamen (zie Strategische focus). In die omstandigheden zegt Pré Wonen:
Iedereen verdient een fijn thuis! We zeggen dat met volle overtuiging. In
dit plan werken we die overtuiging uit.
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Het streven van Pré Wonen

Woningcorporaties hebben een maatschappelijk doel,
vroeger en nu
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De legitimiteit van woningcorporaties heeft de laatste jaren onder druk
gestaan. Gelukkig is een kentering waarneembaar. We doen ertoe voor
de huurders en de samenleving. Pré Wonen heeft een maatschappelijke
doelstelling: we zorgen voor passende huisvesting voor mensen met een
laag inkomen of voor mensen die om andere redenen moeilijk passende
huisvesting kunnen vinden. Zo simpel is het en zo doeltreffend ook.
De geschiedenis van Pré Wonen en haar rechtsvoorgangers begon
honderd jaar geleden, in 1917, met de oprichting van ‘Vooruitgang’.
Een vereniging van arbeiders die het heft in eigen handen nam.
In hetzelfde jaar werden twee andere rechtsvoorgangers van
Pré Wonen opgericht: Eigen Haard en Volkshuisvesting.
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Het streven van Pré Wonen

Mensgericht werken en dichtbij,
onze missie is helder
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Pré Wonen blijft met dit ondernemingsplan een regionale organisatie die
mensgericht werkt, nabij is en huurders een perspectief wil bieden.
Vandaar onze missie:
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Pré Wonen stelt mensen in staat een fijn thuis te creëren,
zodat zij van daaruit kunnen meedoen in de maatschappij.
Goed wonen is een basisvoorziening waaraan iedereen behoefte
heeft. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en dat zal zo blijven.
Als die basisvoorziening ontbreekt, of als er iets aan schort,
is het lastig om mee te doen in de samenleving.
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Het streven van Pré Wonen

De problematiek en de middelen zijn veranderd,
de uitgangspunten en ambities zijn hetzelfde
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De problematiek is natuurlijk anders. Honderd jaar geleden ging
het vooral om hygiëne, om ‘reinheid’. Tegenwoordig gaat het vooral
om betaalbaarheid. De middelen zijn ook veranderd. We werken
niet meer met kasboeken, maar leven in de digitale eeuw. De maatschappelijke opgave en de ambities zijn wel vergelijkbaar. Daarin
vindt Pré Wonen, net als de oprichters honderd jaar terug, de drijfveer om talent en professionaliteit in te zetten om mensen een goede en betaalbare woning te bieden. Maar ook om te voorkomen dat
mensen in de samenleving tussen wal en schip terecht komen. Als
Pré Wonen – samen met haar partners – daarin uitblinkt, kunnen we
de groeiende tweedeling afremmen.
Dat biedt mensen én de maatschappij weer
perspectief. Dat zien we als onze
bestemming!
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Strategische focus

Onze kerntaak:
zorgen voor betaalbare woningen
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Van oudsher zorgen woningcorporaties voor betaalbare woningen voor
mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien. Dat was de leidraad gedurende honderd jaar Pré Wonen. Omdat dat voor velen niet vanzelfsprekend is, zien we dat als een maatschappelijke opgave. Door de jaren
heen zijn corporaties daar goed in geworden. Dat geldt ook voor Pré
Wonen.
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Strategische focus

De oude vertrouwde werkwijze volstaat
niet meer, het moet anders en beter
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Om onze huurders een fijn thuis te bieden, zodat ze een basis hebben
om deel te nemen aan de maatschappij, volstaat de oude, gebruikelijke
werkwijze niet meer. Omdat de omstandigheden complex zijn, moet het
anders en zeker beter. Goed is niet goed genoeg. Uitblinken in dienstverlening, dat is het enige passende antwoord op vragen en behoeften van
huurders.
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Strategische focus

We denken ook aan kwetsbare groepen;
onze ogen sluiten is geen optie
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We zijn goed in het oplossen van maatschappelijke problemen op het
gebied van sociale huisvesting. Denk aan betaalbaarheid, aan duurzaamheid of aan de bekende trits ‘schoon, heel en veilig’. En - wat we ook
doen - we hebben aandacht voor de mensen die tussen wal en schip
dreigen te vallen. Mensen naar wie geen instelling meer omkijkt (door
eilandvorming of terugtrekking op kerntaken), mensen die door individualisering en vereenzaming geen contact meer hebben.
Deze groep mensen wordt niet-zelfredzamen genoemd.
Hun situatie beschouwen wij als een maatschappelijk
probleem. Een probleem dat ook op het gebied van
wonen om een oplossing vraagt en dat mens en
samenleving raakt. Deze problematiek wordt steeds
complexer en pregnanter.
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Strategische focus

We willen uitblinken in de dienstverlening,
voor onze huurders en de maatschappij
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Het belangrijkste antwoord van Pré Wonen op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen is dat Pré Wonen wil uitblinken in de dienstverlening in de sociale huisvesting. Daar ligt onze focus, dat is onze ambitie.
Het is een rigoureuze keuze die we niet langs de weg van de geleidelijkheid kunnen waarmaken. Uitblinken in de dienstverlening is geen sinecure. Het betekent dat goed niet goed genoeg is. Het vraagt een stap extra
van alle medewerkers, zodat onze organisatie vlekkeloos draait. Het
betekent dat onze maatschappelijke meerwaarde voor iedereen duidelijk
is, en dat we stevig gaan investeren in onze samenwerkingsrelaties.
Onze strategische focus vertalen we in drie thema’s.
Op deze drie punten zal Pré Wonen de komende
jaren excelleren, zodat we onze ambitie waar
kunnen maken.
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Strategische focus

1

We bieden huurders een totaaloplossing

We bieden huurders een totaaloplossing
01

Ons aanbod gaat verder dan een woning,
het gaat om een totaaloplossing
We vinden dat iedereen een fijn thuis verdient. Wat een fijn thuis precies
is, verschilt per persoon. Daarom brengen we in beeld welke klanten of
klantgroepen we hebben en welke behoeftes zij hebben om een fijn thuis
te kunnen creëren.
Ons aanbod stemmen wij af op dat wat de verschillende klanten nodig
hebben en dat gaat verder dan alleen een woning. Dan gaat het om een
combinatie van woning, diensten en dienstverlening. We noemen dat een
totaaloplossing. Dus niet een woning of een dienst of dienstverlening,
maar een unieke combinatie van dienstverlening op het gebied van huisvesting en wonen (een goede woning in een fijne buurt).
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Strategische focus

1

We bieden huurders een totaaloplossing

We hebben vele huurders en onderscheiden
meerdere klantgroepen
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De wet stelt duidelijke grenzen aan wat woningcorporaties wel en niet
kunnen en mogen doen. Binnen de financieel afgebakende grenzen
onderscheiden we de volgende klantgroepen:
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Een- tot en met driepersoonshuishoudens
Grote huishoudens (4+)
Mensen met een mobiliteitsprobleem
Niet-zelfredzamen
Spoedzoekers
Woongroepen.
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Strategische focus

1

We bieden huurders een totaaloplossing

Huurders hebben uiteenlopende woonbehoeften
en kunnen daarvoor bij ons terecht
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De vraag van de klant begint vaak met de behoefte aan een woning.
We moeten die behoefte, zowel de huidige als de toekomstige, dus goed
in beeld hebben. We hebben nu zo’n 13.000 woningen in Haarlem, Beverwijk, Bloemendaal en Heemstede. Deze huizen verschillen in leeftijd,
staan op verschillende locaties en het gaat om ‘gestapelde bouw’ en
eengezinswoningen. Voor elk wat wils zo lijkt het, maar de markt voor de
sociale woningbouw is krap en niet erg flexibel.
Hebben we de behoeftes in kaart, dan kunnen we keuzes maken in beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Die drie zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Kiezen we voor de ene waarde, dan heeft dat gevolgen voor de andere. Zo gaan we werken met product-markt-combinaties.
Denk aan woningen met een bepaalde prijs/kwaliteit-verhouding voor
een bepaalde doelgroep. Een voorbeeld: de kluswoning: daarbij worden
concessies gedaan aan de kwaliteit (maar die zakt nooit door een basisniveau), maar de prijs is dan ook laag.
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Strategische focus

1

We bieden huurders een totaaloplossing

We bieden woningen
met maximale flexibiliteit in het aanbod
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Hebben we de woonbehoeftes in kaart, dan weten we ook dat ze veranderen, want levensfasen veranderen. Maximale flexibiliteit van het
woningaanbod is dan ook van groot belang. Snel bouwen, aanpasbaar
bouwen, tijdelijke woonvoorzieningen en oplossingen regelen in samenwerking met derden, zijn belangrijk om huurders een product te leveren
dat aansluit op de behoefte. De basiskwaliteit van die woning is daarbij
op orde, dat is een voorwaarde. En daar hoort toekomstgericht,
verantwoord energiegebruik bij.
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Strategische focus

1

We bieden huurders een totaaloplossing

We leveren diensten en dienstverlening,
waarbij wat én hoe belangrijk zijn
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Ons aanbod aan diensten is breed: variërend van het begeleiden van
het zoeken naar een woning, het zorgen voor ‘schoon, heel en veilig’,
tot het aanpakken van woonfraude. Al deze diensten dragen bij aan het
woongenot, het fijne thuis van onze huurders. Om uit te blinken in onze
dienstverlening is wat we doen belangrijk. De manier waarop is daarentegen net zo belangrijk. Zo is persoonlijk contact bij onderhoud meer dan
gewenst. En dat geldt ook voor de aanpak van overlast. Dat we zichtbaar
en aanspreekbaar zijn in de buurt, scoort hoog. Recent onderzoek toonde dit aan. De tevredenheid van onze huurders over onze producten en
diensten en over de manier waarop we in die in onderlinge samenhang
leveren, is een van de belangrijkste graadmeters
voor onze prestaties.
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Strategische focus

1

We bieden huurders een totaaloplossing

Wij werken voor huurders
en zij kunnen ons helpen
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We gaan dus klanten en klantgroepen in beeld brengen, hun behoeftes
onderzoeken. En we gaan bekijken hoe we onze producten en diensten
hierop het beste kunnen laten aansluiten. Wat we daarbij ook gaan doen,
is onze huurders benaderen. Zij weten namelijk als geen ander wat nodig
is om een fijn thuis te ervaren. Daarom benutten we hun stem en talent
om woongerelateerde vraagstukken op te lossen.
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Strategische focus

2

We bieden aantoonbare maatschappelijke meerwaarde

We bieden aantoonbare maatschappelijke
meerwaarde
We kunnen en willen het niet alleen, samen met anderen
leveren we maatschappelijke meerwaarde
Als maatschappelijke organisatie is het noodzakelijk dat je laat zien welke
waarde je aan de samenleving toevoegt. Bieden van maatschappelijke
meerwaarde betekent bijvoorbeeld dat we extra dienstverlening leveren
voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben zodat ze in staat
zijn (uiteindelijk) zelf beter in hun woonbehoeften te voorzien. Dit kan ook
een vorm van begeleiding zijn bij het zelfstandig wonen, of hulp bij het
zoeken (en vinden) van passende huisvesting vanwege een persoonlijke
situatie. Het zit ‘m ook in extra aandacht voor sociaal beheer of een oplossing vinden voor een financieel probleem.
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Strategische focus

2

We bieden aantoonbare maatschappelijke meerwaarde

Verankering in de samenleving is nodig,
willen we meerwaarde leveren
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Om maatschappelijke meerwaarde te kunnen bieden, moeten we goed
in de samenleving verankerd zijn. Pré Wonen zal in die samenleving
duidelijk de eigen positie moeten bepalen, en de ogen en oren open
moeten hebben voor wat de omgeving, de stakeholders en de huurders
van ons verwachten. Daarin zit de legitimiteit van ons handelen als maatschappelijke organisatie. En hoe steviger de positie in het netwerk is, hoe
beter we in staat zullen zijn om mede sturing te geven aan een oplossing
van de gesignaleerde maatschappelijke vraagstukken. De meerwaarde
kunnen we immers niet altijd zelf bieden. In samenwerking met andere
deskundige partijen kan dat wel. Door werk te maken van die activiteiten
kan het onderscheid tussen zelfredzamen en niet-zelfredzamen kleiner
worden. Ook verwachten we zo de effecten van een tweedeling in de
samenleving te kunnen beperken.
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Strategische focus

2

We bieden aantoonbare maatschappelijke meerwaarde

Samenwerken in een netwerk brengt ons verder,
we zoeken steeds naar gedeelde belangen
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Pré Wonen wil samenwerken met andere partijen als deze efficiënter of
effectiever zijn met hun deskundigheid. We gaan ons richten op onze
kernactiviteiten. Dit betekent dat het mogelijk is dat we een aantal taken
niet meer zelf gaan uitvoeren. Partijen die voor de huurder relevant zijn,
brengen wij in beeld. We benoemen het belang en de baat die wij voor
onszelf zien en het belang en de baat die we voor de ander kunnen
hebben. We onderzoeken waar we een meerwaarde kunnen bereiken op
basis van gedeelde belangen. We organiseren zo een netwerk rondom
de huurder.
Een functioneel extern netwerk beperkt zich niet tot die partijen die een
bijdrage leveren ten behoeve van onze huurders. Ook partijen die voor
onze organisatie zelf van belang zijn, nu en in de toekomst, krijgen een
plaats in het netwerk. Dit inclusief de partijen die een rol spelen omdat
ze Pré Wonen beoordelen, profileren en inspireren. Natuurlijk betekent
effectief samenwerken met derden ook dat we dit netwerk structureel
onderhouden.
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Strategische focus

3

We zijn een organisatie in beweging

We zijn een organisatie in beweging
01

We moeten verder gaan dan tot nu toe;
het moet anders
Pré Wonen heeft een goede reputatie als regionale corporatie en is een
betrouwbare partner. Maar voor ons is dat niet meer genoeg. We willen
een dienstverlener zijn die door haar manier van werken een duidelijke
plus voor de huidige en toekomstige huurder realiseert. We willen
uitblinken in dienstverlening in de sociale huisvesting en daarom
kunnen we niet blijven doen wat we deden. We gaan bewegen en
zaken anders en strakker aanpakken.
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Strategische focus

3

We zijn een organisatie in beweging

Dat vraagt flinke extra inzet van onze medewerkers. Om sturing te geven
aan de verandering die we gaan doormaken, hanteren we een aantal
principes:

•
•
•
•
•

Huurders leiden ons denken en doen.
We richten onze ogen en oren naar buiten.
We willen het iedere dag beter doen.
Samenwerken doen we vanuit gedeeld belang.
We hebben onze ‘huishouding’ strak gereguleerd.

We willen groeien in het integraal denken en handelen, gefundeerde
keuzes maken.
De resultaten waar we voor staan, kunnen alleen tot stand komen als we
daar gezamenlijk, ook met partners, gericht en planmatig aan werken.
Dat betekent dat we de eigen bedrijfsvoering
spic en span op orde moeten hebben.
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Strategische focus

3

We zijn een organisatie in beweging

De behoefte van de huurder is leidend,
bij onze keuzes en onze diensten
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Een woningcorporatie opereert normaliter volgens de levenscyclus van
een woning: dat gaat van bouwen, verhuren, beheren en onderhouden
naar afstoten (verkoop of sloop). Voor Pré Wonen is iets anders leidend:
de behoefte van de huurder. We willen daarom goed kijken of het verstandig is om álles zelf te doen. We leggen criteria vast waarmee we kunnen onderbouwen waarom Pré Wonen van toegevoegde waarde is (en
activiteiten dus zelf uitvoert) en waarom de meerwaarde voor de huurders
door andere partijen beter gegarandeerd is.
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Strategische focus

3

We zijn een organisatie in beweging

Uiteindelijk komen we op die manier tot een overzicht van activiteiten die
we absoluut zelf moeten uitvoeren, activiteiten die we beter in samenwerking kunnen organiseren, en activiteiten die we beter kunnen uitbesteden. Dit gaat over talenten, maar zeker ook over euro’s en risico’s. Eén
ding zal duidelijk zijn: onze kernactiviteit is dienstverlening. Als dienstverlener moeten we ons kunnen verplaatsen in de vraag van de huurder,
ruimdenkend zijn en empatisch, maar tegelijkertijd zakelijk en oplossingsgericht. Ofwel: meervoudig denken, en/en-denken.
Nabijheid, zichtbaarheid en flexibiliteit zijn voor onze huurders belangrijk.
We zetten onze ogen en oren in de wijk goed open, zodat de signalen
van buiten input vormen voor onze keuzes en ons handelen (‘outside-in’).
De multidisciplinaire teams spelen daarbij een cruciale rol. We moeten
ook uitstekend kunnen samenwerken en regisseren bij de activiteiten die
we niet tot onze kerntaken rekenen, maar die wel noodzakelijk zijn om
huurders een totaaloplossing te kunnen bieden.
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Strategische focus

3

We zijn een organisatie in beweging

We denken aan de lange termijn;
we zijn er ook voor de huurders van de toekomst

01

02
Tot slot besteden we uiteraard ook aandacht aan de continuïteit van Pré
Wonen. We werken ook voor toekomstige huurders. Daarmee hebben we
doelstelling voor de lange termijn, waarbij sturingsratio’s een noodzakelijk
instrument zijn. Voor een deel worden deze door de externe toezichthouders opgelegd, voor een deel bepalen we ze ook zelf. Het spreekt voor
zich dat we onze financiële middelen niet ongelimiteerd kunnen inzetten.
Ook over twintig en vijftig jaar zijn investeringen noodzakelijk. We moeten
onze investeringsruimte dus goed bewaken en nuttig gebruiken.
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Onze ambitie
waarmaken

Onze ambitie waarmaken

Onze ambitie waarmaken
01

02
Onze oude vertrouwde werkwijze volstaat niet meer, het moet anders en
beter. Onze ambitie, of strategische focus is dan ook dat we willen uitblinken in de dienstverlening in de sociale huisvesting. Die focus vertalen we
zoals hiervoor geschetst in drie thema’s.

•
•
•

We bieden huurders een totaaloplossing
We bieden aantoonbare maatschappelijke meerwaarde
We zijn een organisatie in beweging

Hieronder staat per strategisch thema beschreven wat we de
komende jaren gaan doen om onze ambitie waar te maken.
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Onze ambitie waarmaken

We bieden huurders een totaaloplossing
99Onze diensten en dienstverlening worden door de huurders gemiddeld hoog gewaardeerd, waarbij de

tevredenheid over het dagelijks onderhoud en het resultaat daarvan minimaal met een 8 worden beoordeeld.

99We intensiveren het buurt- en complexbeheer om te kunnen anticiperen op de vraag van de huurders.

Dit doen we op basis van wijkteamanalyses, door competenties te versterken en netwerken te benutten.

99We benutten altijd de stem en het talent van de huurders om woongerelateerde vraagstukken op te
lossen.

99Al onze woningen voldoen aan onze basiskwaliteit. We bieden woningen van verschillende kwaliteitsniveaus aan doelgroepen om betaalbaarheid te waarborgen.

99De portefeuillestrategie die is gebaseerd op externe ontwikkelingen bepaalt de transformatieopgave.

Hierbij ligt de focus op meer kleinere, liftontsloten appartementen en kleinere eengezinswoningen. We
voegen tot en met 2020 netto 100 woningen toe.
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Onze ambitie waarmaken

We bieden aantoonbare maatschappelijke meerwaarde
99Stakeholders zijn positief over de meerwaarde die Pré Wonen biedt, dit komt
tot uiting in een score in de visitatie op het onderdeel ‘presteren
volgens belanghebbenden’ met minimaal een 7,2.

99Het percentage niet-zelfredzame huurders dat gehuisvest is naar

tevredenheid (van huurder zelf en de directe buren) is toegenomen
ten opzichte van 2016.
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Onze ambitie waarmaken

We zijn een organisatie in beweging
99We analyseren onze huidige bedrijfsprocessen en bepalen welke processen we zelf uitvoeren, welke we
in samenwerking doen en welke we vanuit een regierol laten uitvoeren door samenwerkingspartijen. In
2020 hebben we dit in praktijk gebracht met bijbehorende samenwerkingsovereenkomsten.

99De informatievoorziening voor huurders, medewerkers en samenwerkingpartijen is op gewenst niveau
(juistheid, tijdigheid/toegankelijkheid en volledigheid).

99Onze systemen en applicaties maken de gewenste digitale/online dienstverlening aan huurders mogelijk;

wanneer we onze klantprocessen digitaliseren doen we dat volledig (van A tot Z) en alleen als het waarde
toevoegt.

99Medewerkers beschikken over de juiste competenties zodat Pré Wonen maximaal klant- en resultaatge-

richt is, de gewenste (regie)rol kan vervullen en professioneel kan samenwerken met collega’s, stakeholders en partners.

99We waarborgen onze continuïteit door ons huishoudboekje op orde te houden; we voldoen aan de normen van onze (interne en externe) toezichthouders.

99We besteden onze middelen zoveel mogelijk aan de maatschappelijke opgave daarom zijn onze bedrijfslasten (inclusief personeelslasten) niet hoger dan € 750,- per vhe.
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