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VOORWOORD
Dit Koersplan brengt in beeld waar wij als Eemland Wonen voor staan,
waar we naartoe gaan en hoe wij dit willen realiseren. Het Koersplan is
een ambitieplan voor drie jaar.
Het Koersplan geeft de richting aan, zet een route uit. Het voert ons langs
drie strategische hoofdthema’s: Duurzaam wonen; Meer dan wonen alleen;
Verantwoord wonen. Voor ieder thema zijn een (beperkt) aantal ambities
geformuleerd.
De snelle en vaak onvoorspelbare ontwikkelingen in onze omgeving maken
de toekomst minder goed te plannen en vereisen maximale flexibiliteit in
onze plannen en in onze organisatie.
Met jaarplannen, portefeuilleplan en complexbeheerplannen geven we concrete invulling aan de in het Koersplan uitgezette route en ambities, waarbij
we telkens om ons heen blijven kijken of de gekozen weg nog de juiste is.
In ons Koersplan staat de huurder centraal: onze huidige én toekomstige
huurders. Alles draait om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van wonen
voor onze doelgroep met een daarbij passende kwaliteit.
Prachtige uitdagingen waar wij als Eemland Wonen samen met onze
belanghouders graag de schouders onder zetten.
François Claessens

EEMBORG BINNENTUIN
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samen
betrokken
gedreven
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HIER STAAN WE VOOR
MISSIE
Eemland Wonen biedt woonruimte in Baarn en omgeving aan mensen die
daar zelf onvoldoende in kunnen voorzien.

ONZE KERNWAARDEN
Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen Eemland Wonen.
Ze geven weer waar we voor staan, hoe we ons werk willen doen en vooral:
waarom.

ONZE KERNWAARDEN ZIJN:
BETROKKEN
We tonen begrip, leven ons in, denken mee en zoeken oplossingen. We weten wat
er leeft bij onze huurders. We zijn open en transparant. Wij luisteren naar elkaar,
naar onze huurders en naar onze belangenhouders. We (h)erkennen elkaars kracht.

SAMEN
We zoeken de samenwerking op met onze huurders en belangenhouders. We zijn
(klant)vriendelijk. We zijn toegankelijk. We denken in mogelijkheden. We hebben
aandacht voor de ander en zorgen voor elkaar.

GEDREVEN
We werken met passie. We willen vooruit. We werken vanuit visie. We nemen
initiatief. We hebben oog voor vernieuwing en kansen.
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DE WERELD OM ONS HEEN
POLITIEKE, ECONOMISCHE, TECHNOLOGISCHE EN
MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN
In rap tempo verandert de wereld om ons heen. De vele politieke, economische, technologische en maatschappelijke veranderingen hebben invloed op ons dagelijks werk en op
de manier waarop wij wonen invulling geven. We staan voor de uitdaging om soepel met
deze veranderende omgeving om te gaan. We anticiperen zo veel mogelijk, maar realiseren ons ook dat we de toekomstige ontwikkelingen niet allemaal kunnen voorspellen. De
keuzes die we hierin maken, staan benoemd in dit Koersplan voor de komende drie jaar.

POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
BELEID RIJKSOVERHEID
Betaalbaarheid is en blijft een actueel thema. Om huurwoningen betaalbaar te houden
voor mensen met een lager inkomen, heeft de rijksoverheid beleidsregels opgesteld voor
wie in een corporatiewoning mag wonen en (vaak) ook tegen welke prijs. Het beleid richt
zich bovendien op de doorstroming van hogere middeninkomens uit de sociale sector
(huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68). Het is namelijk niet de bedoeling dat deze
huurders een sociale huurwoning blijven bewonen, terwijl ze hier eigenlijk een te hoog
inkomen voor hebben.
De taak van corporaties is beperkt tot zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor
mensen met een laag inkomen. De verhuurderheffing die de overheid corporaties oplegt,
zet deze opgave behoorlijk onder druk. Corporaties betalen sinds 2013 een heffing over
de WOZ-waarde van de huurwoningen. Door de relatie met de WOZ-waarde neemt het
bedrag van de heffing de komende jaren verder toe.
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JAN STEENLAAN

PASSEND TOEWIJZEN

Zij zouden moeten doorstromen naar een huurwoning in de vrije sector of

De Woningwet 2015 stelt dat corporaties hun doelgroepen (vooral huishou-

een koopwoning. En de stijgende prijzen en korte doorlooptijden van koop-

dens met een inkomen beneden € 36.798,- prijspeil 2018) moeten huisvesten

woningen leiden tot een overspannen markt; woningzoekenden passen hun

in een woning die past bij hun inkomen. Dit ‘passend toewijzen’ maakt het

woonwens in veel gevallen noodgedwongen aan.

voor huurders met een middeninkomen en de inkomensklasse daar net boven
bijna onmogelijk een woning te vinden. Zij zijn veroordeeld tot het huren van

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN

een woning in de vrije sector.

Op technologisch vlak volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Digitalisering speelt een steeds grotere rol in onze sector. In de dienstverlening én

DUURZAME SAMENLEVING
Ook duurzaamheid is een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat.

in praktische toepassingen, zoals slimme meters, domotica en robotisering.

Mondiaal, landelijk en lokaal worden veel afspraken gemaakt om de samenle-

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

ving te verduurzamen. De door de Rijksoverheid vastgestelde ijkpunten voor

Tegenover de toenemende individualisering van de maatschappij ontstaat

corporaties zijn: een energieneutraal woningbezit in 2030 en gasloos in 2050.

een beweging van mensen die bewust hun leven op een andere manier

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

vormgeven. Vormen hiervan zijn small living, groepswonen en het delen van
bezittingen (deeleconomie). Mensen wonen steeds langer zelfstandig. Extra

Steeds vaker is sprake van een mismatch tussen inkomen en woonlasten.

zorg van instanties en de buurt zijn hiervoor noodzakelijk. Dit legt extra druk

Nieuwe huurders hebben vaak te maken met hoge woonlasten ten opzichte

op de samenleving, vooral bij een toenemende vergrijzing.

van hun inkomen. Huurders die lang in hun woning wonen, hebben vaak
weer (te) lage woonlasten ten opzichte van hun inkomen.
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ONZE THEMA’S
VOOR DE KOMENDE JAREN
OP KOERS NAAR 2021

Naar aanleiding van de zojuist geschetste ontwikkelingen hebben
wij een aantal keuzes gemaakt voor onderwerpen die in de periode
2019-2021 onze aandacht krijgen.
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1. DUURZAAM WONEN

We weten wat er leeft
bij onze huurders

Duurzaam wonen gaat niet alleen om duurzaamheid, maar ook om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Onze kerntaak als corporatie is dat we
voldoende betaalbare en geschikte woningen hebben voor woningzoekenden
met een laag inkomen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Deze kerntaak
zal niet snel wijzigen. Om alle huishoudens met een laag inkomen te kunnen
bedienen, gaan wij ons woningbezit langzaamaan omvormen, zodat het beter
aansluit op de vraag.

BETAALBAARHEID
We richten ons op mensen uit de regio Baarn met een laag inkomen en beperkte kansen
op de woningmarkt. De betaalbaarheid van woningen is de afgelopen jaren steeds meer
onder druk komen te staan. Het behoud van betaalbare huurwoningen voor onze primaire doelgroep is dan ook ons belangrijkste uitgangspunt.
Op de huidige, overspannen woningmarkt kunnen naast de huishoudens die behoren tot
onze voornaamste doelgroep ook de huishoudens met middeninkomens niet meer aan
een betaalbare woning komen. We sluiten onze ogen hier niet voor en gaan ons extra
inspannen om ook de huishoudens met een middeninkomen van huisvesting te voorzien.
Daarnaast heeft ook de eerdergenoemde doorstroming van hogere middeninkomens uit
de sociale sector onze aandacht. Zo verkennen wij met onze samenwerkingspartners de
mogelijkheden om deze doorstroming te bevorderen.

PARKGEBOUW , SNIPSTRAAT
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AMBITIES 2019-2021
-- Onze woningen zijn bereikbaar voor de primaire doelgroep (huishoudens met een inkomen
beneden € 36.798,- prijspeil 2018) en deels ook voor de secundaire inkomensdoelgroep
(met een inkomen tussen € 36.798,- en € 41.056,-).
-- Minimaal 80% van de huren blijft onder de tweede aftoppingsgrens van de huurtoeslag
(€ 651,03 prijspeil 2019).
-- Het aantal woningen met een geliberaliseerde huurprijs (woningen waarbij de corporatie de
vrijheid heeft de huurprijs te bepalen, ofwel vrije sector woningen) stijgt naar 8%.

BESCHIKBAARHEID
Iedere woningzoekende wil het liefst zo snel mogelijk een woning. De vraag naar sociale
huurwoningen en naar vrije sector woningen met een gematigde huurprijs overstijgt het
aanbod. Om een deel van deze vraag op te vangen, is het onze ambitie om jaarlijks dertig
nieuwe woningen te bouwen. Woningen die qua grootte en huurprijs aansluiten bij huishoudsamenstellingen en inkomensklassen van huidige en toekomstige woningzoekenden.
Naast het uitbreiden van de woningvoorraad streven wij ook binnen ons bestaande
bezit naar een passend woningaanbod. We werken aan een portefeuille die nu én later
aansluit bij onze doelgroep. Er is zoals overal in Nederland sprake van gezinsverdunning.
Daarnaast is er sprake van een toenemende vergrijzing. De komende jaren proberen wij
ons bezit waar mogelijk zodanig te transformeren dat vraag en aanbod beter op elkaar
aansluiten. Hierbij houden wij er rekening mee dat de vergrijzing in de toekomst weer
afneemt.
Om nieuwbouw voor jongeren goed aan te laten sluiten bij de vraag, zijn wij het project
‘Meerstemmig bouwen in Baarn’ opgestart: een planontwikkelingstraject waarin we
samen met jongeren de woonwensen verkennen.

Wij streven naar een
passend woningaanbod

AMBITIES 2019-2021
-- We bouwen 30 nieuwe woningen per jaar.
-- We creëren een aanbod van woningen dat aansluit bij de vraag.
-- We bekijken de mogelijkheid om een deel van ons woningbezit te transformeren naar
gecombineerde huisvesting voor jongeren en ouderen.
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KWALITEIT
We willen de kwaliteit en de prijs van onze woningen goed in balans houden.
Dit betekent dat we onderhoud aan een woning uitvoeren indien dit technisch

AMBITIES 2019-2021
-- We ontwikkelen op basis van de Aedes-routekaart of een gelijkwaardige
tool een plan van aanpak voor een CO2-neutrale woningvoorraad.

nodig is. De komende jaren ligt onze focus vooral op comfort verbeterende

-- We investeren in duurzame projecten.

maatregelen die aansluiten bij het verduurzamen van de woningen.

-- Tot en met 2021 verduurzamen wij de voorraad naar een gemiddelde
energie-index van 1,4 (voorheen label B).

Daarbovenop vinden wij het belangrijk dat onze woningen voldoen aan een

-- We onderzoeken de mogelijkheden van een wijkbrede duurzaamheidsaanpak.

bepaalde basiskwaliteit. Om die reden onderhouden wij onze woningen volgens de kwaliteitsnorm NEN 2767. Dit is een soort ‘checklist’ op basis waarvan we de technische staat van een gebouw of woning kunnen meten.

AMBITIES 2019-2021
-- De (onderhouds)kwaliteit conform de kwaliteitseisen van NEN 2767
is minimaal conditiescore 3.
-- Er wordt een basiskwaliteit voor het onderhoud van de binnenzijde van
de woningen opgesteld waarbij we letten op het comfort maar ook op de juiste
prijs/kwaliteitverhouding.
-- Op basis van complexbeheerplannen maken we keuzes voor ons meerjarig
onderhoud.

DUURZAAMHEID
Verduurzamen van het woningbezit is de komende jaren een belangrijk
onderwerp voor Eemland Wonen. We gaan een plan van aanpak maken om
tegemoet te komen aan de eisen van de overheid om de CO2–uitstoot fors te
verminderen en richting 2050 een CO2-neutrale en gasloze woningvoorraad
te hebben. Hiervoor gebruiken wij de Aedes-Routekaart CO2-neutraal 2050
(een online ondersteuningstool van Aedes, de koepel van woningcorporaties)
of een gelijkwaardige tool. De komende jaren investeren wij vooral verder in
energiebesparende maatregelen, zoals in woningisolatie in combinatie met
een betere ventilatie van woningen. We maken daarbij gebruik van bewezen
technologie, zoals zonnepanelen, geïsoleerde beglazing, spouwmuurisolatie
et cetera.

MARISSTRAAT
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2. MEER DAN WONEN ALLEEN
Het huisvesten van mensen is ons bestaansrecht en met onze woningen dienen wij
dat doel. Maar er is meer. We vinden het belangrijk dat we samen met onze huurders (bewoners) en samenwerkingspartners meer invulling geven aan het wonen in
een huurwoning van Eemland Wonen. Dit doen wij op verschillende manieren.
GOEDE COMMUNICATIE MET ONZE HUURDERS
We willen dichtbij onze huurders staan door goede communicatie en service. Dat kan door
goed gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Zo geven wij onze huurders de mogelijkheid meer zelf te regelen op momenten dat het hen uitkomt. Maar niet alle zaken kun
je online regelen en niet iedereen wil en kan dat. Daarom blijft persoonlijk contact voor
Eemland Wonen belangrijk. We zijn en blijven immers een lokaal verankerde corporatie.
SAMENWERKEN MET PARTNERS
Met de hedendaagse taken en problematiek waarmee we als organisatie worden geconfronteerd kan het niet anders dan dat we actief de samenwerking opzoeken met partners
in ons werkgebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente, het maatschappelijk werk
of andere zorgverleners. Onze huurders plukken daar de vruchten van.
TEVREDEN HUURDERS
De tevredenheid van onze huurders is belangrijk. De komende jaren willen wij hierin
We een beter inzicht krijgen. Samen met onze huurders zetten wij ons in om een aantal
belangrijke speerpunten vast te stellen en uit te dragen.

DIENSTVERLENING
Iedere huurder wil goede dienstverlening. “Zeggen wat we doen” en “doen wat we zeggen”
is voor ons de kern van goede dienstverlening. Hoe we onze dienstverlening de komende jaren ook aanpassen, bij alles wat we doen maken wij de afweging tussen digitaal en
persoonlijk contact. We bieden altijd alternatieven voor huurders die (nog) niet klaar zijn
voor onze onlinedienstverlening.
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MESDAGPLEIN

De tevredenheid van
onze huurders is belangrijk

Wel werken wij steeds verder aan de digitalisering van onze dienstverlening en de interne

Onze huurders
zijn de ogen en
oren in de wijk

processen. Altijd vanuit de vraag wat passend is voor onze huurders én voor onze organisatie. ‘Betrokken’ en ‘Samen’ zijn voor Eemland Wonen belangrijke kernwaarden, dus we
zorgen ervoor dat deze in onze dienstverlening worden verankerd.

AMBITIES 2019-2021
-- We doen vanaf 2019 mee aan de benchmark Klanttevredenheid van Aedes.
Aedes voert deze meting naar de prestaties van corporaties jaarlijks uit.
-- Daarnaast onderzoeken wij op welke manieren we de mening en klanttevredenheid
van onze huurders structureel kunnen monitoren.
-- Binnen twee jaar kunnen huurders hun meldingen ook digitaal bij ons doorgeven via een
klantportaal.
-- Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Huurders kunnen ons tijdens werktijden
altijd telefonisch bereiken. Een afspraak maken met medewerkers blijft ook mogelijk.

COMMUNICATIE
Ook de communicatie naar onze huurders gaan wij digitaliseren. Onze huurders krijgen
de mogelijkheid meer zaken zelf online te regelen. Onze website wordt vernieuwd en
we maken een online nieuwsbrief. Hierbij blijven wij oog houden voor het menselijk
contact. Persoonlijk contact met onze huurders vinden wij niet alleen belangrijk maar
ook noodzakelijk.

AMBITIES 2019-2021
-- We communiceren open en actief over ons beleid, onze projecten, onze plannen en onze
beweegredenen naar onze huurders, belangenhouders en collega’s.
-- We communiceren open, transparant en met een luisterend oor.
-- We beantwoorden de vragen van onze klanten bij voorkeur in het communicatiemedium dat
ze zelf kiezen met de daarbij behorende maximale, algemeen gangbare, reactietermijnen. Ook
de toon van de communicatie passen we aan op de verschillende communicatiekanalen.
-- In 2019 lanceren wij een vernieuwde en goed werkende website die klantgericht kan worden
ingezet om huurders te informeren en te betrekken.
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LEEFBAARHEID

Het is essentieel om samen op te trekken. Verschillende partijen verzetten

Door de zich terugtredende overheid zien wij de groep sociaal kwetsba-

veel werk om Baarn en Bunschoten steeds mooier en prettiger te maken.

ren toenemen. Deze groep vraagt onze bijzondere aandacht, want sociaal

Onze huurders plukken hiervan de vruchten. Om die reden willen we de

kwetsbaren hebben meer nodig dan woonbegeleiding alleen. Samen met onze

samenwerking intensiveren met onze partners, zoals de gemeenten Baarn en

maatschappelijke partners zetten wij ons dan ook voor deze groep in.

Bunschoten, de Huurdersraad en andere woningcorporaties. Daarnaast zoeken wij ook het contact met diverse andere partners, zoals zorginstellingen,

Veel huurders zijn betrokken bij het wonen en leven in hun buurt. Hun in-

welzijnsorganisaties en maatschappelijk werk.

breng is essentieel voor ons werk en bewonersinitiatieven moedigen we dan
ook graag aan. Onze huurders zijn de ogen en oren in de wijk: daarom is het

Naast de contacten met de (formele) partners zoeken wij ook de samen-

belangrijk te weten wat zij kunnen en willen bijdragen aan het prettig wonen

werking op met diverse andere partijen bij concrete projecten. Een voorbeeld

en de leefbaarheid in hun buurt. Alle initiatieven zijn meer dan welkom. In

hiervan is het project ‘Meerstemmig bouwen in Baarn’. Met jongeren is een

welke vorm dat gebeurt, stemmen we samen met de huurders af.

verkenning opgestart over hun woonwensen en van daaruit een planontwikkelingstraject.

AMBITIES 2019-2021
-- We geven, samen met onze maatschappelijke partners, meer aandacht aan
kwetsbare groepen door ze in hun woonsituatie te ondersteunen en de juiste
huisvesting te vinden.
-- We staan open voor initiatieven van onze huurders en door initiatieven te ondersteunen dragen wij actief bij aan de leefbaarheid van de buurten.
-- We stellen in samenwerking met de Huurdersraad in 2019 een leefbaarheidsbe-

AMBITIES 2019-2021
-- We zetten in op een intensieve samenwerking met de Huurdersraad en de gemeenten Baarn en Bunschoten.
-- We willen de samenwerking met de overige belangenhouders intensiveren en
uitbouwen.
-- We zoeken samenwerking met collega corporaties.

leid op, met als doel dit beleid in 2020 op te nemen in de prestatieafspraken.
-- Vooruitlopend op dit leefbaarheidsbeleid starten wij in 2019 een pilotproject om
huurders te betrekken bij hun woonomgeving.
-- We maken inzichtelijk aan welke leefbaarheidsinitiatieven we nu al bijdragen.

SAMENWERKEN
De volkshuisvestelijke en maatschappelijke vraagstukken van deze tijd kunnen en willen wij als corporatie niet alleen oplossen. Daarom streven wij naar
een integrale aanpak van de vraagstukken die spelen in ons werkgebied. Op
lokaal niveau zijn hierover bepaalde afspraken gemaakt met de gemeenten
Baarn en Bunschoten. Deze liggen vast in de prestatieafspraken. Niet voor
niets vinden wij ‘samen’ een hele belangrijke kernwaarde.
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3. VERANTWOORD WONEN
Financiële continuïteit is de belangrijkste randvoorwaarde bij de uitvoering van
dit Koersplan. Eemland Wonen is een financieel gezonde corporatie en wil doorgaan met investeren in sociale huisvesting in Baarn en omgeving.

FINANCIËN EN VERMOGEN
De Autoriteit wonen (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kijken naar
onze vermogenspositie en kasstromen en hanteren hiervoor strikte normen die periodiek
worden beoordeeld. Aan deze normen willen wij natuurlijk blijven voldoen. Intern hanteren wij dezelfde normen met daarnaast een opslag, zodat tegenvallers (zoals heffingen
vanuit het Rijk) er niet voor zorgen dat wij onze plannen niet kunnen uitvoeren. Onze
schuldenpositie is in de afgelopen jaren toegenomen en hierdoor is onze vermogenspositie onder druk komen te staan. Om onze financiële slagkracht op peil te houden, bouwen
we de schuldenpositie in de komende periode af.

AMBITIES 2019-2021
-- Naast de normen van het Aw en WSW hanteren wij een interne norm
als buffer voor onvoorziene tegenvallers.
-- We bouwen tussen 2019-2021 de schuldenpositie af om onze financiële weerbaarheid te
versterken.

GOVERNANCE, INTEGRITEIT EN PRIVACY
Met ‘good governance’, oftewel goed bestuur, bedoelen we dat een onderneming goed,
efficiënt en verantwoord wordt geleid. Het betekent ook dat we over het gevoerde beleid
richting de belanghebbenden verantwoording afleggen.

DE OUDE WERF

Als lid van Aedes onderschrijven wij de Governancecode van onze sector (de corporatiesector). De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Deze normen leven wij na.
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Onze huurders, belangenhouders, partners en directe omgeving moeten

1.

Samenwerking met andere corporaties en ketenpartners

erop kunnen rekenen dat wij ons aan wetten en regels houden en ons

2.

Kennis en expertise inhuren waar nodig

integer en fatsoenlijk gedragen. Zij moeten kunnen vertrouwen op onze

3.

Grotere projecten faseren

organisatie en op alle personen en bedrijven die daarin en daarbij een rol
spelen. In 2019 worden de integriteitscode, klokkenluidersregeling en ons

Ons doel is een platte organisatie zijn, waarin de medewerkers een hoge mate

meldpunt herijkt.

van eigen verantwoordelijkheid hebben en nemen. We investeren dus in
zelfontwikkeling om persoonlijke groei te bereiken, evenals groei als team én

Zoals alle corporaties verwerken we veel gegevens van huurders en wisse-

als organisatie. Daarbij hebben wij oog voor arbeidsmobiliteit. Om die reden

len we informatie uit met andere organisaties. Het is van groot belang dat

zijn wij actief deelnemer van Klimmr; een samenwerkingsorganisatie van

de verwerking van gegevens zorgvuldig gebeurt, zowel technisch als orga-

verschillende corporaties die werken aan de inzetbaarheid, het vakmanschap

nisatorisch, zeker met de komst van de Algemene verordening gegevensbe-

en het talent van medewerkers. We scoorden in de laatste meting goed op

scherming (AVG). We voldoen inmiddels aan de nieuwe AVG-wetgeving.

medewerkerstevredenheid en willen dit vooral zo houden. We doen ook ons

In 2019 optimaliseren wij de processen die met privacy te maken hebben.

uiterste best om het ziekteverzuim te beperken, in lijn met het gemiddelde
binnen onze sector.

AMBITIES 2019-2021
-- We onderschrijven de Governancecode van de corporatiesector en leven deze na.

Daarnaast werken wij aan een actieve personeelsvertegenwoordiging door

-- We gedragen ons integer en fatsoenlijk.

onze medewerkers op verschillende fronten te betrekken bij beleid en orga-

-- De integriteitscode, klokkenluidersregeling en het meldpunt van

nisatievraagstukken. De secundaire arbeidsvoorwaarden worden aangepast

Eemland Wonen worden in 2019 herijkt.

aan de huidige arbeidsmarktsituatie.

-- We voldoen aan de AVG-wetgeving en optimaliseren de processen op
het gebied van AVG.

AMBITIES 2019-2021
-- We zijn flexibel, besluitvaardig en betrokken.

ONZE ORGANISATIE
Onze schaalgrootte is onze kracht en tegelijkertijd iets om rekening mee te
houden bij het stellen van onze doelen. Korte lijnen maken het mogelijk om
waar nodig snel te handelen. En de omvang van onze organisatie maakt ons
benaderbaar op ieder niveau.

-- We willen een platte organisatie zijn, waarin medewerkers eigen
verantwoordelijkheid nemen.
-- We investeren in zelfontwikkeling voor persoonlijke groei, groei
als team én als organisatie.
-- We zetten ons actief in om het ziekteverzuim te beperken, waarbij
we in lijn willen zijn met het gemiddelde binnen de sector.
-- We passen onze secundaire arbeidsvoorwaarden aan op de huidige

Kort gezegd: we zijn flexibel, besluitvaardig en betrokken. Rekening houdend
met de beperkingen van onze organisatie streven wij het volgende na:
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arbeidsmarktsituatie.

INFORMATIE EN AUTOMATISERING
Informatisering en automatisering staan de komende jaren hoog op de prioriteitenlijst.
Een goede informatievoorziening is cruciaal: voor onze interne sturing én om de relatie
met onze huurders te versterken. Anderzijds hebben we data nodig om verantwoording af
te leggen aan onze toezichthouders. Gedurende de looptijd van dit koersplan werken we
dan ook gericht aan het optimaliseren en ontwikkelen van ICT-toepassingen. Het resultaat van deze inspanningen, naast de verbetering van het informatiemanagement en de
interne processen, moet bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarnaast willen
we deze ontwikkelingen in de ICT laten bijdragen aan een betere communicatie met onze
huurders.

AMBITIES 2019-2021
-- Tussen 2019 en 2020 richten we ons op het optimaliseren en ontwikkelen van
ICT-toepassingen voor onze interne bedrijfsvoering.
-- We gaan aan de slag met het informatiemanagement en de interne processen.

RISICOBEHEERSING
De gevolgen van ongewenste en ongeplande gebeurtenissen kunnen een bedreiging

COLOFON

vormen voor het behalen van de doelstellingen uit dit koersplan. Daarom moet risicomanagement, zeg maar het bewust worden en beheersen van ongewenste risico’s, een vast

Tekst

onderdeel van de dagelijkse besluitvorming en processen worden. We willen de risico’s die

Stichting Eemland Wonen

op ons afkomen op een gestructureerde wijze identificeren, prioriteren en beheersen. In

Fotografie woningen

2019 starten we met het verder uitwerken van ons risicomanagement en verankeren we dit

Ton Kastermans fotografie b.v.

in de processen. Onze controller speelt hierin een actieve, onafhankelijke rol.

Ben den Ouden
Ontwerp

AMBITIES 2019-2021

Studio Grib

-- Risicomanagement (de bewustwording en beheersing van de mogelijke bedrijfsrisico’s)
wordt een vast onderdeel van de dagelijkse besluitvorming en procesmanagement.
-- Het risicomanagement wordt verder uitgewerkt en in de processen verankerd.
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