Nederland wereldkampioen wonen
Naast oranjekoorts, kleurt ook een enquêtecommissiekoorts onze dagbladen. Het is
u vast niet ontgaan: op 4 juni is de parlementaire enquêtecommissie
woningcorporaties gestart met de openbare verhoren. Zij kijkt kritisch naar hoe
woningcorporaties de afgelopen 20 jaar hun werk hebben gedaan.
Waar lieten de woningcorporaties steken vallen? Wat waren de uitglijders? Maar ook: wat
ging wel goed? Waar kunnen we trots op zijn? De Hollandse school werkt tenslotte op
punten ook wel: Nederlandse corporatiewoningen behoren tot de wereldtop.

Onderzoek is een goede zaak
De belangrijkste vraag is: waar kunnen we van leren? En dus ook: hoe kan het beter? Een
goede zaak dus, dit onderzoek.
Meer informatie over de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.

Solide Haag Wonen helpt collega's
Haag Wonen is een solide woningcorporatie. De huurder staat bij ons op de hoogste trede:
nu en in de toekomst. De gemeentelijke en regionale prestatieafspraken zijn daarbij ons
kompas.
Al jaren hebben we de reputatie van écht sociale huisvester. Toch zitten we in hetzelfde
schuitje. Komt de sector in het nieuws? Dan kijken onze huurders, leveranciers en
samenwerkingspartners ook naar óns. We zijn immers een woningcorporatie.
We zorgen samen met andere woningcorporaties voor goed wonen in Nederland. Inclusief
alle hobbels en kuilen die op ons pad komen. Gaat het niet goed met een collegacorporatie? Dan helpen we elkaar. Samenwerken zorgt immers voor de beste resultaten.

Bezoek enquêtecommissie bij Haag Wonen
De parlementaire enquêtecommissie is in september 2013 op werkbezoek geweest bij
Haag Wonen. Om te zien wat ons werk inhoudt. Met veel plezier en vol trots namen wij de
commissieleden mee op pad. Door de wijk. Naar onze huurders.
Het was fijn om te zien dat de commissieleden zo nieuwsgierig zijn. De onderste steen
moet immers boven. Voor een solide toekomst. Een toekomst met steengoed wonen in ons
land. In Den Haag. Bij onze huurders thuis.

Laat ons doorgaan met wat we goed doen
‘Welkom thuis’. Het is niet voor niets de lijfspreuk van Haag Wonen. Wij willen onze
huurders een thuisbasis bieden. En daarmee een ruimte voor ontwikkeling. Daar is een
goede en betaalbare woning voor nodig. Voor de mensen die dat nodig hebben. Daar doen
woningcorporaties in Nederland hun best voor. Elke dag weer. Laten we als
corporatiesector leren van de fouten. En vooral doorgaan met wat we goed doen.

Goede en gezonde woningcorporaties zijn belangrijk voor ons land. Voor onze huurders. Zij
zitten in ons hoofd als we bezig zijn met onderhoud, met verhuur, met klantcontact. En dat
heeft resultaat:





onze huurders geven ons een 7,2 voor onze dienstverlening,
onze huurders geven ons een 7,3 voor het onderhoud aan hun woning,
we zijn solide,
we hebben € 50 miljoen geïnvesteerd in 2013 in onderhoud en verbetering van
onze woningen...

...en daar zijn we trots op. Welkom thuis.
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we
als woningcorporatie Haag Wonen actuele
onderwerpen, binnen de kaders van ons
ondernemingsplan 2014-2017. Wat is de status van
onze projecten? Hoe werken we samen met andere
partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van
ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en
regelgeving?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:

Jaarverslag 2013
Haag Wonen formeert rondom huurders

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder andere het
college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, functie,
organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar e.clason@haagwonen.nl.

