2014 - met gepaste trots
In februari van dit jaar stuurden we u alvast een voorproefje. Inmiddels
zijn alle jaarcijfers van Haag Wonen over 2014 beschikbaar. Op welke
resultaten in 2014 kunnen we als Haag Wonen trots zijn? Graag
brengen wij er een paar onder uw aandacht.
Oog voor onze huurders
De betalingsachterstand bij onze huurders was in 2014 helaas hoger dan in 2013 (van
2,98% naar 3,30%). We zien dat onze huurders meer moeite hebben om hun huur op te
brengen. Daarom hanteert Haag Wonen een gematigd streefhuurbeleid. We willen dat
onze huurders hun woning kunnen - blijven - betalen. Komt een huurder toch in de
problemen? Met ons Sociaal Incasso Proces signaleren we betalingsproblemen vroegtijdig
en reiken we snel de helpende hand.
Samen
Haag Wonen praat doorlopend over de actuele ontwikkelingen met haar huurders. We
hebben in 2014 onze huurders via een begrotingsspel meegenomen in de dilemma’s
waarvoor we staan bij de opstelling van onze begroting. Onze huurders komen nu op hun
beurt met bijzonder nuttige en creatieve oplossingen. We werken samen met hen, onze
partners en stakeholders en creëren zo Haagse Winst. Met elkaar zoeken we slimme
oplossingen die een meerwaarde opleveren voor onze huurders, voor hun buurt, voor de
stad.

Visitatie
De visitatie die in 2014 door een onafhankelijke commissie is uitgevoerd, heeft mooie
cijfers opgeleverd. Ondanks een reorganisatie. We kregen gemiddeld een 7,2 bij deze
vierjaarlijkse evaluatie. Ten opzichte van de vorige evaluatie in 2010 is dat een stijging met
0,8 punt. Ons geheim: met meer gestroomlijnde processen maar minder collega’s kunnen
we dezelfde - of zelfs betere - resultaten bereiken. In de landelijke Aedes Benchmark – een
onderzoek naar huurdertevredenheid – scoorden we net achter de landelijke koplopers: als
beste corporatie van Den Haag als het gaat om dienstverlening en bedrijfslasten.
Reorganisatie
In februari 2014 startten we een reorganisatie: slimmer en slanker. Door de gekozen
reorganisatiekoers en de persoonlijke begeleiding, zagen collega’s nieuwe kansen en
waren ontslagen zo goed als uitgesloten. Ondanks de reorganisatie – en dankzij de
zorgvuldige begeleiding – hebben we over 2014 een relatief laag ziekteverzuim gehad:
4,76% (in 2013: 4,14%).

Meer onderhoud, minder leegstand
Door de verbetering van onze kasstroom hebben wij ook in 2014 € 2,5 miljoen extra aan
onderhoud kunnen uitgeven. Ook vonden 26 huishoudens een nieuw thuis in
nieuwbouwproject Tasmanhof. De leegstand was in 2014 slechts 0,82 %; dat is 0,35%
lager dan in 2013 (1,17%). Dit leidde tot minder wachtende woningzoekenden en meer
inkomsten.

Ons huishoudboekje
Door constante aandacht voor de treasury-functie heeft Haag Wonen sinds 2009 al € 5
miljoen rente bespaard. Daar hebben we ieder jaar profijt van. Bovendien hebben we €
24,5 miljoen (2013: € 7 miljoen) aan langlopende schulden afgelost. In 2014 is de
solvabiliteit verbeterd van 17,52% naar 24,68%. De uitvoering van de begroting en het
jaarplan is beter gegaan dan begroot. Begroot was een resultaat van -/- € 23 miljoen;
gerealiseerd is -/- € 2,25 miljoen. Nog belangrijker: onze kasstromen zijn verbeterd van -/- €
6 miljoen naar +/+ € 13 miljoen. Ondanks de forse verhoging van de verhuurderheffing van
€ 354.000,- in 2013 naar ruim € 9 miljoen in 2014. Deze verbeterde financiële resultaten
moeten in de komende jaren onder meer worden ingezet om te investeren in onze
woningen en de verdere verhoging van de verhuurderheffing te kunnen betalen.
Scherper inkopen
Daarnaast werken we uiteraard doorlopend aan de professionalisering van onze
inkoopfunctie. Zodat wij onze volkshuisvestelijke activiteiten zo kunnen inkopen dat dit
optimaal bijdraagt aan het uitvoeren van onze missie.

Kortom
In 2014 hebben we aan mooie resultaten gewerkt. Dat dit mogelijk was in een hectische
omgeving, daar zijn wij trots op. Dat kan alleen maar als we goed samenwerken met onze
huurders, partners en andere stakeholders. Daar zetten we in 2015 verder op in. Om de
toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden voor onze huurders.

Volledig jaarverslag
Nieuwsgierig naar de jaarstukken 2014 van Haag Wonen? U vindt ze hier.
Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
Karin van Dreven
directeur-bestuurder

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:

Betaalbare woning van onschatbare waarde
Kiezen in de sociale huurvoorraad
Goede samenwerking bij huurachterstand

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.

