Gemotiveerde medewerkers zijn goud waard
Haag Wonen is ambitieus. Het enthousiasme, het talent en de ontwikkeling van onze medewerkers bepalen
voor een groot deel ons succes. De kernopdracht is helder: Haag Wonen biedt mensen een thuisbasis en
daarmee ruimte voor ontwikkeling. Voor tevreden huurders én medewerkers.

Medewerkersonderzoek
Medewerkers van Haag Wonen geven ons het cijfer 7,7. Zo blijkt uit het medewerkersonderzoek van afgelopen
maand. Een stijging ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2012.
Klanttevredenheid
Medewerkers van Haag Wonen zijn integer, werken samen en zijn resultaatgericht. En hebben altijd één doel: blije
huurders. Klanttevredenheid zien wij als vanzelfsprekend. Vorig jaar bleek al dat de huurders ons hiervoor een 7,3
geven. Een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Maar altijd scherp moeten blijven.

Doorsnee van samenleving
Onze medewerkers zijn afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Daar zijn we trots op! Iedereen krijgt altijd de kans
om het maximale uit zichzelf naar boven te halen. Welke functie je ook hebt. We versterken elkaar en talent wordt
benut en verder ontwikkeld.
Dit heeft gedreven medewerkers tot gevolg. De verdeling man en vrouw staat op een mooie 50-50. Dit geldt ook
voor de verdeling onder leidinggevenden.

De leeftijdsopbouw kent een mooie mix. 33% van onze medewerkers is jonger dan 40 jaar, 23,5 % tussen de 40 en
50 en 43,5 % heeft minimaal de leeftijd van 50 jaar bereikt. Hiermee komen we op een gemiddelde leeftijd van 45
jaar.

231 fte
Met beter gestroomlijnde processen en een efficiëntere manier van werken is het mogelijk om onze huurder met
minder mensen goed van dienst te blijven. Op 1 oktober 2015 heeft Haag Wonen 231 fte in dienst. Dit is 11 fte
minder dan op 1 januari 2014.
Nieuwe kansen
De methode die wij tijdens de reorganisatie kozen – boventallige medewerkers laten solliciteren op beschikbare
functies in plaats van hen zelf te herplaatsen – zorgde voor verrassende verschuivingen. Die weer ruimte bieden
voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Een reorganisatie heeft vergaande consequenties voor medewerkers. Maar
biedt zeker ook nieuwe kansen.
Kwaliteit
Medewerkers moeten over voldoende (relevante) kwaliteiten beschikken om de organisatiedoelstellingen te behalen.
We investeren voor iedereen in scholing. Of je nu 2 of 18 jaar bij ons werkzaam bent.
29% van de totale formatie werkt korter dan 5 jaar bij Haag Wonen. De meesten, 32%, tussen de vijf en 12,5 jaar en
26% tussen de 12,5 en 25 jaar. 13% heeft ons zelfs tussen de 25 tot 40 jaar als werkgever. Mooie cijfers!
Van brugplek naar werkplek
Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid bieden wij sinds april 2015 elf werkzoekenden, zogenaamde
brugplekkers, met behoud van uitkering, de mogelijkheid om drie maanden werkervaring op te doen. Hiermee
worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. En met succes. Drie van hen heeft binnen een half jaar een baan
gevonden!
Kortom
Onze huidige én toekomstige medewerkers kunnen rekenen op een zorgvuldig en effectief personeelsbeleid. En niet
onbelangrijk: Plezier in het werk.
Heeft u nog vragen over onze manier van werken? Stel ze gerust!
Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
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:
Formeren organisatie rondom huurder

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.

