Haag Wonen gaf thuis in 2014: onze resultaten
In roerige tijden het hoofd koel houden en koersvast blijven. Niet stoïcijns en
onverschillig. Maar met ziel en zakelijkheid. En met het hart op de goede plek: bij
onze huurders en bij de Haagse buurten. Haag Wonen gaf thuis in 2014:

Tevreden huurders: daar gaan we voor. De klanttevredenheid scoorde in 2014 een 7,3. In
2013 was dat een 7,2.

In 2014 investeerden we circa € 35 miljoen in onderhoud en verbetering van onze
woningen. Daarmee gaf Haag Wonen voor het zesde jaar op rij meer dan € 30 miljoen uit
aan onderhoud. We bezuinigen niet op deze post. Wel halen we steeds meer woonplezier
uit elke euro: met efficiëntie door routine, met innovaties en met slimme samenwerkingen.

Onze woningen zijn voor de doelgroep: 93% van de vrijgekomen woningen verhuurden
we aan huishoudens met een inkomen tot € 34.678. De Europese norm is meer dan 90%.

Nieuwbouwproject Tasmanhof verwelkomde zijn bewoners. 26 huishoudens vonden
daarmee een gloednieuwe sociale huur woning in het Zeeheldenkwartier.

Huurachterstand? Ons devies: accepteer hulp en behoud je huis. Die aanpak werkt. Het
aantal huisuitzettingen door betalingachterstand daalde met meer dan een kwart: van
74 in 2013 naar 54 in 2014.

Haag Wonen wordt steeds slimmer en slanker. In 2017 willen we zo’n 40 fte kleiner zijn.
Eind 2014 is dat al bijna gelukt: . Veel leuker om te melden: veel collega’s zetten een
volgende stap in hun carrière, zowel binnen als buiten Haag Wonen.

Nog geen één procent van onze woningen staat leeg: 0,82% (in 2013 was dit 1,17%). Een
absoluut record voor Haag Wonen. Het zegt dat er veel vraag is naar onze woningen én
dat verhuur en beheer op rolletjes loopt.

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.

Kortom: we kijken vol trots terug op 2014. In 2015 werken we onder meer verder aan het
verbeteren van online dienstverlening en starten we opnieuw onderhoudswerkzaamheden op veel plekken in Den Haag. En we blijven werken aan de realisatie van nieuwe
woningen. Kan het beter? Altijd. De basis is alvast goed. En dat wordt gewaardeerd door
onze huurders. Daar gaat het om.
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:

Haag Wonen scoort ruim voldoende bij
vierjaarlijkse visitatie
Nederland wereldkampioen wonen
Jaarverslag 2013

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.

