Haag Wonen scoort goed op Aedes benchmark
Mooie basis voor verdere verbetering
In de gisteren gepresenteerde Aedes benchmark krijgt Haag Wonen van haar
huurders een 7,2 voor haar dienstverlening. Onze netto bedrijfslasten zijn –
gemeten over 2013 – € 881 per verhuureenheid per jaar, waarmee we tot de Aklasse behoren. Dat zijn de twee belangrijkste uitkomsten. De totale eindscore van
Haag Wonen is een BA. Daarmee scoren we landelijk net achter de koplopers.
We zijn blij met de uitkomst. Een complete verrassing was het niet. De score is in lijn
met de mooie resultaten van de visitatie dit jaar. Onze gezonde ambitie is om tot de
koplopers te behoren. Haag Wonen zit nu net achter deze kopgroep. We zijn er dus
nog niet. Graag leren we van de koplopers op die punten waar het nog beter kan.
Zodat ook wij in de toekomst tot de landelijke voorhoede behoren.
Huurders op #1
We zijn er voor mensen die het echt nodig hebben. Onze huurders zetten we op #1. Toch
kan het altijd beter. Onze ambitie is om nog hoger te scoren op onze dienstverlening. Een
7,2 is geen reden om ontevreden te zijn, maar graag doen we het nog beter. Dat doen we
door nog beter naar onze huurders te luisteren en nog adequater te reageren. En goed
met hen samen te werken.
Samen kom je verder
Haag Wonen heeft een rijke traditie van samenwerking met haar huurders. We betrekken
onze huurdersorganisaties en bewonerscommissies zoveel mogelijk. Dat betaalt zich uit.
Inez Stapper, voorzitter van onze Bewonersraad, zet zich hier dagelijks voor in.
“Meepraten en meebeslissen is ook elkaar scherp houden”, zegt ze als ik haar vraag om
een reactie. En dat scherphouden helpt echt. Door goed naar elkaar te luisteren zijn we
bezig met de juiste dingen. Ik vroeg ook Ruud Klein, voorzitter van de Huurdersvereniging
Haag Wonen, naar zijn reactie. “De resultaten laten zien dat Haag Wonen haar huurders
serieus neemt. Ik ben trots dat Haag Wonen de beste is in Den Haag”, zei Ruud. En dat
maakt ons dan weer trots.

Bedrijfslasten
Lage bedrijfslasten zijn bij ons al jaren een speerpunt. Door onze bedrijfslasten zo laag
mogelijk te houden, kunnen we veel aan onderhoud doen. Goed onderhouden woningen
vinden onze huurders belangrijk. De uitgaven aan woningonderhoud zijn ondanks de
verhuurderheffing en de steun aan noodlijdende collega’s op niveau gebleven: sinds 2008

jaarlijks meer dan € 30 miljoen. Tussen 2009 en 2012 zijn onze bedrijfslasten al
afgenomen met 33,6%. Tegelijkertijd blijft ons leegstandcijfer voor sociale huurwoningen
dalen. Eind oktober maten we het laagste niveau ooit: 0,72%.
Meer weten over de resultaten?
Aedes – de landelijke koepel van woningcorporaties – heeft een vergelijkend onderzoek
gedaan onder haar leden. Dankzij de deelname van een groot aantal corporaties heeft de
woningcorporatiebranche een belangrijke eerste stap gezet naar verbetering en
transparantie. Haag Wonen heeft van tevoren aangegeven dat Aedes de resultaten van de
puur Haagse woningcorporatie tegelijk met de benchmark mag presenteren. Bent u
benieuwd naar de volledige resultaten van Haag Wonen en de andere woningcorporaties?
De benchmarkrapportage met de onderdelen Bedrijfsvoering en Kwaliteit is beschikbaar
op de website van Aedes.

Heeft u een suggestie voor verdere verbetering van onze dienstverlening en
bedrijfsvoering? Ik ga graag met u in gesprek.
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:

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.

