“De corporatie is er voor mensen die het echt nodig hebben”

Haag Wonen scoort ruim voldoende bij vierjaarlijkse evaluatie
Een 7,2, dat gemiddelde rapportcijfer kreeg Haag Wonen onlangs tijdens de
zogeheten visitatie: een vierjaarlijkse evaluatie. Ten opzichte van de vorige evaluatie
in 2010 is dat een stijging met 0,8 punt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijke visitatiecommissie. De commissie
opent haar recensie met de woorden:

De visitatiecommissie heeft Haag Wonen leren kennen als een ambitieuze en
betrouwbare corporatie met een duidelijk sociaal hart.

Belanghouders beoordeelden Haag Wonen in het onderzoek met een 7,1. Kortom: het
oordeel is ruim voldoende. Daar zijn we trots op.

Huurders zitten goed bij Haag Wonen
Onder andere huurders, de gemeente Den Haag, collegacorporaties en maatschappelijk
partners als een wijkagent spraken zich tijdens de visitatie uit over het functioneren van
Haag Wonen.
Onze belanghouders zijn met name te spreken over de huisvesting van de primaire
doelgroep (rapportcijfer 7,3) en de huisvesting van doelgroepen met een specifieke
huisvestingsbehoefte (7,5). Ook de kwaliteit van wijken en buurten (7,4), het uitdragen van
de missie en visie (7,2) en de inspraak, participatie en communicatie (7,2) scoren ruim
voldoende. In het rapport schrijven belanghouders:

De corporatie is er voor mensen die het echt nodig hebben.

Goed toezicht
De hoogste cijfers krijgt Haag Wonen voor het organiseren van toezicht op haar
functioneren. Governance scoort met een gemiddelde 7,8 het hoogste cijfer in deze
visitatie. Het functioneren van de raad van commissarissen krijgt een 8,0.

Uitdragen en overleggen
Bij nieuwe plannen worden belanghouders vooraf goed geconsulteerd, zo vinden ze.
Tijdens de uitvoering en rond het uiteindelijke resultaat zijn ze graag net zo goed
betrokken. Wat Haag Wonen bereikt, mag zij nog meer uitdragen, zo geven de partijen
aan.

Onder de indruk van de bouwkwaliteit
Een vraag die de slinkende budgetten van corporaties (met name door heffingen van het
Rijk) oproept: kan Haag Wonen betaalbare, goed onderhouden woningen blijven
aanbieden? De afgelopen jaren zijn onze uitgaven aan woningonderhoud op niveau
gebleven: sinds 2008 jaarlijks meer dan € 30 miljoen.
De onderzoekers geven aan een groot aantal projecten in de wijken te hebben bezocht. Zij
zijn: “onder de indruk van de bouwkwaliteit van Haag Wonen en de wijze waarop
renovaties worden uitgevoerd”.

Meer informatie
Ondanks een reorganisatie boekt Haag Wonen goede resultaten. Een knappe prestatie,
aldus de visitatiecommissie. Wilt u eens van gedachten wisselen over ons werk en onze
plannen? Neem gerust contact met mij op. Via karin.van.dreven@haagwonen.nl of (070)
388 04 59. U kunt mij ook volgen op Twitter: @KarinvanDreven.

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:

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.

