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Grischa Lowinsky
                directeur: 

“Met enthousiasme willen wij in de komende 

periode veel uitdagingen oppakken. Wij gaan 

ervan uit dat daarvoor voldoende ruimte beschik-

baar blijft. Wel moeten we als gevolg van recessie 

en kabinetsbeleid scherpere keuzes maken. Het is 

daarom belangrijk om goed te weten wat onze klanten 

van ons verwachten. Soms zoeken we klanten bewust 

op om naar ze te luisteren, maar altijd staan onze ogen en 

oren open voor het oppakken van hun signalen.” 
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Waarom een ondernemingsplan?
Elan Wonen heeft een beleidscyclus van vijf jaar. De start van een 
 nieuwe beleidsperiode is een moment van bezinning. Door de waan 
van de dag even opzij te zetten, komt er ruimte om na te denken over 
de kernvragen: zijn we nog met de juiste zaken bezig, doen we de 
 dingen nog goed? Om de antwoorden op deze vragen te vinden, 
 hebben we intern en extern afgestemd. Voor ons geeft het onder-
nemingsplan duidelijke doelen en daarmee houvast bij het nemen van 
investeringsbesluiten en het maken van dagelijkse  keuzes. Tevens 
biedt het gelegenheid om de keuzes, mogelijkheden en beperkingen 
van Elan Wonen te delen met onze belanghouders en samenwerkings-
partners. Daardoor kunnen we daarop elkaars ver wachtingen 
afstemmen.

Hart voor de toekomst: 2008-2012
In de afgelopen beleidsperiode hebben we op verschillende aandachts-
velden belangrijke stappen gezet. In de jaarverslagen is hierover 
gedetailleerde informatie te vinden. De meest in het oog springende 
zaken zijn: 
  Wijkgericht werken: invoering wijkantenne, wijkcoaches en 

wijk beheerders.
  Klantgedreven dienstverlening: implementatie klantvolgsysteem, 

documentinformatiesysteem, digitale woningaanbieding en 
ver betering website.

  Duurzaamheid: de oprichting van Elan Energie BV waarbinnen 
WKO-installaties (warmte-koudeopslag) geëxploiteerd worden.

  Herstructurering aandachtswijken: in de Slachthuisbuurt en de 
 Amsterdamsebuurt is de herstructurering gestart. 

  Nieuwbouw huurwoningen: 294 woningen, 28 zorgwoningen, 
woon-werkvoorziening voor jongeren met ontwikkelingsproblemen.

  Professionalisering organisatie: implementatie nieuw 
bedrijfs informatiesysteem.

Met het oog op de klant: 2013-2017 
Elan Wonen ambieert voor de komende beleidsperiode geen grote 
koerswijziging ten opzichte van de vorige beleidsperiode. De inge-
slagen weg naar klantgedreven dienstverlening, wijkgericht werken en 
aandacht voor duurzaamheid blijft gehandhaafd. Hierbij maken we 
dankbaar gebruik van de opgebouwde kennis en ervaring uit de vorige 
periode. 
De klant, in brede zin, staat bij Elan Wonen voorop. Het gaat hierbij 
niet alleen om bewoners en woningzoekenden, maar ook om overige 
bewoners in de buurten, wijken en gemeenten waar Elan Wonen bezit 
heeft. Als maatschappelijke organisatie ervaren wij ook de samen-
leving als klant. Onze inzet voor de verschillende klantgroepen wordt 
in aparte hoofdstukken toegelicht in dit ondernemingsplan. 
Financieel en organisatorisch zijn de plannen die in dit onder nemings-
plan worden beschreven, haalbaar. Daarbij is uitgegaan van de huidige 
regelgeving en de regeringsvoornemens die op dit moment bekend 
zijn. De plannen die volgen uit het regeerakkoord van het kabinet 
Rutte II zijn financieel nog niet voldoende inzichtelijk om er in dit 
 ondernemingsplan volledig op te kunnen anticiperen. De eerste 
 tekenen zijn echter buitengewoon ongunstig voor onze investerings-
kracht. Hierdoor kunnen we wellicht onze ambities op het gebied van 
nieuwbouw en energetische maatregelen niet (volledig) realiseren.

Inbreng van belanghouders
Elan Wonen is een maatschappelijke organisatie. Wij hechten veel 
waarde aan een goede relatie met onze belanghouders en waarderen 
hun inbreng. Voor dit ondernemingsplan hebben wij vooral de inbreng 
van onze bewoners en de gemeenten gezocht. Hiermee hebben we 
bevestiging gekregen van de klantvragen die leidend zijn om onze 
inzet te bepalen.

Inleiding
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 maken we duidelijk waar Elan Wonen voor staat. Onze 
missie, visie en kernwaarden worden toegelicht. Hiermee ligt de basis 
van ons handelen vast. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 komen de 
verschillende klant groepen aan de orde. In hoofdstuk 3 gaat het over 
klanten met een bescheiden inkomen (de primaire doelgroep) en in 
hoofdstuk 4  behandelen we klanten met een middeninkomen. In 
hoofdstuk 5 gaat het om een abstractere klant, namelijk de gemeenten 
en wijken waarin we actief zijn. Tot slot behandelen we in hoofdstuk 7 
de samenleving als geheel als een klant. 

In ieder hoofdstuk definiëren we de des betreffende klantgroep en 
formuleren we de daarbij horende klant vragen. Het is onze ambitie om 
deze klantvragen zo goed mogelijk in te vullen. Hiervoor hebben we 
verschillende middelen ter beschikking, zoals het bestaande vastgoed, 
financiële middelen, dienstverlening door de eigen organisatie en 
samenwerking. 
Onze keuzes, mogelijk heden en beperkingen worden onder ‘Inzet van 
Elan Wonen’ uit gebreid toegelicht. 

Ten slotte wordt nog ingegaan op de medewerkers, de drijvende kracht 
van onze organisatie. Hierbij komen met name de organisatorische 
maatregelen, benodigde middelen, vaardigheden en opleidingen aan 
de orde die nodig zijn om de gewenste inzet te  kunnen leveren. 

Om de komende jaren de resultaten te monitoren, zijn aan een aantal 
doelstellingen SMART-geformuleerde indicatoren gekoppeld. Aan het 
eind van elk hoofdstuk worden deze indicatoren onder het kopje ‘Hoe 
meten we onze prestaties?’ weer gegeven. Ook hebben we geprobeerd 
de grenzen van onze inzet onder het kopje ‘Wat doen we niet?’ 
duidelijk te maken. 

Daar waar in dit ondernemingsplan bedragen worden genoemd, wordt 
uitgegaan van het prijspeil 2012. 
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“Iedere dag breng ik klanten in contact met onze 

medewerkers. Ik merk dat onze klanten veel 

waarde hechten aan dit persoonlijke contact. 

Ook ik vind persoonlijke contacten heel belangrijk 

en ik weet zeker dat deze mening gedeeld wordt 

door mijn collega’s. Ik ben blij dat individuele 

dienstverlening en klanttevredenheid hoog in het 

vaandel blijven staan bij Elan  Wonen.”

Saskia Vijfhuizen  
                 medewerker klantenservice,  

tevens lid ondernemingsraad: 
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Dit is Elan Wonen
Elan Wonen is een dienstverlener in hart en nieren. Wij staan voor 
kwaliteit en gaan voor hoge klanttevredenheid. Wij opereren regionaal, 
zijn realistisch en hebben een gezonde bedrijfsvoering. Elan Wonen 
geeft je de ruimte. Ruimte om te wonen en ruimte voor eigen initiatief 
en participatie. 
In de missie, visie en kernwaarden is op hoofdlijnen vastgelegd waarom 
Elan Wonen bestaat, wat we belangrijk vinden en waar we in geloven. 

Missie
Elan Wonen levert woningen en daaraan gerelateerde diensten van 
onderscheidende kwaliteit aan iedereen die niet zelfstandig in huis-
vesting kan voorzien.
Wij staan dicht bij de klant, kijken goed wat we de individuele klant 
kunnen bieden en zorgen voor ongestoord woongenot. Elan Wonen 
blijft op alle fronten gezond en stabiel, klaar om adequaat in te spelen 
op ontwikkelingen en haar klanten ook in de toekomst goed te blijven 
bedienen.

Bestaansrecht
In de eerste zin van de missie is het bestaansrecht van iedere 
 woningcorporatie in Nederland verwoord: ‘Het leveren van woningen 
en diensten aan iedereen die niet zelfstandig in huisvesting kan 
voorzien’. 

Onderscheidende kwaliteit
Heel bewust hebben wij ‘onderscheidende kwaliteit’ toegevoegd aan 
ons bestaansrecht. Deze keuze is al jaren geleden gemaakt en is 
inmiddels stevig in het DNA van onze organisatie en de medewerkers 
verankerd. Voor wat betreft de woningen gaat het om aansprekende 
architectuur en een hoog onderhouds- en uitrustingsniveau. Bij de 
dienstverlening gaat het om onze kernwaarden betrouwbaar en 
klantgedreven.

Dicht bij de klant
De klant is voor een dienstverlenende organisatie als Elan Wonen de 
reden van bestaan. Daarom zijn wij er continu op gericht de wensen van 
de individuele klant te horen, te begrijpen en waar mogelijk in te vullen. 
Als maatschappelijke organisatie heeft Elan Wonen ook een groter 
belang te behartigen. Het begrip ‘klant’ leggen wij daarom breed uit; het 
strekt zich uit van woningzoekenden, huurders en medebewoners in 
buurten, wijken en gemeenten tot uiteindelijk de gehele samenleving. 

Gezond en stabiel
Elan Wonen wil haar diensten ook nog kunnen leveren aan toekomstige 
generaties bewoners en woningzoekenden. Hiervoor is nu een goede 
organisatie en een gezonde financiële positie noodzakelijk. Dit betekent 
vaak dat belangen van de verschillende klantgroepen tegen  elkaar 
moeten worden afgewogen om scherpe keuzes te kunnen maken. 

Visie
Elan Wonen ambieert een rol van betekenis te blijven spelen op de 
regionale woningmarkt. Elan Wonen opereert als woningcorporatie in 
een sterk veranderende omgeving. Door toekomstige wijzigingen in 
wet- en regelgeving, afnemende financieringsmogelijkheden en de 
invoering van de verhuurdersheffing neemt onze investeringskracht af. 
Om onze rol ook in de toekomst te kunnen blijven vervullen, zijn 
daarom op een aantal punten aanscherpingen aangebracht.

Werkgebied
Het kernwerkgebied van Elan Wonen is Haarlem en Heemstede.  
In de afgelopen jaren hebben we, vanwege de beperkte acquisitie-
mogelijk heden in dit gebied, geprobeerd onze aandacht te verleggen 
in  zuidelijke richting en naar de Haarlemmermeer. Inmiddels is de 
 situatie volledig gewijzigd en zijn er voldoende investeringsmogelijk-
heden in ons werkgebied. Wij concentreren onze investeringskracht 
daarom weer op Zuid-Kennemerland. 

Missie, visie en kernwaarden
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Doelgroepen
Primair bestaat de doelgroep van iedere woningcorporatie uit huis-
houdens die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. 
Huishoudens met een bescheiden inkomen vormen hiervan de 
grootste groep. Er zijn echter ook groepen voor wie een gebrek aan 
financiële middelen niet het enige struikelblok vormt om zelfstandig 
passende woonruimte te vinden. Hieraan kunnen diverse oorzaken ten 
grondslag liggen, zoals persoonlijke of sociale omstandigheden, dan 
wel fysieke of psychische beperkingen. Samen met gemeenten en 
collega-corporaties zijn wij verantwoordelijk voor het in stand houden 
van de benodigde voorraad betaalbare en/of aangepaste woningen 
voor al deze huishoudens.

In het werkgebied van Elan Wonen hebben ook huishoudens met een 
inkomen tot ongeveer anderhalf keer modaal moeite om zelfstandig in 
hun huisvesting te voorzien. Dit is het gevolg van de hoge koopprijzen 
en de beperkte aanwezigheid van betaalbare huurwoningen in de vrije 
sector. Ook deze huishoudens rekenen wij daarom tot onze doelgroep.

Omvang
Elan Wonen heeft een vastgoedportefeuille van ruim zevenduizend 
 woningen en duizend andere eenheden waaronder parkeergelegen-
heden, zorgvastgoed, maatschappelijk vastgoed en commerciële 
 ruimtes. Deze omvang is uitstekend voor het onderhouden van 
persoonlijk contact met onze klanten en voldoende voor het in stand 
houden van een professionele en efficiënte organisatie. 
De voorgenomen overheidsmaatregelen kunnen resulteren in een 
afname van de omvang van onze vastgoedportefeuille en in een 
 toenemende behoefte aan bepaalde deskundigheid. Toch willen we 
ook in de toekomst een hoogwaardige dienstverlening handhaven. 
Daarom verkennen we kansen voor schaalvergroting door samen-
werking of fusies met gelijkwaardige of kleinere corporaties binnen of 
aansluitend op ons huidige werkgebied. 

Klanttevredenheid
Een hoge klanttevredenheid is essentieel voor het succes en het 
 voortbestaan van Elan Wonen. Klanttevredenheid draagt bij aan het 
onderlinge begrip en vertrouwen dat belangrijk kan zijn als er 
 geherstructureerd of gerenoveerd moet worden. De kans op actieve 
betrokken heid van de klant in onze wijk- en buurtaanpak is daardoor 
groter. Maar ook bij negatieve berichtgeving over de sector in de media 
willen we graag dat onze bewoners ons een warm hart toedragen, ons 
vertrouwen en betrokken zijn. 
Tevreden klanten hebben een positief effect op de medewerkers-
tevredenheid omdat onze medewerkers van nature dienstverlenend 
zijn ingesteld. Tevreden klanten zijn voor hen het doel en leveren 
arbeidsvreugde. Elan Wonen blijft zo een aantrekkelijke werkgever.
Ook financieel is een hoge klanttevredenheid aantrekkelijk. Met een 
tevreden klant is het prettiger en efficiënter samenwerken. Tevreden 
klanten betalen beter en zijn zuiniger op het gehuurde vastgoed. 
Hoge klanttevredenheid is bovendien gunstig voor ons imago in de 
regionale woonmarkt, wat de verhuurbaarheid van ons vastgoed ten 
goede komt. 

Kernwaarden
Onze grondhouding kan worden gevat in de termen: klantgedreven, 
betrouwbaar en toekomstgericht. Dit zijn de kernwaarden die terug-
komen in alle aspecten van onze bedrijfsvoering, waardoor wij onze 
producten en diensten op een hoog en constant kwaliteitsniveau 
houden. 
Betrouwbaar en toekomstgericht zijn we al sinds jaar en dag. Klant-
gedrevenheid is een waarde die bij Elan Wonen altijd in ontwikkeling is. 
Ook de komende beleidsperiode wordt er bedrijfsbreed veel energie 
gestoken in de doorontwikkeling van klantgedrevenheid.
Onze kernwaarden zijn leidend bij klantcontacten, investerings-
beslissingen, samenwerking met externe partners, de collegiale 
 omgang met elkaar en de werving van medewerkers.
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Klantgedreven
Wij doen meer dan ons best om klanten zo goed mogelijk te helpen. 
Samen met de klant onderzoeken we de mogelijkheden en komen   
we tot resultaat. Wij beleven plezier aan de samenwerking, geven 
vertrouwen, tonen betrokkenheid en denken of bewegen graag met 
klanten mee. Dankzij deze werkwijze hebben klanten er begrip voor als 
we, vanwege financiële of maatschappelijke beperkingen, wel eens nee 
moeten verkopen. We vinden klantgedrevenheid een goede manier van 
zakendoen. Voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers en 
onszelf.

Betrouwbaar
Wij komen onze afspraken na. Dit strekt zich uit van afspraken met 
 individuele bewoners tot prestatieafspraken met gemeenten.   
Wij houden ons aan de wet- en regelgeving. Niet alleen naar de letter 
maar juist ook naar de geest. Wij doen er alles aan om de veiligheid 
van onze bewoners, omwonenden, medewerkers en derden die voor 
ons werken te bevorderen.

Toekomstgericht
Wij zijn er nu mee bezig om ook toekomstige generaties te kunnen 
voorzien van betaalbare huisvesting en een prettige woonomgeving. 
Wij zorgen voor een goede kwaliteit bij vastgoedontwikkeling zodat de 
woningen blijvend kunnen voldoen aan de veranderende woonwensen 
en een positieve bijdrage blijven leveren aan de buurt. 
Wij zijn en blijven financieel gezond en nemen geen onverantwoorde 
risico’s. Wij dragen actief bij aan een beter leefmilieu zodat onze aarde 
ook voor het nageslacht een gezonde plek is om te leven.
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“Ik weet als geen ander dat onze bewoners het 

onderhoud van de woningen heel belangrijk 

vinden. Het dagelijks onderhoud wordt daarom bij 

voorkeur uitgevoerd door mijn collega’s en soms 

door ingehuurde aannemers. 

Als kwaliteitsinspecteur stel ik vast of deze 

aannemers kwalitatief goed werk hebben geleverd. 

Ik vind het leuk dat ik door mijn jarenlange 

ervaring inmiddels heel veel bewoners ken.”  

Arnold Snoeks  
                kwaliteitsinspecteur: 
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Huurders en woningzoekenden met bescheiden inkomens

Definiëring klantgroep
In dit hoofdstuk staan huurders en woningzoekenden met een 
 bescheiden inkomen centraal. Zij vormen de grootste groep binnen 
onze primaire doelgroep. In de in 2011 ingevoerde wet- en regelgeving 
is het bescheiden inkomen gekwantificeerd en is bepaald dat woningen 
met een maandhuur tot de huurgrens (2012: € 664,66) bijna uit-
sluitend mogen worden toegewezen aan huishoudens met een 
belastbaar inkomen onder de inkomensgrens (2012: € 34.085). 
Elan Wonen houdt zich bij woningtoewijzing aan de gestelde grenzen. 
Jaarlijks komen binnen onze woningportefeuille ongeveer 280 woningen 
met een maandhuur onder de huurgrens vrij voor verhuur. 

Klantvragen
Klanten willen op redelijke termijn een geschikte woning kunnen 
betrekken. Zij willen daarbij voldoende keuzemogelijkheid hebben voor 
wat betreft locatie, grootte en prijs. De klanten willen betaalbaar 
kunnen wonen in een goed onderhouden woning. Zij hechten grote 
waarde aan goede dienstverlening, waarbij communicatie en het 
 nakomen van afspraken de sleutelwoorden zijn. Klanten willen 
comfortabel zelfstandig wonen, met regie over hun eigen leven, ook 
als zij te maken krijgen met fysieke of psychische beperkingen. 

Inzet van Elan Wonen
Een geschikte woning op redelijke termijn
Voor woningzoekenden is niet zozeer de omvang van de sociale 
voorraad bepalend, maar de toegankelijkheid. De wachttijd in de 
noordelijke Randstad is voor veel woningzoekenden lang. Dit kan 
verbeteren door meer doorstroming op de woningmarkt omdat 
momenteel een flink deel van de sociale woningvoorraad bewoond 
wordt door huishoudens met hogere middeninkomens. In het hoofd-
stuk ‘Gemeenten, wijken en buurten’ wordt onder ‘Dynamiek op de 
woningmarkt’ onze inzet op het gebied van doorstroming verder 
uitgewerkt.

De veranderende omvang van de voorraad als gevolg van sloop en 
nieuwbouw heeft maar beperkte invloed op het aantal beschikbare 
sociale huurwoningen. Wel kan door middel van kwalitatief goede 
nieuwbouw de doorstroming worden versterkt. 

Elan Wonen neemt deel in het regionale woonruimteverdeelsysteem 
van Zuid-Kennemerland. Het woonruimteverdeelsysteem zorgt voor 
een eerlijke en transparante woningtoewijzing. Elan Wonen blijft zich 
inzetten voor een verdere optimalisering van dit systeem. Verbeter-
mogelijkheden zien wij in het verhogen van de aanbodfrequentie van 
wekelijks naar dagelijks. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat 
woningzoekenden beter geïnformeerd worden over de aangeboden 
woningen, zodat zij weloverwogen kunnen reageren. Dit is beter voor 
de klant, maar ook voor Elan Wonen. Wij willen bereiken dat het aantal 
weigeringen afneemt. Ook streven we naar minder leegstanddagen bij 
huurmutatie. 

Voldoende keuzemogelijkheid
Keuzevrijheid en de mogelijkheid om te kunnen doorstromen, vereisen 
ook differentiatie in het aanbod van sociale huurwoningen. We bieden 
keuzevrijheid door te zorgen voor een divers aanbod. Het gaat dan 
zowel om prijs en buurt als woningkwaliteit. In het aanbod van 
Elan Wonen (streefhuren) is en blijft een divers aanbod van sociale 
huur woningen gewaarborgd, zowel boven als onder de aftoppings-
grens. 

Betaalbaar wonen
Elan Wonen blijft het eigen huurprijsbeleid volgen waarbij de streef-
huur wordt berekend op basis van de verkoopwaarde van een woning. 
Met dit huurprijsbeleid realiseren we, binnen de wettelijke mogelijk-
heden, marktconforme huren waarin de kwaliteitsverschillen tussen de 
woningen tot uitdrukking komen. Ook de locatie van een woning 
speelt via de verkoopwaarde een rol in de huurprijs.
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Soms vragen we voor woningen binnen de sociale portefeuille toch 
nog een lagere huur. Dit is het geval als de berekende marktconforme 
huur boven de huurgrens uitkomt of als de marktconforme huur meer 
bedraagt dan 90% van de maximale huurprijs zoals bepaald aan de 
hand van het woningwaarderingsstelsel. 
Gemiddeld bedragen onze streefhuurprijzen ongeveer 80% van de 
maximale huurprijzen conform het woningwaarderingsstelsel.    
Dit percentage bedraagt slechts 65% voor de lagere huren en loopt op 
tot 90% voor de hogere huren net onder de huurgrens. We kiezen er 
bewust voor circa 400 woningen af te toppen op de huurgrens en deze 
dus sociaal te verhuren, terwijl zowel de marktconforme huur als de 
maximale huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel boven 
de huurgrens uitkomt. Vaak betreffen dit eengezinswoningen die we 
beschikbaar willen houden voor de primaire doelgroep. In andere 
gevallen gaat het om nieuwbouwappartementen. 

De woonlasten voor onze klanten worden bepaald door de combinatie 
van huurprijs en energielasten. In woningen met een slechte energeti-
sche kwaliteit kunnen woonlasten, ook bij een lage huur, door de 
energielasten hoog zijn. Om die reden investeert Elan Wonen de 
komende jaren fors in het verbeteren van de energetische kwaliteit van 
een groot aantal woningen. Ook zijn we voornemens de energe tische 
kwaliteit van een woning mee te nemen in de huurprijsbepaling. 
Op deze manier wordt het evenwicht tussen woningkwaliteit en totale 
woonlasten verbeterd. 

Goed onderhouden woning
Klanten rekenen terecht op een goed onderhouden woning. Bij ieder 
type onderhoud zoeken we de optimale balans tussen de prijs, de 
kwaliteit en de wensen van de klant. 
Door de jaren heen wordt op verschillende manieren en aan de hand 
van verschillende signalen onderhoud aan een woning uitgevoerd. 
Een signaal kan komen vanuit onze periodieke conditiemeting van een 

complex, een woninginspectie na een huuropzegging of op verzoek 
van een bewoner. 

Op basis van periodieke conditiemetingen en signalen uit de dage-
lijkse praktijk kan besloten worden tot planmatig of grootonderhoud 
waarbij de woonkwaliteit en de bouwtechnische staat van een gebouw 
in stand wordt gehouden of verbeterd wordt. Zowel bij planmatig als 
grootonderhoud hebben we aandacht voor gezondheid, veiligheid en 
energetische kwaliteit. Zo brengen we tijdens planmatig en groot onder-
houd veel energetische verbeteringen aan, waarbij we nadrukkelijk 
rekening houden met een gezond binnenklimaat. Per saldo moeten de 
energetische verbeteringen voor onze bewoners leiden tot een hoger 
wooncomfort en lagere woonlasten.

Voordat een woning opnieuw wordt verhuurd na een huuropzegging, 
wordt deze indien nodig opgeknapt zodat deze weer voldoet aan onze 
eisen. Dit doen we zo veel mogelijk in overleg met de nieuwe huurder. 
Onze bewoners kunnen ook om onderhoud of verbeteringen vragen. 
Het kan gaan om een reparatieverzoek, maar ook om vervanging van 
keuken of sanitair. Door goed planmatig onderhoud proberen we 
 reparatieonderhoud zo veel mogelijk te voorkomen, ook omdat 
 reparatieverzoeken een belangrijke drijfveer vormen voor klanton-
tevredenheid. Een groot deel van de reparatieverzoeken kan door onze 
eigen servicedienst snel en adequaat worden opgelost. Dit wordt 
gewaardeerd door onze klanten. Of verzoeken om vervanging van 
keuken of sanitair worden gehonoreerd, is afhankelijk van de staat en 
levensduur van het te vervangen object. 

Wij onderzoeken nu de mogelijkheid om ook tegemoet te kunnen 
 komen aan verzoeken van individuele bewoners van eengezinswoningen 
om energetische verbeteringen aan te brengen op woningniveau.
Elan Wonen maakt voor het uitvoeren van het onderhoud veel gebruik 
van de diensten van aannemers. Met een aantal aannemers zijn we 
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meerjarige contracten aangegaan. Deze aannemers beoordelen we 
periodiek op hun vaktechnische kwaliteit en op de kwaliteit van 
dienstverlening naar de bewoners. 

Dienstverlening
Elan Wonen streeft naar een hoog niveau van dienstverlening.  
Dit realiseren we door goed naar onze klanten te luisteren. De kwaliteit 
van onze dienstverlening wordt immers bepaald door de mate waarin 
ons handelen aansluit bij de verwachting van de klant. 
Een klant heeft gedurende de huurperiode op verschillende momenten 
persoonlijk contact met Elan Wonen. Ieder contact is anders. Soms is dit 
op initiatief van de klant, soms op initiatief van Elan Wonen. Voor ieder 
contact geldt dat het Elan Wonen de mogelijkheid geeft aan de hoge 
verwachting van de klant te voldoen en deze bij voorkeur te overtreffen. 
De klant heeft verschillende mogelijkheden om contact te leggen met 
Elan Wonen. De keuze van de klant hierin is afhankelijk van de persoon-
lijke voorkeur, de urgentie of de inhoud van de vraag. De  komende jaren 
worden de mogelijkheden om zaken via onze website te regelen verder 
uitgebreid. Door een goede registratie van  informatie bij de verschil-
lende klantcontacten hoeft een klant een vraag, verzoek of klacht slechts 
één keer te vertellen. Uiteraard  proberen we de klant in het eerste 
contact een antwoord of oplossing te geven. Lukt dat niet meteen, 
dan wordt er wel inzicht gegeven in de tijd die nodig is om daartoe te 
komen. Afspraken die gemaakt worden, worden ook nagekomen. 
Dit geldt niet alleen voor ons, maar ook voor onze aannemers. 

Zelfstandig wonen
Zelfstandig wonen is vaak de wens van mensen die te maken hebben 
met fysieke of psychische beperkingen. Ook de overheid richt zich 
meer en meer op zelfstandig wonen (extramuralisering van de zorg). 
Het wonen in een geschikte woning is hierbij een belangrijke voor-
waarde en daarom spant Elan Wonen zich in voor voldoende aanbod 

van levensloopbestendige woningen in de wijken. 
Dit gebeurt al jaren door alle nieuwbouwappartementencomplexen 
levensloopbestendig te ontwerpen. Tevens zijn de mogelijkheden in 
beeld gebracht om bestaande appartementencomplexen door fysieke 
aanpassingen (meer) levensloopbestendig te maken. De kosten van de 
benodigde aanpassingen zijn aanzienlijk en lopen per complex sterk 
uiteen. Voorafgaand aan eventuele extra investeringen moet eerst de 
regionale vraag goed in beeld gebracht zijn. 

Helaas merken wij dat veel ouderen langer dan soms verstandig is 
in een potentieel niet-geschikte woning blijven wonen. Veelal wordt 
opgezien tegen een verhuizing door de fysieke en organisatorische 
 inspanning die een verhuizing met zich meebrengt of door de 
 negatieve financiële gevolgen. Elan Wonen zet zich actief in om de 
verhuisdrempel voor ouderen zo laag mogelijk te maken. Het blijft 
echter bovenal de verantwoordelijkheid van ouderen zelf om op tijd na 
te denken over de vraag of de huidige woning voor hen geschikt is om 
oud in te worden.

Oudere huurders (65+) van een eengezinswoning bieden we onder-
steuning door hen op verzoek te begeleiden bij het zoeken naar een 
beter geschikte sociale huurwoning en door een verhuiskosten-
vergoeding te verstrekken om de financiële gevolgen te beperken. 
Voor alle oudere huurders (75+) hebben we aanvullend huurprijsbeleid 
ontwikkeld om het negatieve gevolg van huurprijsharmonisatie op te 
vangen. Wij bieden hun de mogelijkheid om te verhuizen met behoud 
van de huidige huur. De twee vergoedingen kunnen overigens niet 
gecombineerd worden. 
Daarnaast zetten we ons in om, samen met partners in het welzijns-
werk, een ‘verhuisservice’ op te zetten. Hierbij worden ouderen (60+) 
die willen verhuizen door vrijwilligers ondersteund bij praktische zaken, 
waarvoor zij in hun eigen sociale netwerk ondersteuning missen.
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Een deel van de klanten wordt oud in de huidige woning. Voor hen 
worden, indien nodig, aanpassingen in de woning bekostigd of een 
verbeterde toegankelijkheid van de woning vanuit de Wmo. Elan 
 Wonen zet zich in om in overleg met de gemeenten te streven naar 
een efficiënte en doelmatige inzet van Wmo-gelden. 

Benodigde kwaliteit van onze organisatie
Klantgedreven dienstverlening
Om op het vlak van klanttevredenheid een topcorporatie te zijn, blijven 
we onze organisatie verder ontwikkelen op het gebied van klant-
gedrevenheid. Door de recente invoering van ons bedrijfsinformatie-
systeem zijn we nu beter in staat afspraken en andere informatie uit 
klant contacten vast te leggen. Verder worden alle medewerkers 
betrokken bij een programma waarin veel aandacht is voor houding, 
gedrag en communicatie. Ook de medewerkers zonder direct klant-
contact volgen dit programma, omdat de ondersteunende diensten die 
zij leveren onderdeel zijn van onze totale dienstverlening aan de klant.
Dienstverlening is nooit eenrichtingsverkeer, het gaat juist om de 
interactie met de klant. Soms betekent dat doorvragen om inzicht te 
krijgen in het werkelijke probleem of de achterliggende vraag. 
Om goed in te kunnen spelen op de vragen en wensen van onze 
klanten, krijgen de medewerkers meer beslisruimte en daarmee ook 
meer verantwoordelijkheid. 
De wijze waarop het proces verloopt om samen met de klant te komen 
tot een oplossing, is zeker zo belangrijk als de oplossing zelf. Soms 
moeten we om financiële of maatschappelijke redenen ergens een lijn 
trekken. Goede communicatie is dan van wezenlijk belang om de 
klanttevredenheid te behouden. 

Klantcontacten
Onze klantcontactstrategie is erop gericht om een klant in één keer 
goed te helpen. Wij zien een verschuiving van persoonlijk contact naar 
online contact. Het verbeteren van de online informatievoorziening is 

dan ook een continu proces. Daarnaast zijn we steeds op zoek naar 
optimalisering van de persoonlijke klantcontacten. 
Een groot deel van de persoonlijke klantcontacten is vrij eenvoudig en 
standaard van aard. De klant wil hierbij zo snel mogelijk bij de juiste 
medewerker terechtkomen. Om doorverbinden en doorverwijzen tot 
een minimum te beperken, onderzoeken we binnen onze organisatie 
de mogelijkheden van een klantcontactcentrum. De medewerkers van 
het klantcontactcentrum moeten kennis hebben over een diversiteit 
aan onderwerpen, zodat zij de klant zo veel mogelijk zelf kunnen 
voorlichten en adviseren. Bij meer specialistische vragen kunnen zij de 
klant doorverwijzen naar de juiste medewerker. Deze werkwijze 
voorkomt dat klanten aan de telefoon verdwalen en meerdere keren 
hun verhaal moeten vertellen.

Optimaliseren technische kennis
In het onderhoud is het onderscheid tussen grootonderhoud en 
 planmatig onderhoud kleiner geworden. Qua organisatie spelen we 
hierop in door de technische kennis te bundelen. De afdelingen bedrijfs-
bureau en projecten worden samengevoegd. Hierdoor worden de 
technische kennis gebundeld en de onderlinge samenwerking bevorderd. 
Ook streven we ernaar om steeds meer op een integrale wijze het 
onderhoud te plannen, op basis van de totale restantlevensduur van 
een complex. Hierbij wordt veelal intensief samengewerkt met onder-
houdsbedrijven. Deze vorm van ketensamenwerking wordt onder de 
noemer van Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) als pilot 
binnen enkele complexen toegepast. 

Hoe meten we onze prestaties?
Aan de hand van de onderstaande indicatoren meten we onze prestaties:
  Oplevering van ruim 300 sociale nieuwbouwhuurwoningen in 

beleidsperiode. 
  In portefeuille houden van minimaal 5000 woningen met een 

streefhuur onder de huurgrens.
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  Behouden KWH-huurlabel. Op het labelonderdeel ‘onderhoud’ 
behoren we bij de beste 25% van corporaties in stedelijk gebied.

  Het aantal dagen leegstand bij woningmutaties binnen de sociale 
woningportefeuille is gemiddeld maximaal twintig dagen. 

  Afname van het aantal weigeringen tot beneden het regionale 
gemiddelde. 

Wat doen we niet?
Onze inzet kent zijn grenzen en we hebben daarom keuzes gemaakt. 
  In onze regio zijn er voldoende kleine woningen voor starters.  

Wij bouwen daarom niet specifiek voor deze doelgroep. Liever 
stimuleren we de doorstroming, zodat bestaande woningen 
vrij komen voor de doelgroep.

  Ook onze oudere bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
woonsituatie. Wij beschikken over middelen om ouderen te  helpen 
bij het vinden en betrekken van een beter geschikte  woning. 
Zij moeten wel zelf het initiatief nemen en hun verhuiswens 
 kenbaar maken.

  Onze streefhuren zijn objectgebonden en niet persoonsgebonden, 
we doen dan ook niet aan inkomenshuren.
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“In mijn vorige functie als 

projectopzichter heb ik de 

bouw van De Archipel aan 

het Spaarne in Haarlem 

van heel dichtbij gevolgd. 

Ik vind dit een heel mooi 

ontworpen wooncomplex. 

In mijn huidige functie als woonmakelaar verhuur ik nu deze prachtige 

woningen en hoor ik hoe woningzoekenden deze woningen ervaren.”

Dennis Voerman  
                woonmakelaar: 
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Huurders, kopers en woningzoekenden in de vrije sector

Definiëring klantgroep
Huishoudens met een inkomen tot ongeveer anderhalf keer modaal 
(2012: € 50.000) rekenen wij tot onze doelgroep. Deze huishoudens 
hebben het in onze regio moeilijk om passende huisvesting te vinden. 
Enerzijds komt dit door de hoge woningprijzen op de koopmarkt in 
combinatie met financieringsproblematiek, anderzijds door het gebrek 
aan voor hen betaalbare huurwoningen in de vrije sector. 
Jaarlijks komen binnen onze huidige woningportefeuille ongeveer 
 zestig vrije sector huurwoningen vrij voor verhuur. Tevens verwachten 
we ongeveer dertig woningen per jaar te kunnen aanbieden voor 
verkoop.

Klantvragen
Klanten willen een woning met een reële prijs-kwaliteitverhouding. 
Zij wegen daarbij de geboden locatie, de grootte en het uitrustings-
niveau af tegen de prijs. De keuzes daarin zijn zeer persoonlijk en 
klanten waarderen inspraak in het uitrustingsniveau. Goed onderhoud 
van de woning draagt in grote mate bij aan het woongenot. De klanten 
hechten veel waarde aan goede dienstverlening, waarbij communicatie 
en het nakomen van afspraken de sleutelwoorden zijn. 

Inzet van Elan Wonen
Ons woningaanbod voor de middeninkomens
We hebben binnen onze huidige woningportefeuille 1400 woningen 
aangemerkt voor verhuur in de vrije sector en 850 woningen voor 
verkoop. Deze woningen zijn voor het overgrote deel bereikbaar voor 
huishoudens met een middeninkomen. Dit sluit aan bij de behoeftes 
in de huidige woningmarkt. Elan Wonen ziet huren in de vrije sector en 
koop als twee volwaardige woonvormen, ieder met een eigen risico-
profiel voor de bewoner.
Met nieuwbouw zorgen we voor enige uitbreiding van de woning-
voorraad vrije sector huurwoningen en betaalbare koopwoningen. 

Elan Wonen ontwikkelt geen projecten met uitsluitend koop woningen, 
maar koopwoningen kunnen wel onderdeel zijn van een nieuwbouw-
project. 

Reële prijs-kwaliteitverhouding
Voor de woningen die beschikbaar zijn voor verhuur in de vrije 
 sector, worden de huurprijzen volgens ons huurprijsbeleid bepaald 
op basis van de verkoopwaarden. Hiermee realiseren we markt-
conforme huren.
Ruim 1200 woningen worden bij mutatie aangeboden tegen maand-
huren tussen € 670 en € 950. Deze woningen met een gemiddelde 
huur onder € 800 zijn bedoeld en bereikbaar voor huishoudens met 
een middeninkomen. De overige 200 vrije sector woningen zijn 
 bij zonder grote en/of monumentale woningen die verhuurd worden 
tegen marktconforme huren van € 950 tot € 1700. Deze woningen 
houden wij (vooralsnog) in portefeuille vanwege de monumentale 
status of omdat zij gelegen zijn in een woningbouwcomplex dat wij in 
zijn geheel bezitten.

Bijna 80% van de woningen in ons verkoopprogramma is met een 
taxatiewaarde tussen € 110.000 en € 250.000 bereikbaar voor huis-
houdens met een midden inkomen. Het totale verkoopprogramma 
 bestaat voor bijna 85% uit eengezinswoningen in Haarlem en 
Heemstede. Deze woningen in ons bestaande bezit komen vrij voor 
verkoop bij huurmutatie. 

Inspraak uitrustingsniveau
Elan Wonen streeft ernaar meer maatwerk in het uitrustingsniveau te 
leveren. Bij mutatieonderhoud van de woningen bedoeld voor de 
 middeninkomens wijkt het basisuitrustingsniveau niet wezenlijk af van 
dat in sociale woningen. Wel onderzoeken we de mogelijkheden van 
het opnemen van opties in de huur. 
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Goed onderhouden woning
Het planmatig en grootonderhoud van woningen in de vrije sector 
 portefeuille wijkt niet af van de sociale portefeuille. Wel neemt soms, 
als gevolg van grootonderhoud, het aandeel vrije sector in een 
 complex toe. Dit draagt bij aan de differentiatie en sluit aan bij de 
veranderingen op de woningmarkt. 

Dienstverlening
Wij streven naar een hoge kwaliteit van dienstverlening voor al onze 
klanten. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt bepaald door de 
mate waarin ons handelen aansluit bij de verwachting van de klant. 
Zie verder onder het kopje ‘Dienstverlening’ bij de klantgroep 
 ‘Bescheiden inkomens’ hoe Elan Wonen de kwaliteit van dienst ver-
lening op niveau houdt.
De vrije sectormarkt is niet gereguleerd, waardoor vraag en aanbod vrij 
spel hebben. Voor woningzoekenden in de vrije sector is een goede 
informatievoorziening over het woningaanbod belangrijk. Hiervoor 
hebben we een apart aanbodmodel ontwikkeld, waarmee woning-
zoekenden via onze website opties kunnen nemen op een specifieke 
woning of een woningcomplex. 

Benodigde kwaliteit van onze organisatie
Specifieke deskundigheid
Op de vrije sectorwoningmarkt is meer concurrentie dan op de sociale 
woningmarkt. Dit betekent dat Elan Wonen over voldoende markt-
kennis moet beschikken om op deze markt succesvol te kunnen zijn. 
De komende jaren wordt de portefeuille uitgebreid met bestaande 
woningen (na huurmutatie) en met nieuwbouw. Onze marketingmede-
werkers hebben de benodigde expertise om een waardevolle bijdrage 
te leveren bij klantgedreven vastgoedontwikkeling, de producten goed 
in de markt te zetten en potentiële klanten via verschillende kanalen te 
interesseren voor onze producten.
De verkoop van woningen verzorgen we niet zelf, vanwege de geringe 

omvang van het aantal verkooptransacties op jaarbasis. Wij maken 
hiervoor gebruik van de deskundigheid en diensten van een selecte 
groep makelaars en taxateurs. 

Overige zaken
Bij de klantgroep ‘Bescheiden inkomens’ zijn onder de kopjes  
‘Klant gedreven dienstverlening’, ‘Klantcontacten’ en ‘Optimaliseren 
 technische kennis’ zaken beschreven die ook van toepassing zijn op 
de klantgroep ‘Vrije sectorhuur en koop’.

Hoe meten we onze prestaties?
Aan de hand van de onderstaande indicatoren meten we onze 
prestaties:
  Oplevering van 150 vrije sector nieuwbouwhuurwoningen in 

beleidsperiode. 
  Verkoop van 30 woningen per jaar. 
  Behouden KWH-huurlabel. Op het labelonderdeel onderhoud 

 behoren we bij de beste 25% van de corporaties in stedelijk gebied. 

Wat doen we niet?
Onze inzet heeft zijn grenzen en we hebben daarom keuzes gemaakt. 
  Wij stellen geen maximale inkomensgrenzen aan vrije sector 

woningen. Iedere regulering veroorzaakt een verstoring van de 
vrijemarktwerking.

  We onderzoeken de mogelijkheden van verkoopbevorderende 
maatregelen. Wij bieden echter geen kooptussenvormen aan. 
Woningzoekenden maken een eigen keus tussen koop of vrije 
sectorhuur op basis van persoonlijke omstandigheden, aanbod en 
risico’s.
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“In mijn werk heb ik de ruimte en de mogelijkheid 

om initiatieven van onze bewoners en buurt-

genoten te ondersteunen. Soms zoek ik daarbij 

ook de samenwerking op met scholen. Scholen 

en hun leerlingen hebben namelijk een grote 

invloed op een buurt en dus ook op het woon-

genot van de buurtbewoners. In Heemstede is 

deze samenwerking voor beide partijen goed 

uitgepakt.”

Maria Flohr  
                wijkcoach: 
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Gemeenten, wijken en buurten

Definiëring klantgroep
De medebewoners van de wijken en buurten waar Elan Wonen bezit 
heeft, zijn indirect onze klanten omdat zij hun woonomgeving delen 
met onze bewoners. De kwaliteit van de woonomgeving draagt voor 
alle bewoners in belangrijke mate bij aan hun woongenot. Elan Wonen 
draagt actief bij aan de bevordering van de leefbaarheid in de wijken en 
buurten van onze bewoners. Onze inzet kan in meer of mindere mate 
effect hebben op het woongenot van de medebewoners van deze  wijken 
en buurten. Daarom houden wij ook rekening met hun belangen.
Op een nog algemener niveau hebben wij aandacht voor de belangen 
van alle bewoners van de gemeenten waarin Elan Wonen actief is. 
Als bouwer en beheerder van woningen hebben we invloed op de 
uitstraling van stad en dorp. Wij zijn ons daarvan bewust en handelen 
daarnaar.

Klantvragen
Onze bewoners en hun medebewoners van wijken en buurten hechten 
veel waarde aan hun woonomgeving, waarbij de termen ‘schoon, heel 
en veilig’ de eerste behoeften het beste omschrijven. In tweede 
instantie volgt de behoefte aan sociale cohesie en ten slotte de 
mogelijkheid om je mening te geven en mee te beslissen over 
buurtaangelegenheden.
Op gemeenteniveau speelt vooral de behoefte aan een goed functione-
rende lokale woningmarkt. Tevens waarderen bewoners en mede-
bewoners de architectonische kwaliteit van nieuwbouw, de specifieke 
identiteit van de verschillende wijken en buurten en het behoud van 
karakteristieke gebouwen. 
 
Inzet van Elan Wonen
Wijkgericht werken
De komende jaren zetten wij het wijkgericht werken voort zoals we dat 
in de vorige beleidsperiode samen met onze bewoners hebben 
vormgegeven. Het uitgangspunt daarbij is dat iedere wijk een eigen 

identiteit heeft met de daarbij behorende dynamiek en mogelijke 
problematiek. Afhankelijk van de gesignaleerde behoefte verschilt onze 
inzet per wijk of buurt. 

Onze wijkcoaches en wijkbeheerders pikken op diverse manieren 
 signalen op uit de wijk. Naast hun eigen waarnemingen zijn zij door 
hun zichtbare aanwezigheid in de wijk ook makkelijk benaderbaar voor 
alle wijkbewoners. Tevens ontvangen zij signalen van collega’s die 
 vanwege hun functie ook in de wijk aanwezig zijn voor onderhouds- of 
verhuurwerkzaamheden. Waar nodig wordt op basis van een signaal 
direct actie ondernomen. In ieder geval wordt het signaal vastgelegd. 
Wij hanteren een methode voor het opbouwen, moni toren en analy-
seren van wijkkennis, de Wijkantenne. Deze methodiek stimuleert en 
ondersteunt zowel het leren kijken en leren signaleren in de wijk, als het 
met deze kennis vervolgens ook iets doen. Naast de genoemde mede-
werkers wordt de Wijkantenne ook gevoed door bewoners(groepen) en 
professionele partners in de wijk. De methodiek van de Wijkantenne 
beoogt een tweerichtingsverkeer van  ‘ontvangen’ en ‘zenden’ en vormt 
de basis voor verdere analyse van de situatie in de wijk en het vertalen 
van de conclusies naar wijkvisies en wijkplannen. 

Wij blijven bij het wijkgericht werken de samenwerking zoeken met 
zowel onze eigen bewoners en bewonerscommissies als onze maat-
schappelijke partners zoals collega-corporaties, wijkraden, wijk-
agenten, jongerenwerk en scholen. Dit is heel effectief gebleken, 
samen bereik je meer. 

Schoon, heel en veilig
De behoefte aan een woonomgeving die schoon, heel en veilig is, 
wordt algemeen gedeeld. Veel signalen gaan over deze basisbehoeften 
en in iedere wijkvisie en ieder wijkplan is hier aandacht voor. Toch 
verschilt het verwachtingsniveau per wijk of buurt aanzienlijk. 
Elan  Wonen hanteert een eigen ambitieniveau, waaraan iedere wijk en 
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buurt minimaal moet voldoen. Concreet betekent dit dat wij op eigen 
initiatief graffiti laten verwijderen, ook al wordt dit niet als overlast 
gemeld of ervaren door de wijkbewoners. Wij voorkomen hiermee het 
afglijden van een buurt door vervuiling en verloedering. Dit komt ten 
goede aan het woongenot van de huidige buurtbewoners en aan de 
verhuurbaarheid van ons vastgoed. Ook op het gebied van ‘schoon, heel 
en veilig’ blijven we de samenwerking zoeken met buurtbewoners en 
onze maatschappelijke partners. De samenwerking met scholen in de 
aanpak van straatvuil en jongerenoverlast wordt bijvoorbeeld uitgebreid. 
Elan Wonen hecht veel waarde aan de uitstraling van zowel de woon-
gebouwen als de directe woonomgeving. De kwaliteit, uitstraling en 
gebruiksmogelijkheden van het groen vormen een belangrijk element 
van de omgevingskwaliteit. De groenvoorzieningen kunnen in een wijk 
dan ook veel bijdragen aan het woongenot. De mogelijke inzet van 
Elan Wonen op het gebied van groen en de vraag of er voldoende 
kennis binnen de organisatie aanwezig is om hierin een rol te spelen, 
wordt nader onderzocht. 

Sociale cohesie
Elan Wonen heeft aandacht voor de sociale cohesie in een wijk als 
middel om zelfredzaamheid te versterken. Want als bewoners elkaar 
kennen, weet men elkaar ook op cruciale momenten beter te vinden. 
Dit kan zijn op het moment dat een bewoner hulp nodig heeft of 
bijvoorbeeld overlast ervaart. Wij vinden het aangaan van prettige 
buurtcontacten in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de 
buurt- en wijkbewoners zelf. Bij overlastklachten zetten wij zo veel 
mogelijk de diensten van buurtbemiddeling in. Bij buurtbemiddeling 
helpen bewoners die door de Stichting Meerwaarde zijn opgeleid tot 
bemiddelaar, buren bij het oplossen van onderlinge conflicten. 

Elan Wonen blijft bewonersinitiatieven ondersteunen die gericht zijn 
op het verbeteren van de onderlinge contacten in brede zin. Deze 
werkwijze heeft zijn nut bewezen. Voor ouderen is het doel het bieden 

van de mogelijkheid om een sociaal netwerk op te bouwen. Dit kan 
een belangrijk vangnet vormen, bijvoorbeeld bij het wegvallen van de 
levenspartner. In de vorige beleidsperiode heeft dit geleid tot de 
realisatie van verschillende laagdrempelige ontmoetingsruimtes in 
bestaand vastgoed. 
Nieuw maatschappelijk vastgoed realiseren we uitsluitend indien dit 
een aanzienlijke meerwaarde heeft voor de bewoners in een wijk waar 
we al veel woningen hebben. Op de investeringen in dit type vastgoed 
willen wij geen verlies maken. 

Participatie
De titel van dit ondernemingsplan, ‘Met het oog op de klant’, geeft 
niet alleen het belang van de klant voor ons handelen weer, maar 
betekent ook dat wij naar die klant luisteren. Dit gebeurt naar de klant 
individueel maar ook gestructureerd door middel van bewonerscom-
missies en de bewonersraad. Het contact met deze overlegorganen is 
open, constructief en bijzonder nuttig. Toch is er ook behoefte aan 
participatie op ad-hoc basis, waarmee een grote en meer diverse groep 
(buurt)bewoners over een specifiek onderwerp kan meedenken, praten 
of werken. We kijken momenteel naar de mogelijkheden van online 
participatie en de inzet van social media.

Daarnaast onderhouden de wijkcoaches in een aantal wijken, waar het 
er toe doet, ook contact met de wijkraden. Deze vormen van participatie 
dragen in belangrijke mate bij aan het vroegtijdig signaleren van 
negatieve ontwikkelingen of onrust bij bewoners. Ook draagt het 
informeren van, en het overleg met de bewonersvertegenwoordiging 
bij aan het draagvlak van het ontwikkelde beleid. 

Bij grootonderhoud of sloop-nieuwbouwprojecten worden er tevens 
projectcommissies opgericht. Met de leden van de projectcommissie 
wordt over tal van onderwerpen overlegd. Ook dient deze commissie 
als klankbord voor voorstellen van Elan Wonen. 
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Dynamiek op de woningmarkt
De afgelopen jaren is het functioneren van de woningmarkt in 
 Nederland als geheel, maar zeker ook in ons werkgebied, verder 
verslechterd. Een dynamische woningmarkt is van belang voor 
woningzoekenden in het algemeen en in het bijzonder voor toetreders 
tot de woningmarkt (starters). Een belangrijke indicator voor de 
vastgelopen woningmarkt is de lage mutatiegraad. Hierdoor zijn er 
onvoldoende mogelijkheden voor doorstroming. In belangrijke mate 
hangt dit samen met een relatief groot aandeel huishoudens met hogere 
of middeninkomens in sociale huurwoningen (goedkope scheefheid). 
Elan Wonen zet zich in voor het verbeteren van de benodigde dyna-
miek. Dit doen we door te bouwen voor doorstroming, te streven naar 
reële prijs-kwaliteitverhoudingen en door het benutten van mogelijk-
heden om bewoners te verleiden en/of te stimuleren tot door stromen. 
In een deelprogramma wordt onderzocht op welke wijze het actief 
benaderen van deze groep doorstroming kan bevorderen. Het ver-
beteren van het functioneren van de lokale woningmarkt is overigens 
alleen succesvol als veel verschillende partijen hieraan bijdragen. 
Het is een proces waarbij nu kleine stapjes worden  genomen die op de 
lange duur zullen bijdragen aan een beter f unctionerende woning-
markt met meer dynamiek. 

Nieuwe bouwlocaties
Elan Wonen voert een actief acquisitiebeleid. Wij nemen ofwel een 
aantal woningen turn key af ofwel treden op als ontwikkelaar. Het 
verjongen van de woningportefeuille is belangrijk om de kwaliteit en 
diversiteit van de woningvoorraad ook voor de verre toekomst te 
waarborgen. Met het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties dragen wij 
ook bij aan gedifferentieerde wijken. 

Architectonische kwaliteit
Een goede en prettige architectuur vinden wij van groot belang bij 
onze nieuwbouwprojecten. Goede architectuur maakt de leefomgeving 
voor alle bewoners en bezoekers van ons werkgebied prettiger en 
versterkt het woongenot van onze klanten. Het is immers fijn om in 
een ‘mooi’ gebouw te wonen, dit versterkt de band en identificatie 
tussen bewoners en woongebouw. Een goed woonklimaat en bewust 
woongedrag zullen hier een positief effect van zijn. Bovendien behoudt 
een goed ontworpen gebouw zijn kwaliteit. Het gebouw is daarmee 
meer waardevast en dus toekomstbestendig.
Aandacht voor de uitstraling van ons bezit is er niet alleen in de 
nieuwbouw maar ook bij bestaand bezit. We gaan zorgvuldig om met 
de uitstraling van ons bezit. Bijzondere aandacht is er voor een aantal 
monumentale complexen. We zorgen ervoor dat deze bijzondere 
complexen hun kwaliteit ook voor de toekomst behouden. 

Herstructurering aandachtswijken
De komende jaren plegen we veel investeringen in de Amsterdamse-
buurt, Slachthuisbuurt en Boerhaavewijk. In deze drie buurten zijn 
grootse vernieuwingsplannen ontwikkeld voor in totaal ongeveer 
negenhonderd woningen. In deze drie buurten is de woontechnische 
kwaliteit matig en verdient ook de leefbaarheid versterking. Om 
revitalisering van deze wijken te realiseren, is de betrokkenheid van 
huidige  bewoners van groot belang. Naast het inzetten van fysieke 
middelen is het welslagen dan ook in belangrijke mate afhankelijk van 
goede communicatie en dialoog met alle betrokken partijen. 
De fysieke aanpak is gefaseerd en gedifferentieerd en loopt uiteen van 
sloop tot funderingsherstel of grootonderhoud. De herstructurerings-
opgave is, zeker in verhouding tot de omvang van Elan Wonen, 
ongekend groot. Dit blijkt ook uit een vergelijking van de investerings-
omvang met die van andere corporaties. Vanwege de grote omvang 
lopen deze vernieuwingen dan ook door tot na 2018. 
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Benodigde kwaliteit van onze organisatie
Specifieke deskundigheid
De uitdagingen waar onze wijkbeheerders en wijkcoaches mee te 
maken hebben, zijn divers van aard en omvang. Daarom moeten zij 
beschikken over een zekere levenservaring en een breed scala aan 
competenties en vaardigheden. Zij moeten kunnen observeren en 
organiseren, kunnen verbinden en samenwerken. Daarnaast moeten 
zij sensitief maar ook zakelijk zijn, confronterend durven zijn, en ook 
creatief. Elan Wonen geeft de wijkbeheerders en wijkcoaches de ruimte 
om maatwerk in een buurt te leveren op het gebied van wonen. Op het 
gebied van welzijn vervullen zij uitsluitend een verbindende rol. 

Herstructurering
Elan Wonen levert in de herstructureringsprojecten zowel in financiële 
als in organisatorische zin een grote inzet. Veel medewerkers zijn 
betrokken bij de planvorming, in- en externe overleggen, uitvoering en 
overleg met bewoners. De omvang van de ingrepen betekent dat 
Elan Wonen de komende jaren ook te maken krijgt met het herhuis-
vesten een groot aantal bewoners. 

Hoe meten we onze prestaties?
Aan de hand van de onderstaande indicatoren meten we onze 
prestaties:
  In de herstructureringsprojecten minder dan twaalf maanden 

vertraging oplopen ten opzichte van de huidige planning.
  Aanvullend op de formele bewonersparticipatie via bewoners-

commissies en bewonersraad, participeren jaarlijks minimaal 
dertig klanten bij ad-hoc gelegenheden.

Wat doen we niet?
Onze inzet heeft zijn grenzen en we hebben daarom keuzes gemaakt. 
  Wij nemen de verantwoordelijkheid om prettig samen te leven in 

de eigen buurt niet over van de bewoners. 
  Wij werken graag samen met gemeenten en maatschappelijke 

partners. Wij nemen geen taken over, maar respecteren en waar-
deren ieders specifieke inbreng van kennis en middelen. 
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Wiebe Fennema  
                projectleider: 

“In alle nieuwbouw- en grootonderhoud  projecten 

die ik begeleid spelen energiebesparende maat-

regelen een grote rol. Ik ben ook een vader en 

een opa en ik vind het belangrijk dat de volgende 

generaties ook prettig kunnen wonen op onze 

aarde. In de Amsterdamsebuurt plaatsen we 

slimme meters waarmee bewoners beter en 

sneller inzicht krijgen in hun energieverbruik.”
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Samenleving

Definiëring klantgroep
De samenleving heeft belang bij het functioneren van Elan Wonen, 
nu en in de toekomst. Als maatschappelijke organisatie ervaart 
Elan Wonen de samenleving als een zeer belangrijke klantgroep, ook 
al is deze minder zichtbaar en is er slechts beperkt klantcontact via 
gemeenten en controlerende instanties zoals het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting.

Klantvragen
Deels zijn de (abstracte) klantvragen vanuit de samenleving vastge-
legd in wet- en regelgeving. De samenleving wil bijvoorbeeld dat ook 
kwetsbare groepen toegang hebben tot fatsoenlijke huisvesting. 
Veel klantvragen zijn ook impliciet en betreffen zaken die de samen-
leving als vanzelfsprekend beschouwt over het functioneren en 
handelen van Elan Wonen. De vragen van de samenleving hebben 
betrekking op de wijze waarop Elan Wonen omgaat met haar maat-
schappelijk bestemd vermogen en hoe Elan Wonen een bijdrage levert 
aan een duurzame samenleving. De samenleving stelt op het gebied 
van het maatschappelijk bestemd vermogen eisen aan de continuïteit 
van de bedrijfsvoering en aan de doelmatigheid van de ingezette 
middelen. De klantvragen ten aanzien van een duurzame samenleving 
gaan in het bijzonder over het terugdringen van het energieverbruik. 
Verder rekent men er ook op dat Elan Wonen zorgt voor veilige 
woningen voor bewoners en omwonenden. 

Inzet van Elan Wonen
Kwetsbare groepen
Tot onze primaire doelgroep behoren ook huurders en woningzoeken-
den die door hun persoonlijke, sociale of andere omstandigheden, 
zoals fysieke en/of psychische beperkingen, moeite hebben met het 
vinden van passende woonruimte. Voor een deel van deze kwetsbare 
groepen is de huisvesting en woningverdeling geregeld in conve nanten 

met gemeenten en collega-corporaties. Wij houden ons aan de 
prestatieafspraken die voortkomen uit deze convenanten. 
Voor de huisvesting van andere groepen komen de vragen vanuit 
zorgleveranciers. Soms ontwikkelen wij specifiek zorgvastgoed in 
samenspraak met deze zorgleveranciers. In andere gevallen worden 
zorgwoningen ontwikkeld als onderdeel van een regulier nieuwbouw-
complex of worden woningen in het bestaande bezit omgebouwd.
Ook financiële problemen maken mensen kwetsbaar. Wij voeren 
daarom al jaren een succesvol beleid om huurschulden te voorkomen 
en werken actief samen met de gemeente in de preventie van huis-
uitzettingen. Bij terugkerende betalingsproblemen helpen wij, op 
verzoek van de klant, met het zoeken naar een goedkopere woning. 

Continuïteit van de bedrijfsvoering
Elan Wonen moet zowel beschikken over een blijvend, goed functio-
nerend werknemersbestand als over voldoende financiële middelen 
om continuïteit van de bedrijfsvoering te realiseren.

Een blijvend goed functionerend werknemersbestand is essentieel 
voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Elan Wonen kan de eigen 
doelstellingen immers alleen realiseren door medewerkers met 
verschillende vaardigheden en competenties bij elkaar te brengen en 
te laten samenwerken. Door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk 
in de organisatie neer te leggen en ruimte te bieden voor eigen 
initiatief, stimuleren we de betrokkenheid van onze werknemers. 
Hiermee beperken we het risico van kennisverlies als gevolg van een 
groot personeelsverloop of een hoog ziekteverzuim. Naast het op 
peil houden of brengen van de benodigde vaardigheden is er ook 
aandacht voor competentieontwikkeling en -vorming. Hiermee 
worden de beschikbare kwaliteiten van onze medewerkers optimaal 
ingezet. Dit komt zowel de klant, de medewerker als de organisatie 
ten goede. 
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Financiële continuïteit kan alleen worden bereikt door voldoende 
financiële middelen te genereren uit de exploitatie van ons vastgoed. 
Door een gezonde vastgoedexploitatie kunnen we blijven voldoen aan 
onze rente- en aflossingsverplichtingen en zodoende toegang houden 
tot langlopende financieringen. De ingrediënten voor een gezonde 
vastgoedexploitatie zijn reële huurprijzen, doelmatig georganiseerd 
onderhoud en efficiënte bedrijfsvoering. 

Reële huurprijzen zijn verdedigbaar, betaalbaar en zo veel mogelijk 
marktconform voor de sociale sector en volledig marktconform voor 
de vrije sector. Het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) leidt 
naar onze mening niet meer tot verdedigbare en betaalbare huren voor 
de sociale sector. Wij blijven daarom ons eigen huurprijsbeleid hanteren.
Onwenselijk vinden we het verschil dat, mede door het inflatievolgend 
huurbeleid van de afgelopen jaren, is ontstaan tussen de huren van de 
zittende bewoners en de huren van nieuwe bewoners. Door dit 
fenomeen zijn onze huurinkomsten per jaar ruim 15% lager dan 
gewenst. Wij pakken daarom iedere wettelijke mogelijkheid waarmee 
we dit verschil kunnen verkleinen beheersbaar en zorgvuldig aan, om 
zodoende onze vastgoedexploitatie te verbeteren en meer ruimte te 
creëren voor nieuwe investeringen. 

Doelmatig georganiseerd onderhoud is een belangrijk onderdeel van 
de vastgoedexploitatie. Een groot deel van de huurinkomsten besteden 
we aan onderhoud om een constante kwaliteit van ons vastgoed te 
behouden. Het gaat hierbij om dagelijks onderhoud, mutatieonder-
houd en planmatig onderhoud. We zoeken steeds naar de optimale 
prijs-kwaliteitverhouding. 
Bij het regulier dagelijks onderhoud kiezen we ervoor om dat door 
onze eigen onderhoudsdienst te laten ver zorgen. Onze vier onder-
houdsmedewerkers kunnen snel reageren op klantvragen en door een 
goede organisatie kunnen zij onderhoudswerkzaamheden zeer 
kostenefficiënt uitvoeren. 

Specialistisch dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud besteden we 
uit aan geselecteerde aannemers met wie eenheidsprijzen zijn afge-
sproken en vijfjarige contracten zijn aangegaan. Door regelmatige 
prestatie-evaluaties en een periodiek selectieproces realiseren we 
concurrerende prijzen en een goede kwaliteit van dienstverlening. 
Bij planmatig onderhoud zetten we de komende beleidsperiode extra 
in op onderhoudsmanagement van woningcomplexen in relatie tot de 
gehele resterende exploitatieduur. Door strategische keuzes te maken 
en hierbij intelligente oplossingen te zoeken, kan er bespaard worden 
op de totale gebruikskosten en verbeteren we tegelijkertijd de woon-
kwaliteit voor onze klanten. In een aantal complexen werken we hierbij 
met Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud (RGVO). Dit is een vorm 
van keten samenwerking waarbij Elan Wonen als vastgoedeigenaar het 
planmatig onderhoud uitbesteedt aan een specialist, de ketenpartner. 
Er wordt een langdurige samenwerking aangegaan op basis van 
gedetailleerde prijs- en kwaliteitsafspraken. Met RGVO maken we 
optimaal gebruik van de kennis en kunde van de ketenpartner, waar-
door we onze hoge kwaliteitseisen kunnen behouden terwijl we het 
kostenrisico verminderen.

Efficiënte bedrijfsvoering resulteert in een optimum van dienstver-
lening en de daarvoor gemaakte kosten. De kwaliteit van de dienstver-
lening is van invloed op de klanttevredenheid. De organisatiekosten 
hebben direct effect op de vastgoedexploitatie en daarmee op de 
investeringskracht. Wij kiezen er al jaren voor om de organisatie zo 
plat mogelijk te houden. Omdat we kwalitatief goede medewerkers 
aannemen en continu investeren in hun verdere ontwikkeling, kunnen 
onze medewerkers veel verantwoordelijkheid aan. Extra management-
lagen zijn daardoor onnodig. 
Ook hebben we onlangs geïnvesteerd in een modern bedrijfs-
informatie systeem. Met dit systeem kan onze dienstverlening zich 
positief ontwikkelen door de verbeterde toegankelijkheid van de 
informatie over ons vastgoed en onze klanten. Tevens bereiken we 
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hiermee een verdere efficiencyverbetering van onze processen. 
Ook deze verbetering komt de dienstverlening en daarmee de klant-
tevredenheid ten goede. 

Doelmatigheid ingezette middelen en integriteit
Het doelmatig omgaan met het maatschappelijk bestemd vermogen is 
een vanzelfsprekende waarde in al ons handelen. Bij doelmatigheid 
gaat het vooral om een juiste aanwending van de middelen, het integer 
handelen. Binnen Elan Wonen betekent dit dat bestuur en medewer-
kers handelen vanuit de geformuleerde missie met een continu 
bewustzijn van de plek van de organisatie in de maatschappij. Ook in 
de afgelopen jaren zijn wij niet afgeweken van onze kerntaken. Juist in 
een tijd waarin de investeringsmogelijkheden beperkter zijn, is het 
goed dit nog eens te onderstrepen.
Integriteit heeft ook alles te maken met onze kernwaarde ‘betrouw-
baarheid’. Bestuur en medewerkers willen dat Elan Wonen een 
organisatie is waar fatsoenlijke en beschaafde mensen werken die 
ieder voor zich de bekwaamheid en bereidheid hebben om werkzaam-
heden adequaat en zorgvuldig uit te voeren binnen de geldende 
normen en waarden. De kernwaarde ‘betrouwbaarheid’ is al jarenlang 
verankerd in de open cultuur van Elan Wonen. Medewerkers kunnen 
elkaar aanspreken op houding, gedrag en verantwoordelijkheid. 

Duurzaamheid vastgoedontwerp en materialen
Elan Wonen is onderscheidend op het gebied van de afbouwkwaliteit 
en de grootte van de woningen. Deze hoge kwaliteit hanteren we 
omwille van zowel de klanttevredenheid als de toekomstbestendigheid 
van een product (waardebehoud en beperking onderhoud). Levens-
loopbestendigheid is daarnaast bij nieuwbouwappartementen het 
uitgangspunt. Nieuwbouw voldoet tevens ten minste aan de eisen van 
het bouwbesluit. Dit garandeert al een goede warmte-isolatie. Aan-
vullend kiest Elan Wonen voor extra investering in bijvoorbeeld een 
WKO-installatie, mits deze rendabel geëxploiteerd kan worden. 

Ook is er aandacht voor zorgvuldig materiaalgebruik tijdens de bouw. 
Het gaat hierbij onder andere om de eis van het gebruik van FSC-
gecertificeerd hout. 

De genoemde kwaliteitseisen hanteren we zowel voor de ontwikkeling 
van sociale huurwoningen als voor vrije sector woningen. Vanuit het 
oogpunt van betaalbaarheid is echter ook aandacht voor de investe-
ringskosten vereist. Dit betekent dat we meer scherpte aanbrengen in 
de locaties en de kwaliteit die we daar realiseren. Meer dan voorheen 
zal de strategische bestemming van een complex daarbij leidend zijn. 
Op die manier wordt ook in de nieuwbouw een reële prijs-kwaliteitver-
houding bereikt. We blijven ons daarnaast oriënteren op innovaties in 
de bouw die tot kostenreducties kunnen leiden, zoals prefab bouw-
methoden.

Energetische kwaliteit 
De grootste opgave voor het terugdringen van het energieverbruik ligt 
in de bestaande voorraad. Elan Wonen zet de komende jaren fors in op 
het verbeteren van de energetische kwaliteit van haar bezit. Van bijna 
2500 woningen wordt de energetische kwaliteit verbeterd. Hiermee 
streven we naar een gemiddeld energielabel-C in 2018. Elan Wonen 
levert daarmee een ruime bijdrage aan de opgave van de corporatie-
sector in het kader van het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’ 
(juni 2012). Indien mogelijk wordt er ook gebruikgemaakt van zonne-
panelen op het dak. 

Veiligheid en gezondheid
Een veilige en gezonde woning betekent aandacht voor het risico op 
brand en legionella en zorgvuldig omgaan met asbest en technische 
installaties. Om het risico op branddoorslag te verkleinen, worden 
750 woningen aangepakt. We gaan zorgvuldig om met het aanwezige 
asbest en indien nodig wordt het verwijderd. Legionellarisico’s worden 
gemonitord en zo nodig aangepakt. Het beleid voor legionella en 
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asbest wordt de komende periode verder ontwikkeld en vastgelegd in 
protocollen. Elan Wonen is verantwoordelijk voor de technische 
installaties in woningen en draagt dan ook zorg voor aanleg en 
onderhoud door gekwalificeerde bedrijven.

Benodigde kwaliteit van onze organisatie
Inzetbaarheid en ontwikkeling medewerkers
‘Je verantwoordelijkheid nemen’ is een terugkerend thema in ons 
personeelsbeleid. Elan Wonen verwacht van medewerkers dat zij op de 
hoogte zijn van vaktechnische ontwikkelingen en recente of verwachte 
wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarnaast hechten we belang aan 
het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Hiervoor krijgen 
medewerkers de ruimte voor het volgen van opleidingen en trainingen, 
bijwonen van seminars of inhoudelijk overleg met vakgenoten. We 
verwachten dat medewerkers daar zelf hun verantwoordelijkheid in 
nemen. Medewerkers hebben er immers belang bij om hun eigen 
inzetbaarheid gedurende hun werkcarrière, binnen of buiten 
Elan  Wonen, te verzorgen.

Ook de ontwikkeling van toekomstige toetreders op de arbeidsmarkt 
blijft onze aandacht houden. De afgelopen jaren hebben we de mogelijk-
heden voor stagiaires binnen Elan Wonen aanzienlijk uitgebreid. We 
stimuleren onze medewerkers om stagiaires te begeleiden. We zoeken 
hierbij naar balans tussen inspanning en opbrengst door ervoor te 
zorgen dat de stageopdrachten aansluiten bij onze infor matiebehoeften 
en we de onderzoeksresultaten daadwerkelijk kunnen gebruiken. 

Specifieke deskundigheid
Mede bepaald door de omvang van onze organisatie, maken we de 
afweging welke deskundigheid beschikbaar moet zijn bij medewerkers 
en welke deskundigheid ingehuurd kan worden bij derden. 
Op het gebied van energetische maatregelen en veiligheid wil 
Elan  Wonen dat eigen medewerkers beschikken over de noodzakelijke 

deskundigheid. Indien nodig worden medewerkers opgeleid. Elan Wonen 
zorgt er bijvoorbeeld voor dat de woonmakelaars de deskundigheid 
hebben om onveilige situaties op te merken bij woningin specties. 
Ook zijn meerdere medewerkers EPA-gecertificeerd. Zij  hebben de 
deskundigheid om te adviseren over energetische maatregelen.

Integer handelen
Om integriteit een levend begrip te laten zijn binnen de organisatie, 
nemen alle medewerkers (inclusief directie- en MT-leden) periodiek 
deel aan dilemmabijeenkomsten. De medewerkers kunnen terecht bij 
twee vertrouwenspersonen wanneer zij te maken krijgen met (het ver-
moeden van) integriteitsschendingen. Nieuwe medewerkers worden 
op de hoogte gebracht van de inhoud en werking van ons integriteits-
beleid, de integriteitscode en de klokkenluidersregeling. Integriteit is 
een terugkerend thema tijdens functioneringsgesprekken. 

Stimuleren bewustzijn duurzaamheid
Elan Wonen stimuleert het bewustzijn over het belang van duurzaam-
heid bij de medewerkers. Dit bewustzijn is belangrijk omdat Elan 
Wonen de geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen alleen kan 
halen als medewerkers er het belang van inzien en alert zijn op 
verbetermogelijkheden. Dit betreft niet alleen mogelijkheden bij 
onderhoud en nieuwbouw. Ook op kantoor kan een bijdrage geleverd 
worden door bijvoorbeeld minder papier te gebruiken. Medewerkers 
worden gestimuleerd om zich de komende jaren een andere werkwijze 
aan te leren. Onze systemen maken het mogelijk een aanzienlijke 
papierreductie te realiseren.

Hoe meten we onze prestaties?
Aan de hand van de onderstaande indicatoren meten we onze 
prestaties:
  Beoordeling van de financiële continuïteit door het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting leidt tot continuïteitsoordeel-A1.
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  Onze organisatiekosten, omgerekend per m2 vastgoed, liggen 
onder de Aedex/IPD benchmark.

  Onze woningportefeuille heeft in 2018 een gemiddeld EPC-label ‘C’.

Wat doen we niet?
Onze inzet heeft zijn grenzen en we hebben daarom keuzes gemaakt. 
  Onze financiële randvoorwaarden zijn leidend. Wij kunnen onze 

investeringsambities niet halen bij substantiële rentestijgingen of 
als de sector nog meer heffingen wordt opgelegd zonder compen-
serende maatregelen. 

  Onze medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikke-
ling en blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Wij nemen 
deze verantwoordelijkheid niet over maar ondersteunen onze 
medewerkers zoveel mogelijk.

  Elan Wonen levert een forse inspanning in het verbeteren van de 
energetische kwaliteit, maar we nemen geen verantwoordelijkheid 
voor het bewonersgedrag.

  Medewerkers van Elan Wonen zijn alert op tekenen van huiselijk 
geweld en/of financiële uitbuiting van ouderen. Wij nemen onze 
verantwoordelijk door het actief invullen van onze signalerings-
functie naar andere instanties, maar spelen geen rol in het 
 oplossen van deze problemen.


