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Inleiding en verantwoording
Omdat goed wonen belangrijk is
Met veel trots presenteer ik u het nieuwe strategische plan “Omdat goed wonen belangrijk is” van
SallandWonen voor de komende vijf jaar. Dit plan is de leidraad van ons handelen voor de periode tot
en met 2020. In dit plan kunt u lezen wat onze bijdrage zal zijn aan het wonen in Salland de komende
jaren.
Het plan bevat de middellange termijn strategische doelstellingen, zoals die in afstemming met onze
belangrijkste partners, de gemeentes en de huurdersverenigingen zijn opgesteld. We zijn daarnaast
op bezoek geweest bij een doorsnede van onze huurders om van hen te horen, wat zij belangrijk
vinden ten aanzien van bijvoorbeeld huurbeleid, woonruimteverdeling en de kwaliteit van de woning.
Per jaar worden de algemeen geformuleerde doelstellingen geconcretiseerd in de prestatie-afspraken
met gemeenten en huurdersorganisaties en de jaarbegroting. De strategische doelstellingen geven de
richting aan. De uitwerkingen per jaar maken de doelstellingen haalbaar en meetbaar. Deze manier
van werken biedt ruimte voor maatwerk en flexibiliteit bij veranderende omstandigheden. Wij geloven
in deze manier van werken, omdat de werkelijkheid niet voor vijf jaar vooruit te voorspellen valt.
Resultaten en beoordeling
De afgelopen vier jaar heeft SallandWonen gewerkt met het plan “Volkshuisvestelijk ondernemen
2012-2016”. Van dit plan zijn inmiddels veel doelstellingen gerealiseerd. Voor de komende vijf jaar
hebben we een nieuw plan, waarmee we voortborduren op het goede van het bestaande plan en
inspelen op de wijzigingen in de omgeving van corporaties die er in dat tijdvak zijn geweest.
In 2015 is de organisatie SallandWonen door een onafhankelijke partij – de visitatiecommissie beoordeeld. De commissie verwoordde hun oordeel over SallandWonen in een rapport. In dit rapport
werd geconstateerd dat SallandWonen op de goede weg is. Er zijn veel verbeteringen tot stand
gekomen in de afgelopen vier jaar. SallandWonen scoorde een 7.3 gemiddeld. Dat positieve oordeel
kregen we van de visitatiecommissie, maar ook van onze huurders en samenwerkingspartners. De
commissie roemde naast de volkshuisvestelijke prestaties de lokale verankering van SallandWonen
en de verbinding met de belanghebbenden. Qua interne organisatie werd de sterke planning en
beleidscyclus bevestigd en de goede en actieve manier van verantwoorden.
Uiteraard gaf het visitatierapport ook aanbevelingen voor verbeteringen. Deze aanbevelingen hebben
we vertaald in dit strategische plan. Ze liggen vooral in het verlengde van de inhoud van de nieuwe
woningwet, die van kracht is geworden op 1 juli 2015: ga door met het versterken van de governance,
geef nog meer ruimte voor huurders en maak goed duidelijk voor welke doelgroep SallandWonen
werkt.
Duurzaamheid
SallandWonen heeft duurzaamheid al jaren hoog in het vaandel staan. In dit nieuwe strategische plan
is het streven naar duurzame oplossingen, duurzaam personeelsbeleid, duurzaam klantbeleid,
duurzame relaties, duurzame bedrijfsvoering en een duurzame voorraad de basis van ons handelen.
Van strategie naar Actie
2016 is een erg druk jaar voor alle corporaties en dus ook voor SallandWonen. De implementatie van
de Woningwet en de daaruit voortvloeiende scheiding van Daeb en niet-Daeb-activiteiten vraagt veel
van ons. Doordat ons primaire automatiseringssysteem in de toekomst wegvalt moeten we ook fors
investeren in tijd en geld voor de vervanging van dit systeem. Veel van onze capaciteit gaat de
komende maanden naar deze activiteiten.
Tegelijkertijd gaan we hard aan het werk om onze nieuwe doelstellingen te realiseren. Dat doen we
met de inzet van al onze medewerkers, die we optimaal betrekken bij het bereiken van onze
strategische doelstellingen. SallandWonen werkt aan wonen in Salland met huurders, medewerkers,
gemeentes en andere partners.

Marijke Kool
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Ontwikkelingen in onze omgeving
Wetgeving
Tussen 2012 en 2016 is zowel SallandWonen als de wereld om ons heen sterk veranderd. De sector
heeft onder een vergrootglas gelegen en meestal niet in positieve zin. Sommige corporaties waren
instituties geworden, groot en log met veel afstand tot de huurders. Daarbovenop is er politiekmaatschappelijk meer en meer een discussie over de hoogte van beloningen bij maatschappelijke
organisaties en werd er getwijfeld aan de effectiviteit van de semipublieke sector. Eigenlijk staat de
legitimiteit van de sector ter discussie. Vooral omdat in de politiek en de rest van de maatschappij
werd en wordt getwijfeld of corporaties wel doen wat ze moeten doen: zorgen voor voldoende
woningen voor mensen die dat niet zelf kunnen regelen.
Sinds 1 juli 2015 is er nieuwe wetgeving van kracht voor de sector. Deze wetgeving beoogt nieuwe
schandalen bij corporaties op het gebied van integriteit te voorkomen. Verder zorgt de wetgeving voor
afbakening van het werkterrein en veel extra controle op het werk van corporaties.
Marktontwikkelingen
De woningmarkt heeft na een periode van grote crisis te maken met een opleving van de koopmarkt
mede door de lage rente en de scherp gedaalde prijzen. In sommige regio’s is al weer sprake van
oververhitting van de markt. In Salland zien we ook een stijging van de vraag naar koopwoningen. De
druk op de sociale huurmarkt in Salland lijkt af te nemen. We krijgen minder reacties per aangeboden
woning en de groep actief woningzoekenden wordt kleiner. De vraag naar kleinere, betaalbare
woningen neemt toe door de toename van het aantal 1- en 2- persoonshuishoudens en door het
scheiden van wonen en zorg. Nu veel ouderen en zorgbehoevenden langer zelfstandig wonen zien we
ook daar meer vraag ontstaan naar kleinere woningen die goed betaalbaar en toegankelijk zijn. In
sommige gevallen is behoefte aan een vorm van beschermd zelfstandig wonen. Recent is de druk op
de sociale huurmarkt weer toegenomen door de komst van vluchtelingen uit andere delen van de
wereld.
Overige externe ontwikkelingen
Los van de ontwikkelingen in de sector is de maatschappelijke werkelijkheid aan veel veranderingen
onderhevig. Belangrijk kenmerk daarbij is dat er veel onduidelijk is over de richting van
maatschappelijke trends:
- De economische ontwikkeling van ons land zit in de lift, maar de gevolgen van de crisis zijn nog
overal voelbaar. Zeker onze doelgroep is zwaar getroffen door de crisis. De betaalbaarheid van de
eerste levensbehoeften, waaronder wonen is voor veel mensen een probleem.
- Er is een groeiende groep zzp-ers en mensen met tijdelijke loondienstcontracten. Inkomens
worden flexibeler en minder zeker. Deze groep heeft soms lastig toegang tot de woningmarkt (huur
en koop).
- Naast een economische crisis is er al jaren sprake van een energiecrisis. Hoewel deskundigen
elkaar tegen spreken is het niet meer omstreden om uit te gaan van de problematiek van de
opwarming van de aarde en het opdrogen van de fossiele brandstoffen.
- Er is een trend dat gebruik belangrijker wordt dan bezit. Mensen willen flexibel zijn en hechten
minder aan het kopen van een woning. Wij zien deze trend ook, maar nog niet zo in onze regio. In
onze regio bestaat nog een sterke traditie van zelf willen bouwen en/of kopen. Daarnaast is de
rente historisch laag en zijn koopwoningen daardoor regelmatig goedkoper dan huurwoningen.
- De voorzieningen staan overal onder druk. Winkels gaan failliet en gemeenten en rijk bezuinigen
op maatschappelijke voorzieningen.
- De huishoudens verdunnen, de vergrijzing is een feit, maar de verwachte krimp is nog niet goed te
duiden. Vanuit de vergrijzing en de verdunning van de huishoudens zien we een toenemende wens
om dicht bij voorzieningen te wonen.
- Scheiden van wonen en zorg leidt tot een grote verandering van woonsituaties van ouderen en
anderen met een zorgvraag. Mensen met een beperking of mensen die begeleiding of
bescherming nodig hebben betreden de woningmarkt. Tegelijkertijd worden seniorenwoningen aan
jongeren verhuurd bij gebrek aan belangstelling vanuit de doelgroep. Senioren lijken kritisch op de
kwaliteit van de woning, maar ook op de prijs en de locatie van de woning.
- De toepassing van moderne technieken, zoals domotica en e-health biedt mogelijkheden in het
kader van wonen en zorg.
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- De overheid hecht belang aan een andere invulling van zorgvraagstukken en promoot de
participatiemaatschappij. Alle mensen met of zonder beperking worden geacht meer dan voorheen
zelfredzaam te zijn. In onze wijken wonen daardoor veel mensen die vroeger niet zelfstandig
woonden en soms hulp en/of begeleiding nodig hebben om dit wel te kunnen doen. Die hulp is nog
niet altijd goed georganiseerd. Dit heeft gevolgen voor de cohesie en leefbaarheid in de wijk.
- Consumenten worden kritischer en mondiger. Er is meer vraag naar betrokkenheid bij
beleidsbeslissingen.
- De wereld om ons heen verandert ook door de opkomst van nieuwe technologieën. Communicatie
met huurders en belanghouders verandert van karakter door het groeiende gebruik van internet en
social media. Meer traditionele communicatiekanalen verdwijnen of verliezen aan belang. Mensen
die (nog) geen toegang hebben tot de nieuwe communicatiekanalen kunnen hierdoor geïsoleerd
raken.
- De instroom van statushouders zet de woningmarkt op de korte termijn onder druk. Het is nog niet
duidelijk of het hier gaat om een structureel vergrote instroom of een tijdelijke situatie.
- Constateerden we eerst een trek naar de stad. De laatste tijd zijn er cijfers die lijken te wijzen op
een toegenomen trek naar het platteland, maar deze ontwikkeling zien we vooral rondom de grote
steden in Nederland en nog niet zo zeer in onze regio.

Deze analyse geeft richting aan de doelstellingen en plannen voor de onze organisatie. Dit is
uitgewerkt in de hoofdstukken over missie, visie en strategie.

Missie, visie en algemene kaders
Wij hebben ons in het verlengde van de discussie over het werkterrein van de corporatie opnieuw
gebogen over de reden van ons bestaan. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de missie.
Missie
Onze missie luidt:
Wij werken aan duurzaam en betaalbaar wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder goed in
kunnen voorzien
Visie
SallandWonen heeft na het analyseren van de trends en ontwikkelingen de visie op ons werkterrein
en onze omgeving als volgt geformuleerd:
Onze basis
Wonen is een basisbehoefte. Iedereen moet wonen. Er is een grote groep mensen die zelf niet of niet
eenvoudig een woning kan kopen of (laten) bouwen. In Salland verzorgt SallandWonen woningen
voor deze groep mensen. We letten daarbij op de kosten voor de huurder. Wonen moet betaalbaar
zijn. Wij verhuren zoveel mogelijk betaalbare woningen door niet alleen te kijken naar de huurprijs,
maar ook naar de energielasten en de servicekosten. We bouwen en onderhouden onze woningen
zoveel mogelijk met duurzame materialen. Wij voeren een gematigd huurbeleid. We proberen zoveel
als mogelijk schulden bij huurders te voorkomen en werken hierbij actief samen met andere
maatschappelijke partners.
Verder willen we dat er voldoende woningen zijn voor onze (potentiële huurders) en dat de woningen
kwalitatief goed zijn.
In uitzonderlijke gevallen bedienen wij ook de markt van huurders met een inkomen boven de door de
)
politiek aangegeven grenzen (vanaf 1 januari 2017 € 39.000 met duurdere huurwoningen, maar
uitsluitend als er vraag naar is en er geen marktpartijen zijn die dit willen doen. Wij bouwen geen
koopwoningen en geen kantoren.
Onze sector
Wij onderschrijven de nieuwe Aedesvisie (april 2016): De samenleving en woningcorporaties zijn al
meer dan een eeuw met elkaar verbonden. Het beroep op corporaties is door de tijd telkens
veranderd, zoals ook de maatschappelijke ontwikkelingen, opvattingen en opgaven veranderden.
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De bestaansreden van corporaties is en blijft de verantwoordelijkheid voor goede huisvesting van
mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijk passende huisvesting vinden. Daar
ligt voor ons de focus. Die kerntaak brengt stabiliteit in de samenleving.
Onze manier van werken, onze financiën en onze organisatie
SallandWonen staat midden in de maatschappij en werkt met maatschappelijk geld. Dat schept
verplichtingen. Vanuit onze zorg voor de aarde is duurzaamheid voor ons een leidend principe bij
onze bedrijfsvoering. Wij proberen de belasting van de aarde te minimaliseren in onze bouwketen en
onze bedrijfsvoering met het belang van onze huurders en medewerkers voor ogen
We kunnen de toekomst niet voorspellen. We zullen als organisatie rekening moeten houden met
meerdere scenario’s voor de toekomst. Dat vraagt wendbaarheid van een organisatie. We richten
onze organisatie zo in dat wij die wendbaarheid bereiken. Als de korte en de lange termijn elkaar lijken
te bijten, kiezen we in elk geval voor financiële continuïteit van de organisatie op de lange termijn. We
bouwen en beheren immers niet alleen voor de huurders van nu en morgen, maar ook voor de
huurders in de tientallen jaren die komen. Daarom sturen we op het in standhouden van ons eigen
vermogen, rendement en financiële kengetallen.
Wij voldoen aan wet- en regelgeving en verantwoorden ons op een transparante manier over ons
beleid in lijn met de Governancecode van onze sector Onze in- en externe toezichthouders zien daar
ook scherp op toe. We delen dilemma’s, omdat er weinig absolute waarheden zijn. Wij werken samen
en stemmen onze beleidskeuzes af met onze partners.
Wij zijn een sobere organisatie en hebben een ingetogen beloningsbeleid. Wij zijn ons voortdurend
bewust van het feit dat we werken met geld van de huurders. We werken zo efficiënt mogelijk en doen
uitsluitend dat werk, dat van belang is voor onze (toekomstige) huurders. Wij bieden een goede
dienstverlening.
We innoveren en zoeken naar nieuwe vormen van beheer, dienstverlening en bouwen vanuit het
belang van de huurders.
Alle medewerkers dragen bij aan het succes van SallandWonen. Daarom zien wij onze medewerkers
als onze belangrijkste ambassadeurs. Met elkaar werken we doelmatig en efficiënt samen aan de
uitvoering van de strategische doelstellingen en aan een excellente dienstverlening. We geven onze
medewerkers de ruimte om binnen kaders eigen beslissingen te nemen. We verbeteren continu en
leren van fouten. Elke medewerker weet wat hij bijdraagt aan het totaal.
Automatisering moet ons ondersteunen in ons werk. Digitalisering wordt steeds belangrijker bij de
bedrijfsvoering en dienstverlening van elke organisatie. Digitalisering sluit aan bij onze wens om
duurzaam te werken bijvoorbeeld door het beperken van papier en reistijd.
Onze huurders
Onze huurders vragen van ons ons werk goed te doen. Dat betekent dat zij willen dat wij onze
afspraken nakomen. Ook willen zij dat wij onze woningen goed onderhouden en waar mogelijk
maatwerk bieden als er problemen zijn waar onze standaard werkwijzen niet in voorzien. De wensen
van onze (toekomstige) huurders staan voorop. We staan dichtbij onze klanten en weten wat er onder
hen leeft. We baseren ons bij onze beleidskeuzes op huurderenquêtes, overleg met de
huurdersorganisaties, huurdersgesprekken, woningzoekendenonderzoek en algemene onderzoeken.
Groot onderhoud aan onze woningen voeren we uit in nauw overleg met de bewoners.
Voor het dagelijks contact tussen huurders en de organisatie stellen wij vier kanalen gelijkwaardig
open: persoonlijk contact door (op afspraak) op kantoor langs te komen, telefonisch contact, contact
via mail of brief en als laatste een selfserviceconcept via de website, een zogenaamd klantportaal.
Bijzondere doelgroepen
Wij blijven indien nodig voorzien in woningen voor mensen met een zorgvraag of voor mensen die
uitstromen uit maatschappelijke voorzieningen.
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Onze woningen en onze woningvoorraad
Onze huurders wonen in betaalbare, goede woningen van een goede basiskwaliteit. We investeren in
onderhoud en nieuwbouw. We bieden diverse soorten woningen aan, omdat niet alle huurders
dezelfde woonwensen hebben. Daarom moeten we sommige woningen, waarvan we er teveel hebben
afstoten en vervangen door andere soorten woningen. Dat kan gebeuren door nieuwbouw of
transformatie van bestaand vastgoed. Als woningen niet meer voldoen aan de eisen en wensen van
de tijd, worden ze vervangen of opgeknapt. Woningen die nog voldoen worden goed onderhouden.
Onderhoud is belangrijk om onze woningen ook voor de toekomst hun waarde te laten behouden. We
investeren in duurzaamheid en leggen daarbij zoveel als mogelijk de focus op gebruiksgemak en
betaalbaarheid voor de bewoners en het toepassen van bewezen technieken. Onze huurders zijn
geen proefkonijnen.
We bouwen ons woningbezit af conform het portefeuilleplan omdat we op de lange termijn minder
behoefte aan onze woningen voorzien. Indien de woningbehoefte voor de korte termijn toch groter is
dan aanvankelijk verwacht zijn tal van maatregelen mogelijk. We denken dan aan tijdelijk minder
verkopen, het bouwen van tijdelijke woningen of versneld nieuwe producten toevoegen, waarvoor we
in de toekomst wel vraag voorzien. Het belangrijkste echter is het continu volgen van de
marktontwikkelingen en de vraag en het zoeken naar passende antwoorden. Dat doen we samen met
onze belanghouders.
Leefbaarheid
We zijn verbonden aan Salland. We dragen zorg voor de leefbaarheid in de grote en de kleine kernen
in de directe omgeving van ons bezit. Dat doen we vooral voor onze eigen huurders en daardoor
indirect voor de hele gemeenschap in ons werkgebied. We werken vanuit de kracht van onze kernen
met onze partners aan het versterken van die kernen. We sluiten daarbij aan op de trends en
ontwikkelingen die er in de maatschappij zijn. We zijn geen hulpverleners, maar we signaleren wel
richting andere hulpverlenende partners. We zijn onderdeel van de keten wonen, welzijn, zorg,
onderwijs en werk. We concentreren ons daarbij op het concept: schoon, heel en veilig.
Onze partners
We werken intensief samen met de gemeentes en de huurdersorganisaties in ons werkgebied. We
werken daarnaast samen met diverse andere maatschappelijke organisaties en voorzien bijvoorbeeld
in huisvesting van mensen die uitstromen uit maatschappelijke voorzieningen.
Onze risico’s
Wij werken in een woelige wereld en beseffen ons terdege dat ons werk veel risico’s met zich
meebrengt. Wij sluiten onze ogen niet voor risico’s en we weten ook dat we niet alles kunnen
vermijden. Wel kunnen we risico’s onderkennen, benoemen en beheersen door bewust naar risico’s te
kijken en waar nodig maatregelen te nemen om risico’s te beperken. Dat doen we met gebruik van de
modellen van WSW en door verdere ontwikkeling van onze risicomethodiek.

Strategie
Voor de komende vier jaar tot en met 2020 hebben we strategische doelstellingen geformuleerd. Per
jaar worden de doelstellingen geconcretiseerd in de prestatieafspraken met gemeentes en
huurdersorganisaties en in de jaarbegroting. Deze manier van werken biedt ruimte voor maatwerk en
flexibiliteit bij veranderende omstandigheden, terwijl de richting van de organisatie duidelijk blijft.
Huurders, huurdersorganisaties, gemeentes en overige belanghouders
We merken dat onze huurders boven alles willen dat de basisvoorwaarden goed geregeld zijn: een
kwalitatief goede woning in een prettige woonomgeving tegen een betaalbare prijs. Als er een
probleem of vraag is moeten dat wij dat snel en adequaat oplossen. Gemeenten,
huurdersorganisaties en andere samenwerkingspartners spreken ons aan op onze inzet voor Salland
en zijn inwoners. Hoe leveren wij onze bijdrage aan de leefbaarheid in ons werkgebied op het terrein
van wonen, duurzaamheid en betaalbaarheid?
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Onze organisatie moet het geld van de huurders goed besteden. Dit geldt zowel voor het bouwen en
onderhouden van woningen als voor de kosten die we maken voor de interne organisatie. Daar gaan
we scherp op letten. We hechten aan zeggenschap voor huurders, maar ook voor medewerkers. We
zijn een organisatie die kwalitatief groeit en steeds verbetert met en door de inzet van de
medewerkers.
Dat leidt tot de volgende strategische doelstellingen:
- We luisteren naar onze huurders en bieden hen een goede dienstverlening.
-

Wij stellen de vraag van huurders centraal bij het ontwikkelen van onze producten en diensten.
Wij meten de tevredenheid van onze klanten via een externe partij.
Wij stellen eigen normen op voor dienstverlening (bereikbaarheid, aantal klachten).
Wij zijn zowel digitaal, per post en telefonisch als op kantoor goed bereikbaar voor onze huurder.

- We zorgen voor voldoende betaalbare woningen van een goede kwaliteit in een leefbare omgeving.
- Wij streven naar betaalbaar wonen voor alle inkomensgroepen uit onze doelgroep, waarbij we de
totale woonlasten als uitgangspunt nemen.
- We investeren in het voorkomen van huurschulden, we werken daarbij actief samen met andere
partijen.
- Wij investeren in duurzaamheid door het verhogen van het wooncomfort, het beperken van de
uitstoot van schadelijke gassen en het zo laag mogelijk houden van de energielasten.
- Wij willen dat onze woningen ook in de toekomst nog goed verhuurbaar zijn.
- Wij voldoen zoveel mogelijk aan de vraag van (potentiële) huurders. Daarom koersen we op een
afbouw van het aantal grote eengezinswoningen en zorgen we voor meer diversiteit in ons
aanbod.
- Wij volgen de vraag naar sociale huurwoningen in de kleine kernen op de voet en voldoen
daaraan indien dat aantoonbaar voor de middellange termijn nodig is.
- Wij werken samen met de gemeentes en huurders aan leefbare buurten, waarbij de begrippen
schoon, heel en veilig als uitgangspunt dienen.
- Samen met gemeentes proberen we bij wijkverbetering budgetten te combineren.
- Wij zetten in op buurtactiviteiten en sociale binding op basis van wederkerigheid.
- Wij onderzoeken indien nodig de bouw van tijdelijke woningen.
- Wij onderzoeken andere vormen van verhuur/wonen (kluswoningen, samenwerken, stimuleren
wooncoöperatie).
- Wij bouwen of verbouwen woningen voor zorgbehoevenden en/of andere bijzondere doelgroepen
indien daar vraag naar is. We streven daarbij naar alternatieve aanwendbaarheid voor het geval
de vraag verandert.
Financiën
Om bovenstaande strategische doelstellingen waar te kunnen maken hebben we een solide financieel
beleid, zodat we een gezonde bedrijfsvoering hebben op de lange termijn. Dat vertaalt zich in de
volgende strategische doelstellingen:
- Wij werken binnen de kaders van onze sociale opdracht aan een zo hoog mogelijk financieel
rendement.
- Wij zetten in op verbetering van ons systeem van Vastgoedsturing, het zogenaamde
assetmanagement. Om onze sociale opdracht te kunnen vervullen, moeten we binnen de kaders
van die opdracht zo hoog mogelijke rendementen halen.
- Wij voeren een gematigd huurbeleid. Wij proberen de huren (de woonlasten) zo laag mogelijk te
houden.
- Wij sturen op rendement en financiële kengetallen om ook in de toekomst de doelgroep te
kunnen huisvesten.
- Wij hanteren een solide financieel reglement met daarin al onze kaders ten aanzien van
investeringen, prestatie-indicatoren, enz.
- Met ons vermogen kunnen we onze missie realiseren
- Wij volgen de Governancecode
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- Wij zetten in op het verlagen van bedrijfslasten en een efficiënte inzet van onze middelen voor
nieuwbouw en onderhoud om zoveel mogelijk van onze kasstromen ten goede te laten komen aan
onze huurders.
Onze medewerkers
Onze medewerkers zijn de organisatie. SallandWonen wil optimaal presteren. We willen het geld van
onze huurders goed besteden. Dat doen we met onze medewerkers. Om die reden koesteren wij onze
medewerkers en bieden wij ruimte voor ontwikkeling en zeggenschap. Wij vragen daarbij van onze
medewerkers dat zij zich volledig inzetten voor SallandWonen. Hoe willen wij dit invullen?
- Wij zetten in op de ontwikkeling en het werkplezier van onze medewerkers.
- Onze medewerkers zijn verantwoordelijk en hebben ruimte om eigen beslissingen te nemen.

Van strategie naar actie
Hoe gaan we doen wat we van plan zijn?
We zijn voortdurend in overleg en contact met huurders en gemeentes. We maken jaarlijks afspraken
met huurders en gemeentes binnen de kaders van de strategische doelstellingen. Deze afspraken
worden afgezet tegen de normen van onze toezichthouders en onze eigen normen ten aanzien van
onze financiële stabiliteit. Als de korte en de lange termijn elkaar lijken te bijten, kiezen we in elk geval
voor financiële continuïteit van de organisatie op de lange termijn.
Daarbovenop formuleren we voor de interne organisatie lange en korte termijn doelstellingen ten
behoeve van het terugdringen van bedrijfslasten, afbouwen van fte’s, vergroten van inkomsten en het
efficiënter maken van onderhoudsprocessen.
Dat doen we onder meer door de verbetering van de ICT-ondersteuning en de toepassing van Lean
technieken.
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