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Hartelijk 

welkom

Programma van vandaag

• Welkom

• Start oefening & uitleg

• De totstandkoming van het Ondernemingsplan

• Korte presentatie programmalijn 3

• Creatiesessies
• Programmalijn 1

• Korte pauze (14.30 uur)

• Programmalijn 2

• Afronding

• Einde (16.00 uur)
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Het Ondernemingsplan

• Maakten we samen aan de hand van onze rode draad

• Zetten we samen om in actiepunten aan de hand van drie 

programmalijnen 

• Is in januari goedgekeurd door onze RvC

• Maakten we presentabel met beknopte(re) teksten en vormgeving

• Presenteren we vandaag voor het eerst
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We geven met bewoners en 
maatschappelijke partners vorm aan de 

toekomst van de wijken en dorpen. Samen 
werken we aan wonen! Huurders wonen 
in goede huurwoningen. Die zijn veilig, 

duurzaam en te betalen. Er zijn voldoende 
en passende woningen in een prettige 

en leefbare omgeving.

Dit is onze visie.

De gemeenschap en de huurder

De veilige, duurzame woning

De organisatie en medewerkers

Drie programmalijnen
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… werken met regisserend opdrachtgeverschap

… staan sterk in het werk

… zetten in op kennisvermeerdering

… zijn toekomstbestendig

De organisatie en medewerkers …
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… werken voor de klant

… veranderen waar nodig

… werken samen met collega’s

De organisatie en medewerkers …

• We gaan werken met regisserend opdrachtgeverschap 
en onze organisatie is hier –door training, opleiding en oefening, voor 
toegerust. 

• We zorgen voor een strategisch personeelsplan en maken afspraken voor een 
fitte en vitale organisatie. Ons ziekteverzuim is lager dan 3,5%.

• Woongroep Marenland biedt een motiverende en 
veilige werkomgeving. Daar werken zelfstandig motiverende medewerkers en 
coachende leidinggevenden. 

Wat we in 2019 gaan doen
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• Woongroep Marenland biedt een motiverende en 
veilige werkomgeving. Daar werken zelfstandig 
gemotiveerde medewerkers en coachende leidinggevenden.

• We gaan werken met persoonlijke- en teamdoelen en willen 
een dat onze medewerkerstevredenheid hoger scoort dan een 
7,5.

Wat we wensen voor de jaren daarna

Samen

creëren
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… daar investeren we in

… daar maken we samen plannen mee

… krijgt onze aandacht

De gemeenschap …

… is onze partner

… woont in een aantrekkelijke wijk en dorp

… draagt ook zelf bij aan het woongenot

… woont passend en voelt zich gesteund

… kan zo lang mogelijk zelfstandig wonen

… kan de woonlasten betalen

De huurder …
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• We gaan met dorpen en partners in gesprek over wat er 
nodig is om prettig te wonen (ook) in de toekomst. In 2019 starten we in twee dorpen. 

• We bieden onze huurders duidelijkheid in wat we doen. 

• We zoeken meer de verbinding en maken een plan om dat structureel te doen. 

• We pakken (planmatig) onderhoud weer op. 

• In de versterkingsopgave staan we naast onze huurders. 

• Onze klanten waarderen onze inzet, dat blijkt uit de cijfers van het jaarlijkse 

klanttevredenheidsonderzoek. 

Wat we in 2019 gaan doen

• We gaan met meer dorpen het gesprek aan over 

wat er nodig is om (ook) in de toekomst prettig te wonen. 

• We blijven inzetten op onze communicatie. 

• De klanttevredenheid is stabiel; we scoren een 7,5 gemiddeld 

en worden we daarmee in ieder geval weer een b corporatie 

in de benchmark.  

Wat wensen voor de jaren daarna
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Samen

creëren

… is een veilige plek

… is de basis van ons bestaan

… daarop sturen we

… is niet alleen de sociale huurwoning

De veilige en duurzame woning …
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… daarop sturen we

… wordt volgens plan onderhouden

… is duurzaam en geschikt voor de toekomst

De veilige en duurzame woning …

• Start uitvoering
• Middelstum (21 woningen)

• ‘t Zandt (51 woningen)

• Opwierde-Zuid

• Start maken van plannen samen met gemeente en bewoners voor 388 woningen in 
Opwierde

• Upgrading aantal woningen Ripperda in Uithuizen

• Afronden versterking 64 woningen in Opwierde-Zuid & herstel 16 woningen in ‘t Zandt

Wat we in 2019 gaan doen
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• Uitvoering ‘t Zandt en Opwierde

• Verduurzamen bestaande voorraad

• Goed onderhoud

• Versterking twee brede scholen

• Zorgconvenant

Wat wensen voor de jaren daarna

Afronding
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