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VOORWOORD 
 

Groninger Huis wil duurzaam en effectief naar de toekomst toe. Zowel intern als extern staan er 

grote uitdagingen op ons te wachten. Als een rode draad lopen de gevolgen van de gaswinning, 

de aardbevingen, door al deze uitdagingen heen. De minister heeft een besluit genomen over de 

afbouw en tenslotte stopzetten van de gaswinning. Hier mee zijn de problemen nog lang niet 

opgelost, maar het schept wel een perspectief voor een toekomst die minder onveilig wordt dan 

eerst werd aangenomen. 

 

Hoewel de aardbevingen een enorme impact hebben op de gebouwen en de inwoners in Gronin-

gen, is het geen apart onderdeel van ons beleidsplan. De opgaven die wij hebben als gevolg van 

de aardbevingen koppelen wij in de uitvoering aan de volkshuisvestelijke opgaven in ons werk-

gebied. Bij het nemen van beslissingen over versterken en verduurzamen als gevolg van de aard-

bevingen overleggen we met de stichting HPAG (Huurdersplatform aardbevingen Groningen). Dit 

is een samenwerkingsverband van zeven huurdersorganisaties die huurders vertegenwoordigen 

in het aardbevingsgebied. 

 

Het vorige beleidsplan is afgelopen op een moment dat een aantal ontwikkelingen voor Groninger 

Huis zijn beslag heeft gekregen. Daardoor is het een goed moment om vooruit te kijken en piket-

palen voor de toekomst te slaan. De nieuwe woningwet is nu van kracht en sindsdien hebben wij 

gemerkt dat ons speelveld redelijk strak is afgebakend. Ons bezit is uitgebreid met ruim 1.600 

woningen in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer en met de fusie naar Midden-Gro-

ningen is ook daarmee een nieuw hoofdstuk begonnen. Door de klimaatveranderingen en de af-

bouw van de gaswinning wordt het zoeken naar andere energiebronnen steeds urgenter. En ten-

slotte heeft de organisatie naast een uitbreiding van bezit ook te maken gekregen met uitbreiding 

van collega’s en functies. Hierdoor is het mogelijk om een extra slag in de ontwikkeling te maken. 

 

Dit beleidsplan is tot stand gekomen na diverse medewerkers- en stakeholdersbijeenkomsten. 

Voor ons staat de verbinding naar buiten en samenwerking centraal. Hiermee kunnen wij een 

toegevoegde waarde zijn voor de woningen en bewoners in ons werkgebied. De huurdersorgani-

saties nemen hierbij een bijzondere plaats in. Onze huurders zijn onze belangrijkste stakeholder. 

Wij betrekken hen bij belangrijke besluiten die wij nemen en wij voeren regelmatig overleg. Voor 

dit document hebben wij hen als eerste en in een aparte sessie om input gevraagd.  

 

Wat wij hebben opgehaald uit deze gesprekken is dat Groninger Huis geen drastische koerswijzi-

ging nodig heeft. “Ga door zoals jullie al jaren doen” is een kreet die wij vaak horen als het over 

Groninger Huis gaat. Uiteraard heroverwegen wij ons beleid steeds weer en kiezen door maat-

schappelijke of andere ontwikkelingen soms een nieuwe focus. Deze keuzes staan in dit beleids-

plan. Het beleidsplan beslaat een periode van drie jaar: van 2019 – 2021. In 2020 gaan we dit 

herijken en waar nodig bijsturen.  

 

Wat niet zal veranderen is dat wij samen met onze huurders en andere belanghebbenden ons 

blijven inzetten voor het mooie Noord- en Oost-Groningen! 



 



DE WERELD OM ONS HEEN  
 

De wereld om ons heen is in beweging. Letterlijk en figuurlijk. Oude systemen en instituties kra-

ken in hun voegen, zowel op wereldniveau als in Nederland. Er vindt een transitie plaats die 

zorgt voor meer onzekerheid en, helaas, ook voor meer tweedeling in de maatschappij.  

 

Het hebben van een vaste baan is bijvoorbeeld niet alleen iets wat geen zekerheid meer biedt, 

maar het wordt ook vaak niet eens meer nagestreefd. Bedrijven sluiten, er komen steeds meer 

zzp’ers en mensen met een tijdelijk contract. Hierdoor variëren inkomens en vermindert de ze-

kerheid. We worden daarbij geconfronteerd met toenemende ongelijkheid in opleiding, inkomen, 

perspectief en kansen.  

 

Ook zekerheden in de zorg verdwijnen. Er komen steeds meer mensen met een zorgvraag, ter-

wijl de zorgverlening steeds meer onder druk komt te staan. Mensen vallen tussen wal en schip. 

Dit alles leidt tot toenemende onrust en daardoor komt ook de leefbaarheid in buurten, wijken 

en dorpen onder druk te staan. 

 

Daar bovenop speelt de aardbevingsproblematiek in Groningen. Hoewel het kabinet een besluit 

heeft genomen over de afbouw van de gaswinning uit het Groningerveld, is de situatie daarmee 

allesbehalve opgelost. Ook zijn de aardbevingen niet gestopt en dit leidt in toenemende mate 

tot onrust onder de inwoners van Groningen en dus ook de huurders van Groninger Huis. 

 

2.1 Ons werkgebied 

Het bezit van Groninger Huis is verdeeld over vier gemeenten in de provincie Groningen: Appin-

gedam, Delfzijl, Oldambt en Midden-Groningen. In totaal zijn wij actief in 15 dorpen en één stadje. 

In dit gebied bestaat onze voorraad uit ruim 4.300 woningen. De gemeente Midden-Groningen is 

een nieuwe gemeente en is vanaf 1 januari 2018 ontstaan uit de gemeenten Menterwolde, Hoo-

gezand-Sappemeer en Slochteren. Ongeveer 70% van het totale bezit van Groninger Huis staat 

in deze nieuwe gemeente. 

 

Naast de daling van het aantal huishoudens en de voortschrijdende ontgroening en vergrijzing 

van de bevolking in de regio worden we de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met 

de ingrijpende gevolgen van de aardbevingsproblematiek en met forse schade aan woningen en 

gebouwen. De combinatie van deze gebeurtenissen doen de grondvesten van de woningmarkt 

letterlijk en figuurlijk schudden. Terwijl de woningmarktverhoudingen als gevolg van de bevol-

kingsontwikkeling al behoorlijk onder druk staan, worden die verhoudingen door de aardbevings-

problematiek alleen nog maar verslechterd. Zonder snel en slagvaardig handelen en zonder de 

benodigde schadeloosstellingen kan niet worden uitgesloten dat bewoners het voor gezien houden 

en naar elders zullen vertrekken. Dat leidt vervolgens weer tot een versnelde inwonersdaling en 

daarmee tot een verdere neerwaartse spiraal. 

 

2.2 Demografische ontwikkelingen 

Ons werkgebied is uitgebreid en divers. We hebben te maken met bevolkingsdaling, vergrijzing 

en ontgroening. Maar niet overal in dezelfde mate. In Hoogezand en Appingedam bijvoorbeeld 

duurt het nog wel een aantal jaren voordat er sprake zal zijn van een daling van het aantal 
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huishoudens. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waarvan wij de uitkomsten kunnen gebrui-

ken, naast onze eigen waarnemingen, als onderbouwing voor de keuzes die wij maken. 

 

Demografische ontwikkelingen zijn door ons niet te beïnvloeden. Wat wij wel kunnen doen is 

inspelen op die ontwikkelingen. Wij zullen kritisch naar ons bezit gaan kijken. Ook de benadering 

van de verschillende doelgroepen doen wij in het licht van de verwachte ontwikkelingen op de 

woningmarkt. 

 

2.3 Andere ontwikkelingen 

De volgende ontwikkelingen in de maatschappij, onze gemeenten en onze organisatie zijn mede 

bepalend voor onze aanpak.  

 

Informatiemaatschappij en digitalisering 

We leven in een informatiemaatschappij, die 24/7 doordraait. Mensen kunnen zich met de nieuwe 

sociale media in een mum van tijd, verenigen rond een issue en kennis, ervaringen en meningen 

delen. Die issues staan dicht bij hun belevingswereld, hun gevoel, hun werkelijkheid. Niemand 

bezit de informatie; er is geen informatiehiërarchie meer. Informatie wordt sneller voor waar 

aangenomen (neem Wikipedia), en steeds vaker spelen beelden een belangrijkere rol dan feiten. 

Tegelijkertijd bieden digitale middelen geheel nieuwe en veelbelovende mogelijkheden voor in-

formatieverstrekking, kennisdeling en interactie, debat en oordeelsvorming waar ook Groninger 

Huis gebruik van kan maken. Niet iedereen kan met deze veranderingen mee en wij moeten ook 

oog blijven houden voor de mensen de negatieve gevolgen van deze ontwikkeling ervaren. 

 

Terugtredende overheid  

De overheid maakt op veel terreinen een terugtrekkende beweging, wat hen overigens niet belet 

om via regelgeving nog steeds controle te blijven uitoefenen. Deze trend wordt versterkt door 

forse bezuinigingen als reactie op de economische crisis. Ook wij realiseren ons steeds meer dat 

we andere spelers hard nodig hebben om onze doelen te bereiken.  

 

Problematiek in buurten en wijken 

Door diverse overheidsmaatregelen, zoals scheiden van wonen en zorg maar ook het passend 

toewijzen, ontstaat er segregatie en toenemende sociale problematiek in buurten en wijken.  

Mensen met een zorgvraag wonen langer in hun woning. Steeds meer verpleeg- en verzorghuizen 

sluiten de deuren of zijn er slechts voor mensen met een gecompliceerde zorgvraag. Dat legt 

meer druk in de samenleving. Deze druk wordt verder verhoogd door een meer dan voorheen 

eenzijdige wijkopbouw door onder meer het passend toewijzen. Wij onderkennen het belang van 

diversiteit in buurten en wijken. 

 

Groninger Huis staat de komende jaren voor een forse opgave om de effecten van bovenstaande  

ontwikkelingen en van de aardbevingsproblematiek in het werkgebied aan te pakken. Een belang-

rijke voorwaarde voor de aanpak van de diverse uitdagingen is, dat we onze bedrijfsvoering daa-

rop kunnen inrichten en middelen daarvoor vrij kunnen maken. Met andere woorden: voldoende 

bewegingsruimte en handelingsvrijheid hebben om passende initiatieven en activiteiten te kunnen 

ondernemen. Iets dat gezien de huidige regelgeving vraagt om ondernemingszin en creativiteit. 
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Daarnaast zullen we goed moeten communiceren wat we doen, zowel aan onze stakeholders als 

aan onze toezichthouders. 

 

 



 



WAAR WE VOOR STAAN 
 

Wij zijn een maatschappelijk betrokken corporatie en we voelen ons verbonden met onze huurders 

en daarnaast ook met ons werkgebied. Wij zijn gemakkelijk benaderbaar en hebben een duidelijke 

boodschap. Daarbij staan wij voor duurzaam in de breedste zin van dit begrip. Hier zijn we trots 

op en dat communiceren we. 

 

Het jaar 2018 was het laatste jaar van ons ondernemingsplan. We hebben de afgelopen jaren als 

organisatie – in nauw overleg en in samenwerking met onze partners – stevige stappen gezet om 

onze ambities en doelstellingen te realiseren.  

In verband met de aardbevingsproblematiek, de Woningwet en het samengaan met het gedeelte 

Hoogezand-Sappemeer van Steelande wonen, hebben we ons ondernemingsplan tegen het eind 

van 2016 in samenspraak met onze huurdersadviesgroep en andere stakeholders herijkt en ge-

actualiseerd. Het beleidsplan 2014-2017 is met een addendum verlengd t/m 2018. Dit heeft niet 

geleid tot een andere benadering van onze visie en missie. Die blijven onverminderd van kracht.  

3.1 Onze visie en missie 

Wij zetten alle beschikbare middelen in om de opgaven in ons werkgebied op te pakken. We 

blijven onze kerntaak waarmaken en we blijven bijdragen aan een goed en betaalbaar woon- en 

leefklimaat om daarmee onze klanten optimaal te bedienen. We hebben onze kerntaak vertaald 

in een duidelijke beleidsstrategie met concrete ambities en doelstellingen. Deze zijn samen te 

vatten in de volgende missie: 

 

 

Groninger Huis zet in op het beschikbaar hebben en houden van een kwalitatief goed, duurzaam, 

veilig en betaalbaar woningaanbod. In het bijzonder en met voorrang voor hen, die om uiteenlo-

pende redenen zijn aangewezen op de sociale huursector. Wij houden daarbij nadrukkelijk reke-

ning met ontwikkelingen in de markt en met de wensen en mogelijkheden van onze klanten.  

 

3.2 Onze kernwaarden 

Onze kernwaarden hebben wij als volgt beschreven; 

 

Samenlevingsgericht en proactief 

 we zijn zuinig op en staan in verbinding met onze bewoners en de wereld om ons heen 

 we zoeken altijd de lokale verankering 

 

Samenwerkingsgericht 

 we werken intern en extern goed samen in goede sfeer 

 we informeren elkaar 
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Effectief, efficiënt & innovatief 

 medewerkers van Groninger Huis kunnen snel mandaat regelen 

 we zijn niet bang om voorop te lopen en proberen nieuwe dingen uit 

 we leveren kwaliteit en laten die regelmatig meten 

 

Herkenbaar, laagdrempelig en klantgedreven 

 we hebben een open houding, zowel in de wijk als online 

 we zoeken mensen op en zijn gemakkelijk benaderbaar 

 

Bij deze kernwaarden horen de volgende kerncompetenties voor de medewerkers van Groninger 

Huis: 

 samenwerkingsgericht  

 klantgericht  

 ontwikkelingsgericht  

 resultaatgericht en durf 

 integriteit 

 

Gelijktijdig blijven we ons inzetten om de opgaven in ons werkgebied in nauwe samenwerking 

met onze partners tot een succesvolle uitvoering te brengen. Voor een deel zal dat een vertaalslag 

krijgen in het bod en de prestatieafspraken, die we met de gemeenten en huurderorganisaties in 

ons werkgebied hebben gemaakt, voor een ander deel zal dat voor specifieke projecten met de 

desbetreffende partners op bilaterale basis plaatsvinden.  

Groninger Huis zal hierin de rol als aanjager blijven vervullen, waar nodig het initiatief nemen en 

partijen uitdagen tot actief en constructief overleg en samenwerking. 

3.3 Wat kunnen we? 

Een duurzame toekomst is van vitaal belang voor ons allemaal. Dit is dan ook het uitgangspunt 

voor Groninger Huis. We staan daarom stil bij de gevolgen op langere termijn die ons handelen 

van nu heeft. Gevolgen voor mens, milieu en onze eigen organisatie. Dit betekent dat we onze 

ecologische footprint willen verkleinen en dat we continuïteit in onze organisatie zoeken. Dit moet 

als gevolg hebben dat wij ook in de toekomst onze bijdrage kunnen blijven leveren aan het huis-

vesten van de doelgroep van beleid en dat ook de toekomstige organisatie daar goed op is inge-

richt. 

 

We kunnen hieraan een bijdrage leveren door onze inzet en samenwerking in gemeenten, dorpen, 

wijken en buurten. Groninger Huis heeft een maatschappelijke positie tussen overheden, markt-

partijen en het publieke domein. Weliswaar is het handelen van corporaties in het algemeen in 

de Woningwet 2015 sterk afgebakend, maar wij zoeken de grenzen op als het gaat om het wel-

bevinden van onze huurders en de mate waarin Groninger Huis hierbij een rol kan spelen. 

 

Om hierin goed te kunnen acteren willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van onze 

huurders en de woningzoekenden. Daarnaast staan wij zo optimaal mogelijk in verbinding met 

onze partners. Wij geloven dat we meer kunnen bereiken als wij onze krachten blijven bundelen. 

Het is niet voor niets dat onze omgeving dit herkent en waardeert dat wij samenwerking hoog in 

het vaandel hebben. 
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Voor een completer beeld waar Groninger Huis staat en wat we nog te doen hebben, is er een 

SWOT-analyse van Groninger Huis gemaakt. Dit geeft ons richting bij het uitzetten van onze 

koers. 

 

 

Sterktes Groninger Huis Zwaktes Groninger Huis 

- goed onderbouwde beleidsdocumen-

ten, heldere koers 

- leesbare meerjarenbegroting 

- nuchtere en klantgerichte aanpak van 

verduurzaming 

- lokaal aanwezig, dicht op de bewoners 

en de voorraad 

- staat open voor experimenten en wil 

vooruit 

- meetbaarheid of SVB voldoende bij-

draagt aan de doelen 

- het bundelen van data over de woning 

kan beter 

- in de vastgoedsturing zijn het strate-

gisch en het operationeel niveau beter 

uitgewerkt dat het tactische niveau 

- tempo in uitvoering en MJB is nog niet 

in lijn met de ambities 

 

Kansen in de omgeving Bedreigingen in de omgeving 

- veranderende rollen opdrachtgever 

(Groninger Huis) – leverancier 

- van producten naar prestaties 

- innovaties in verduurzamings- en ver-

beterconcepten 

- klantgerichter werken door digitalise-

ring 

- gebruik meer data biedt meer moge-

lijkheden voor sturing en monitoring 

- technologie maakt nieuwe zorgarran-

gementen mogelijk 

- samenwerking met andere corporaties 

- individualisering van de vraag: de 

klant zit zelf aan het stuur 

- specialisatie bij bedrijven 

- gasloze dorpen 

- bevolkingsdaling 

- kwetsbaarheid van kleine dorpen 

- toenemende kwetsbaarheid van klan-

ten (ook financieel) 

- complexiteit en omvang van de vast-

goedopgave neemt toe 

- het tekort aan capaciteit bij marktpar-

tijen heeft effect op de planning 

- krapte op de arbeidsmarkt 

 

 

 

 





WAAR WE VOOR GAAN 
 

Als voorbereiding op dit beleidsplan hebben wij bijeenkomsten met onze huurders en stakeholders 

gehouden. Even daarvoor is de visitatie van onze organisatie afgerond. Als feedback krijgen wij 

keer op keer mee dat we op de goede weg zijn en dat er goed samengewerkt kan worden met 

Groninger Huis. Dat is fijn om te horen, maar voor ons is dat alleen maar reden om hier met nog 

meer energie aan te werken. We blijven onze partners bij ons beleid en de uitvoering daarvan 

betrekken, we blijven iedereen informeren en daar waar nodig nemen we het initiatief.  

 

Uit eigen ervaringen en onderzoek en ook op basis van de bijeenkomsten die we hebben gehouden 

hebben we een rode draad gehaald voor onze agenda van de komende beleidsperiode. Wij hebben 

een aantal speerpunten geformuleerd waar wij aandacht aan gaan besteden: 

 duurzaamheid 

 betaalbaarheid 

 leefbaarheid 

 langer zelfstandig wonen 

 woningvoorraad 

 communicatie 

 ict & informatie 

 organisatie 

 

In de hoofdstukken hierna geven wij aan hoe wij invulling geven aan deze opdrachten die ons zijn 

meegegeven. 

 

4.1 Algemene uitgangspunten: 

 onze primaire taak blijft de zorg voor kwalitatief goed en betaalbare woningen voor alle 

huishoudens, die om uiteenlopende redenen op de sociale huursector zijn aangewezen. 

Onze inspanningen en investeringen zijn daarop bij voorrang gericht. 

 onze investeringen in maatschappelijke voorzieningen en leefbaarheid hebben een directe 

relatie met onze woningvoorraad in de verschillende dorpen. 

 we investeren niet in risicovolle projecten. Ook niet in projecten of activiteiten, die tot het 

verantwoordelijkheidsgebied van andere organisaties behoren, tenzij daarover concrete 

afspraken worden gemaakt.  

 onze investeringen zijn doelgericht zijn en leveren meerwaarde op. Dat betekent dat wij 

op het niveau van de afzonderlijke gemeenten in ons werkgebied de opgaven scherp in 

beeld willen hebben.  

 wij spannen ons in om concrete en harde afspraken te maken over de samenwerking 

tussen partijen en de bijdragen die zij daarin leveren. Onderdeel hiervan is altijd het 

monitoren van de ontwikkelingen en de effecten van genomen maatregelen, zodat op tijd 

eventueel bijgestuurd kan worden. 

 wij investeren beperkt in niet-DAEB projecten. 

 

 

4.2 Uitvoering van ons beleid  

In 2016 hebben we de 16 doelstellingen die we in het ondernemingsplan hadden uitgezet voor 

de periode 2014 tot 2017, vrijwel geheel tot uitvoering gebracht. Dat geldt zowel voor de extern 
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gerichte doelstellingen op het gebied van wonen, zorg, leefbaarheid en verduurzaming, als voor 

de doelstellingen gericht op het verder professionaliseren van onze eigen organisatie. We heb-

ben daarmee een goede uitvoering gegeven aan het oppakken van de uitdagingen die er in ons 

werkgebied lagen. In 2017 zijn we begonnen met de het verwezenlijken van de doelstellingen 

van het addendum. Ook daarvan zijn er al een aantal geheel tot uitvoering gebracht. 

 

We zorgen wederom voor een goede bewaking van onze opgaven. De doelstellingen uit dit 

nieuwe beleidsplan en de concrete opgaven die daarbij horen en de nadere uitwerking die in di-

verse deelplannen zal worden gemaakt, worden onderdeel van onze jaarplannen. De voortgang 

van deze concrete opgaven zal in onze periodieke rapportages worden verantwoord. 

 





 



DIT GAAN WE DOEN 
 

Voor de komende beleidsperiode hebben wij een aantal speerpunten benoemd. Deze punten zijn 

vastgesteld na een analyse van de uitdagingen waar Groninger Huis zich in de komende periode 

voor gesteld ziet. Om een duurzame toekomst te bewerkstelligen zetten wij de komende peri-

ode actief in op deze speerpunten. Dit zal verder worden uitgewerkt in deelplannen en ook in 

ons bod en de prestatieafspraken met de huurdersorganisatie en de gemeenten. Wij zijn bereid 

om tijd en geld te investeren in nieuwe concepten omdat wij ervan overtuigd zijn dat innoveren 

ons helpt om betere oplossingen te vinden. 

 

Hoewel de organisatie veel tijd besteed aan de gevolgen van de gaswinning in Groningen is dit 

niet als apart punt in dit beleidsplan opgenomen. De overheid heeft maatregelen genomen om 

de gaswinning af te bouwen en stop te zetten. Voor Groninger Huis blijft de veiligheid van onze 

huurders onze eerste prioriteit. Bij versterking van onze woningen zoeken wij altijd naar koppel-

kansen met andere uitgangspunten van ons beleid. 

5.1 Duurzaamheid  

Duurzaamheid is vanwege het grote belang voor de toekomst al jaren één van de speerpunten 

van het beleid van Groninger Huis. Hierin willen we niet volgend zijn maar met onze ambities 

willen we voorop lopen, zowel qua tijd als met de toepassing van innovatieve concepten.  

 

Bij renovatie of nieuwbouw kijken we daarom niet alleen financieel of naar woonlasten, maar we 

kijken ook naar de gevolgen voor het milieu. Daarbij willen we zo snel mogelijk van het gas af. 

Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat wij kritisch kijken naar grondstoffen en CO2-uitstoot bij projecten. 

Ook willen wij onze bijdrage leveren aan het terugdringen van de gevolgen van klimaatverande-

ring door menselijk handelen, zoals opwarming en een veranderende waterhuishouding. 

 

Wij zetten ook in op bewustwording bij onze huurders. Zelf willen wij daarbij goed voorbeeldge-

drag laten zien. Nog in 2018 zal ons energiebeleidsplan worden geactualiseerd. 

 

Activiteiten van Groninger Huis in deze beleidsperiode 

 eind 2020 heeft de woningvoorraad die Groninger Huis minimaal 10 jaar verder gaat ex-

ploiteren energie-index 1,4 of beter (vergelijkbaar met energielabel C).  

 eind 2020 hebben de woningen in Appingedam die Groninger Huis minimaal 10 jaar verder 

gaat exploiteren energie-index 1,2 of beter (vergelijkbaar met energielabel B). Vanwege 

de goede uitgangspositie is de doelstelling in Appingedam hoger. 

 Voor de voormalige gemeente Menterwolde heeft Groninger Huis relatief weinig opgaven. 

Daarom wordt er voor Meeden, Muntendam, Noordbroek en Zuidbroek een verduurza-

mingsplan gemaakt. Dit plan is in 2019 gereed. 

 onze nieuwbouw is gasloos en duurzaam gebouwd. Wij maken daarbij gebruik van een 

materialenpaspoort waardoor inzichtelijk is welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en 

hoe deze materialen zijn verwerkt. Ook streven wij naar hergebruik van materialen. 

 op het gebied van duurzaam bouwen stellen wij eisen aan aannemers en andere relaties 

 als het gaat om CO2-reductie in de gebouwde omgeving willen wij dit bereiken door een 

gezamenlijke inspanning door gemeenten en collega-corporaties. 
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 Het akkoord op de klimaattop van Parijs betekent een complete afbouw van de CO2-

uitstoot in 2050. Wij gaan dit uiterlijk in 2035 bereiken en maken de eerste aanzet hier-

voor in deze beleidsperiode. 

 ook onze eigen bedrijfsvoering gaan we gasloos en duurzamer maken, zoals bijvoorbeeld 

ons wagenpark. 

 wij gaan in deze beleidsperiode experimenteren met waterstof en energieopslag.  

 wij gaan huurders in staat stellen om invloed te hebben op hun energieverbruik. Dit willen 

we bereiken door meer bewustwording bij huurders en het beschikbaar stellen van tools 

en technieken die de huurder kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes. 

 we continueren ons warm en zonnig aanbod in ons gehele werkgebied. Hiermee dragen 

we ook bij aan het halen van de doelstelling voor wat betreft de energie-index. 

5.2 Betaalbaarheid  

Wanneer mensen onvoldoende financiële mogelijkheden hebben om de minimaal noodzakelijke 

goederen en voorzieningen te betalen, leven zij in armoede. In ons werkgebied komt armoede 

relatief vaak voor. Het percentage huishoudens in de provincie Groningen dat van een laag inko-

men moet rondkomen, ligt boven het landelijk gemiddelde. Binnen de provincie Groningen komen 

in het noorden en ten oosten van de stad Groningen naar verhouding veel (langdurig) lage inko-

mens voor. Oorzaken daarvan zijn onder meer de slechtere werkgelegenheid en het feit dat er 

veel lager opgeleiden in deze regio wonen. 

 

Voor ons betekent dit dat wij oog blijven houden voor de betaalbaarheid. Wij kijken dan zowel 

naar de huurprijs van onze woningen als naar de woonlasten in het algemeen. Daarbij blijven we 

kritisch op gemeentelijke heffingen. Ook duurzaamheidsmaatregelen leveren altijd een besparing 

op voor de huurder. Daarnaast zetten wij in op het voorkomen en beheersbaar houden van schul-

den. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het gebruik maken van de voorzieningenwijzer. Bij al 

deze onderwerpen zoeken wij steeds de dialoog en samenwerking met andere partijen die op dit 

terrein actief zijn. 

 

Activiteiten van Groninger Huis in deze beleidsperiode 

 wij streven naar een aandeel van minimaal 90% van onze woningen in de categorie goed-

koop en betaalbaar (= tot de 2e aftoppingsgrens). Dit geldt zowel voor het totaalniveau 

als per gemeente. 

 minimaal 15% van de totale woningvoorraad valt in de categorie goedkoop (= tot de 

kwaliteitskortingsgrens). Dit geldt zowel voor het totaalniveau als per gemeente. 

 bij nieuwbouw hanteren wij een 2-hurenbeleid waardoor deze woningen zowel bereikbaar 

zijn voor huishoudens met als zonder recht op huurtoeslag. 

 uiterlijk in 2019 komen we met een voorstel om de groep senioren met een laag inkomen 

die toch geen recht op huurtoeslag hebben, te bedienen. 

 wij willen de doorstroming bevorderen door, in overleg met de huurdersorganisatie, te 

experimenteren met verhuizen met behoud van huurprijs. 

 wij gaan de inkomenssituatie van woningzoekenden m.b.t. de huurprijs in kaart brengen. 

 wij onderzoeken de mogelijkheden van de voorzieningenwijzer en gaan bij een positieve 

uitkomst in 2019 over tot het gebruik hiervan.  
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 wij zetten in op het voorkomen van huurachterstanden door het eerder aanmanen van 

huurders met een achterstand. Daarbij zoeken we het persoonlijke contact door (preven-

tieve) huisbezoeken, telefonisch contact na werktijd en afzonderlijke gesprekken. 

 wanneer wij energiemaatregelen aan de woningen uitvoeren, levert dit altijd een bespa-

ring op voor de bewoner. 

5.3 Leefbaarheid  

Voor Groninger Huis betreft leefbaarheid al die maatregelen die ervoor zorgen dat bewoners pret-

tiger, duurzamer en langer zelfstandig zowel in hun woning als in hun buurt, wijk, dorp of stad 

kunnen wonen. Wij staan voor goed wonen en leven in ons werkgebied. De leefbaarheid in wijken, 

buurten en dorpen staat echter op allerlei manieren onder druk. Door bevolkingsdaling en aard-

bevingen bijvoorbeeld. Of de extramuralisering van de zorg waardoor mensen die zorg nodig 

hebben dit meer en meer in de eigen woning ontvangen. Maar ook door het gedrag en de manier 

van wonen van bewoners. Wij gaan de komende periode inzetten op bevordering van de leefbaar-

heid. Hierbij kiezen we zoveel mogelijk voor een positieve insteek. 

 

Wij doen dat niet alleen door geld beschikbaar te stellen maar ook door maatregelen te nemen 

die het goed wonen moeten bevorderen. Wij doen dat met medewerkers die regelmatig in de wijk 

te vinden zijn en daarbij hun ogen en oren goed openhouden. Ook hierbij zoeken wij zoveel 

mogelijk de samenwerking met andere partijen en daarbij de gemeente in het bijzonder.  

 

Activiteiten van Groninger Huis in deze beleidsperiode 

 wij starten met een pilot voor een time-out voorziening in de gemeente Midden-Gronin-

gen. Dit is een voorziening voor mensen die een korte break nodig hebben om hun zaken 

weer goed op een rij te krijgen. 

 wij continueren onze bijdragen aan het project woontraining voor nieuwkomers. 

 wij houden actief toezicht op het onderhoud van tuinen, achterpaden en aanbouwen. 

Hierbij handelen we snel en bij voorkeur preventief. 

 wij willen meedenken over de aanpak van zogenaamde rotte kiezen in het particuliere 

bezit in ons werkgebied. 

 wij ondersteunen bewonersinitiatieven op het gebied van leefbaarheid 

 wij stimuleren onze huurders om goed met tuingereedschap om te gaan en de algemene 

woonvaardigheden te verbeteren. 

 wij handelen snel in geval van overlast. Samenwerking met andere partijen is daarbij een 

must. 

 alle medewerkers van Groninger Huis zijn alert op signalen van aantasting van de leef-

baarheid. 

 in complexen waar de leefbaarheid in het gedrang is, gaan we gericht, met een speciaal 

daarvoor samengesteld team, acties ondernemen. Dit doen we in alle drie gebieden waar-

uit ons gehele werkgebied bestaat. 

 wij ondersteunen de aanleg van snel internet in de buitengebieden. 

 wij maken daar waar nodig afspraken met de gemeente over de veiligheid en leefbaarheid 

in complexen met betrekking tot het stallen en opladen van scootmobielen. 

 in overlastsituaties maken we indien mogelijk gebruik van het instrument gedragsaanwij-

zing. 
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 we gaan, mits we met de gemeente goede samenwerkingsafspraken over directe opvol-

ging kunnen maken, een signaleringsconsulent benoemen. Deze gaat zich met proble-

matiek achter de voordeur bezighouden. 

 we gaan aandacht schenken aan positief huurderschap. 

5.4 Langer zelfstandig wonen  

De overheid stimuleert dat mensen langer zelfstandig wonen. De intramurale zorg is door het 

kabinet beperkt tot de zwaarste zorgdoelgroepen. Dit leidt tot sluiting van verzorgingshuizen en 

beschermde woonvormen en zodoende blijft een groot deel van de mensen met lichamelijke, 

verstandelijke of psychische beperkingen zelfstandig wonen. Deze doelgroep stelt andere eisen 

aan de woning en de woonomgeving dan ‘reguliere’ huurders. 

 

Wij willen deze ontwikkelingen op een goede manier faciliteren. Het zelfstandig wonen van huur-

ders met een zorgvraag is voor ons niet nieuw. Wel nieuw is dat dit tegenwoordig mensen zijn 

met een grotere zorgvraag dan voorheen. Bovendien gaat het om grotere aantallen, ook door de 

toenemende vergrijzing. 

Activiteiten van Groninger Huis in deze beleidsperiode 

 wij zien thuistechnologie als een hulpmiddel om het wonen met een zorgvraag te verbe-

teren en zullen de inzet hiervan continueren en waar mogelijk uitbreiden. 

 bij projecten nemen we altijd mee of en hoe we aan de eisen van deze doelgroep kunnen 

voldoen. 

 we gaan gebruik maken van robotica om onder meer de eenzaamheid tegen te gaan. 

 we gaan in 2019 onderzoeken hoe we door kleine aanpassingen in de bestaande voorraad 

het langer thuis wonen beter mogelijk kunnen maken. 

 wij participeren in sociale teams om hulpvragen van onze huurders snel kwijt te kunnen 

bij gemeente en hulpverleningsorganisaties. 

 we onderzoeken welke hulpmiddelen deze doelgroep verder nodig heeft voor het wonen. 

5.5 Woningvoorraad  

Gezien de demografische ontwikkelingen in ons werkgebied, is een goed beeld van de huidige en 

toekomstige woningvoorraad een belangrijke doelstelling van Groninger Huis. We zijn werkzaam 

in een regio waar het aantal huishoudens daalt, maar dit gebeurt niet overal even snel. Er is 

sprake van ontgroening en vergrijzing, maar tegelijkertijd huisvesten we nog veel huishoudens 

onder de 30 jaar en dit blijft ook in de toekomst een belangrijke doelgroep voor ons. 

 

Wij willen goed op deze ontwikkelingen kunnen inspelen. Het maken van een gedegen wenspor-

tefeuille heeft daarom prioriteit. Ons bezit zal ook aan de toekomstige vraag moeten kunnen 

voldoen. Tegelijkertijd zien wij ook grote opgaven in het particuliere bezit. Corporaties zijn al 

langere tijd bezig om naar de toekomst te kijken terwijl andere partijen veel meer afwachtend 

zijn. Dit geldt zowel voor het onderhoud als ook duurzaamheid. 

Activiteiten van Groninger Huis in deze beleidsperiode 

 nog in 2018 is onze wensportefeuille gereed. Om tot een gedegen plan voor de toekom-

stige woningvoorraad te komen maken wij onder meer gebruik van big data. 

 nieuwe projecten worden waar mogelijk voor meerdere doelgroepen gebouwd. 
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 bij bestaand vastgoed met verhuurproblemen, zoals bijvoorbeeld de Alliance in Hooge-

zand, nemen we maatregelen om de verhuurbaarheid te verbeteren. 

 bij versterkingsmaatregelen via H3V of de batch 1588 nemen we waar mogelijk volks-

huisvestelijke overwegingen mee in onze planvorming. 

 we experimenteren met (voor ons) nieuwe woonvormen zoals tiny houses. 

 we zien jongeren en ouderen als een belangrijke doelgroep van beleid en formuleren 

hierover specifiek beleid. 

 in 2019 actualiseren we onze basiskwaliteit 

 in de komende periode spelen de volgende projecten: 

 De Tip in Appingedam 

 De Eendracht in Appingedam 

 Solwerderstraat in Appingedam 

 Keyserstraat in Hoogezand 

 Stadshart Hoogezand 

 Kerkstraat/Van Noortstraat in Hoogezand 

 Parkstraat in Sappemeer 

 Van Linschotenstraat in Hoogezand 

 Groot Bronswijk in Wagenborgen 

 Voormalige kleuterschool in Noordbroek 

5.6 Communicatie 

Wij staan in open verbinding met de wereld om ons heen. Communicatie is daarom een vitaal 

onderdeel van ons bedrijfsproces. De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan de 

communicatie met de buitenwereld. Gezien de problematiek in ons werkgebied is dit een blijvend 

aandachtspunt. Met het in werking treden van de privacy wet moeten we onze procedures aan-

passen. Ook de interne communicatie kan nog verder worden verbeterd. Hier gaan we op korte 

termijn mee aan de slag. 

 

Groninger Huis heeft een communicatiekompas ontwikkeld. Dit is de basis van onze interne en 

externe communicatie. Het communicatiebeleidsplan is in 2018 gemaakt en vastgesteld. We gaan 

speciaal aandacht besteden aan marketing en PR. Wij zijn werkzaam in een gebied met een dalend 

aantal inwoners en naamsbekendheid is van groot belang voor de regio en de organisatie, Ook 

gaan we meer doen met de feedback van onze huurders. 

 

Activiteiten van Groninger Huis in deze beleidsperiode 

 wij handelen naar het communicatiekompas dat we met de hele organisatie hebben ont-

wikkeld. 

 wij gaan onze dienstverlening verbeteren door na iedere KWH-meting met een verbeter-

plan de zwakke punten weg te werken. Ook worden wij één keer per jaar door een mys-

tery guest bezocht. We streven naar een cijfer 8 van KWH. 

 de procedure voor de klachtenregistratie en afhandeling wordt verbeterd en periodiek in 

het MT besproken 

 wij organiseren minimaal twee keer per jaar een klantpanel. De onderwerpen bepalen we 

samen met de huurdersorganisatie. 
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 wij gaan voldoen aan de vereisten van de privacy wet. Wij maken hiervoor een actielijst 

en in mei 2019 evalueren wij de genomen maatregelen. 

 door middel van trainingen gaan wij onze mondelinge en schriftelijke communicatie met 

onze klanten verbeteren. 

 wij controleren en indien nodig verbeteren periodiek onze uitgaande post. 

 om de interne communicatie te verbeteren voeren wij intranet in. Hierbij hoort ook een 

onderzoek naar de verbeteringen die dit uiteindelijk heeft gebracht. 

 In 2019 beginnen we een marketingcampagne die met name wordt gericht op jongeren 

en jonge gezinnen. 

 we gaan de actualiteit van de website verbeteren. 

 op bestuurlijk niveau willen we minimaal twee keer per jaar met elke gemeente overleg-

gen. 

 we promoten het gebruik van het portaal voor huurders. 

 we gaan social media actief gebruiken voor het communiceren met onze klanten. 

5.7 ICT & informatie  

Wij leven met z’n allen in een digitale maatschappij. ICT is niet meer weg te denken uit onze 

wereld en, hoewel er ook gevaren op de loer liggen zoals bijvoorbeeld identiteitsfraude en inbreu-

ken op de privacy, is het toch een standaard onderdeel van onze werkprocessen geworden en 

levert het ook veel gemak en informatie op.  

 

ICT staat daarom in dienst van de organisatie en maakt efficiënter werken mogelijk. Dit kan 

bestaan uit een kostenbesparing maar ook uit het uit handen nemen van routinematige klussen 

waardoor er beter gefocust kan worden op de echte uitdagingen voor Groninger Huis. 

 

Ook Groninger Huis kan niet meer zonder ICT en de komende jaren gaan we ons beleid stroom-

lijnen en een aantal verbeteringen doorvoeren. Nog jaren lang zullen de ontwikkelingen in hoog 

tempo doorgaan. Wat gisteren nieuw was, is morgen alweer verouderd. Voor een goede bedrijfs-

voering zal Groninger Huis hierin mee moeten gaan, maar niet tegen elke prijs. 

 

Activiteiten van Groninger Huis in deze beleidsperiode 

 we maken een beleidsplan ICT. 

 ons contract met de leverancier van ons primair systeem NCCW loopt tot en met 2020. 

Wij organiseren een ICT-scan om de sterke punten en de verbeterpunten van onze ICT-

infrastructuur in kaart te brengen. We koppelen een opleidingsplan aan de uitkomsten 

van de scan. 

 Medio 2019 beginnen we met een marktverkenning voor het primair systeem. 

 als wij contracten afsluiten met software leveranciers voor ondersteunende programma-

tuur lopen deze niet langer door dan het contract met NCCW. 

 bovenstaande contracten en systemen zullen zo veel als mogelijk gestandaardiseerd moe-

ten zijn. 

 de aanschaf van hard- en software wordt op één plek geconcentreerd. Bij aanschaf van 

nieuwe pakketten kijken we altijd naar de uitwisselbaarheid van gegevens met andere 

partijen. 
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 wij gaan intern onze informatie op één (digitale) plek bundelen waardoor er geen indivi-

duele lijstjes rondzwerven. We beginnen daarbij met de woningcartotheek. 

 alle informatie die in het systeem wordt bewaard zal 100% correct en volledig moeten 

zijn. 

 de continuïteit van de administratieve organisatie zal gewaarborgd moeten zijn. 

 ons geautomatiseerde systeem zal betrouwbaar moeten zijn. Storingen kunnen voorko-

men maar moeten binnen 24 uur zijn opgelost. 

 wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen maar doen alleen mee aan pilots voor nieuwe 

software op basis van een gedegen opdrachtformulering, een projectplan, vooraf gefor-

muleerde resultaten en wanneer de impact voor de organisatie niet te groot is.  

 werknemers van Groninger Huis worden ondersteund bij het aanleren van digitale vaar-

digheden. Dit kan wellicht met behulp van studenten 

 we doen onderzoek naar een benchmark voor automatisering. 

 we onderzoeken of we programma’s voor contractbeheer en relatiebeheer kunnen aan-

schaffen. 

 in de contacten met huurders gaan we meer digitale mogelijkheden inzetten 

 we gaan de veiligheid van ons systeem minimaal 1x per jaar door een extern bedrijf laten 

testen. 

5.8 Organisatie  

Om alle bovenstaande uitdagingen te kunnen waarmaken, hebben we een organisatie nodig die 

bestendig is en goed op de toekomst voorbereid. We denken dat er een goede basis staat, maar 

er zijn nog verbetering mogelijk. Er is nu en in de toekomst voldoende te doen om aan uitbreiding 

te denken.  

 

We merken dat we soms onvoldoende capaciteit hebben om overal snel op te kunnen anticiperen. 

Daarnaast blijft scholing eveneens een aandachtspunt. Goed opgeleide medewerkers die up-to-

date zijn met de laatste kennis en ontwikkelingen, hebben duidelijk meerwaarde. Dan moet het 

tevens mogelijk zijn om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te verankeren. Hierdoor 

zal Groninger Huis in de toekomst ‘platter’ worden. 

 

Het toezicht op het bestuur en de Raad van Commissarissen is de laatste jaren verscherpt. Ook 

hier zijn wij mee in compliance. 

 

Activiteiten van Groninger Huis in deze beleidsperiode 

 we gaan een functionaris bijzondere ontwikkelingen benoemen die zich met namen op 

aardbevingen, innovatie en technologie gaat richten. 

 HRM blijven we vanaf 2019 voor maximaal 8 uur per week extern wegzetten. 

 we gaan intern meer aandacht besteden aan conditiemetingen, energieprestaties van wo-

ningen, de woningcartotheek en schimmel/vochtproblematiek. 

 we gaan een medewerker projecten benoemen die zich gaat richten op projecten, inclusief 

de technische en administratieve afwikkeling, werkvoorbereiding en IBIS-Main. 

 we benoemen een planner en nemen nog twee vaklieden aan. Daarnaast is het wenselijk 

om in 2019 onze technische dienst uit te breiden met één fte voor leerling-timmerman. 
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 we streven naar een gezonde organisatie en daarom bieden we één keer per drie jaar een 

preventief medisch onderzoek voor al onze medewerkers aan. Op basis van de uitkomsten 

van dit onderzoek maken een actieplan. 

 in deze beleidsperiode wordt het zelfsturend werken door de afdelingen vorm gegeven. 

 wij gaan onze integriteitscode en klokkenluidersregeling actualiseren zodat dit onderdeel 

wordt van ons dagelijks handelen. 

 we verankeren strategische personeelsplanning in onze organisatie. 

 we monitoren en verbeteren daar waar nodig de digitale vaardigheden van de medewer-

kers van Groninger Huis. 

 

Onderstaand het toekomstige organogram van Groninger Huis:  
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DE CONSEQUENTIES VOOR GRONINGER HUIS 

6.1 Organisatie 

Onze organisatie heeft de afgelopen jaren een goede ontwikkeling doorgemaakt. Er is veel aan-

dacht gegeven aan opleiding en educatie. Door specialisaties binnen ons team, beschikken wij 

over een professionele werkorganisatie. 

 

De opdracht die wij hebben is om, met alle beoogde veranderingen en ontwikkelingen die staan 

beschreven in paragraaf 5.8, toch de menselijke maat te behouden en de dienstverlening verder 

te stroomlijnen. 

 

Wel moeten we mee met de trends in onze omgeving. Deze zijn onder andere economische on-

zekerheden, onze concurrentiepositie, complexere regelgeving, ontwikkelingen op de arbeids-

markt, andere klantvragen, etc. Dit vereist een organisatie die hierop kan inspelen en een perso-

neelsbestand dat in staat is om slagvaardig te handelen. Wij streven ernaar om door middel van 

strategische personeelsplanning te komen tot een optimale personele bezetting voor nu en in de 

toekomst. 

 

6.2 Financiën 

Onze financiële positie is een belangrijke randvoorwaarde om nu en in de toekomst een bijdrage 

te kunnen leveren aan de totale opgave in het gebied. Daarom moeten we financieel gezond 

blijven. Om dit te bewerkstelligen doen we de volgende dingen: 

 wij sturen op de ratio’s van het WSW en hebben deze voor onze bedrijfsvoering nog iets 

scherper gesteld. 

 hierdoor blijven we permanent financierbaar en benutten tegelijkertijd de geboden finan-

ciële ruimte. 

 indien mogelijk bekostigen we investeringen uit de operationele kasstromen. 

 we brengen onze risico’s in kaart en monitoren hier periodiek op om eventueel via be-

heersmaatregelen bij te kunnen sturen. 

 wij zijn sober en doelmatig als het gaat om onze kosten. 

 wij willen met de schuld per woning en onze bedrijfslasten onder het gemiddelde in onze 

sector blijven. 

 De interne controller adviseert het bestuur en de Raad van Commissarissen gevraagd en 

ongevraagd in het kader van financieel beleid en beheer. De controller valt rechtstreeks 

onder de bestuurder. 

 


