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Voorwoord
In dit ondernemingsplan delen we de koers van Elan Wonen voor de komende 
jaren met u. Ik ben trots op de manier waarop dit plan tot stand is gekomen, en 
dan vooral op de medewerking en inspiratie die we hebben gekregen van meer 
dan honderd huurders, alle medewerkers, vele belanghouders en diverse andere 
personen in ons netwerk. 

Op verschillende manieren en momenten hebben we informatie opgehaald, 
problemen benoemd en ideeën uitgewisseld. Samen hebben we de 
veranderingen in de maatschappij en de woningmarkt beschouwd, de 
verwachtingen voor de toekomst ingeschat en verschillende strategieën 
gewogen.

Dit alles komt samen in ons ondernemingsplan dat richting geeft aan de 
besluiten en werkzaamheden van alle medewerkers van Elan Wonen. Onze 
keuzes hebben we uitgewerkt in doelen, strategieën en meetbare resultaten. 
Via jaarplannen, afdelingsdoelen en persoonlijke doelstellingen zorgen we er 
gezamenlijk voor dat de beoogde resultaten daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Met dit ondernemingsplan maken wij ook inzichtelijk wat onze huurders, 
belanghouders en partners de komende jaren van ons mogen verwachten. Via 
het jaarlijkse bestuursverslag en de vierjaarlijkse maatschappelijke visitatie 
leggen we verantwoording af over de realisatie van onze plannen.

                    De afgelopen maanden hebben we al diverse besluiten 
                      genomen en werkzaamheden uitgevoerd in lijn met de   
                       doelstellingen van dit ondernemingsplan. Ik heb er dan ook alle 
                       vertrouwen in dat we samen met onze partners onze ambities   
                         voor de komende jaren gaan waarmaken. 

                       Chris Schaapman,
	 																						directeur-bestuurder
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Dit is Elan Wonen

Algemeen
Elan Wonen is een ondernemende 

woningcorporatie die zo’n zevenduizend woningen 

beheert in Haaarlem en Heemstede. Wij bouwen, 

innoveren, nemen beredeneerde risico’s, zijn actief 

in diverse netwerken en hebben een gezonde 

bedrijfsvoering. 

Elan Wonen vindt dat iedereen recht heeft op 

een fatsoenlijke woning. Ook als je een laag of 

bescheiden inkomen hebt. Ook als je daarnaast 

te maken hebt met fysieke of psychische 

beperkingen, of kampt met andere persoonlijke of 

sociale problemen. En ook als je een nieuwkomer 

in Nederland bent. Voor deze grote en diverse 

groep mensen bouwen en beheren wij sociale 

huurwoningen die passen bij hun mogelijkheden 

en behoeften. Zo vergroten wij hun kans op het 

vinden van een geschikte woning in Haarlem of 

Heemstede. Daar zijn we trots op en daarvoor 

zetten we ons iedere dag met veel plezier en 

energie in.

Elan Wonen onderneemt op maatschappelijk 

verantwoorde wijze. Dit betekent dat 

we bij alle bedrijfsprocessen rekening 

houden met maatschappelijke problemen 

zoals klimaatverandering, vergrijzing en 

werkgelegenheid onder bepaalde groepen.  

Onze speerpunten
Wij hebben de volgende beleidsspeerpunten 

geformuleerd voor de komende jaren. 

Elan Wonen bouwt: wij investeren voornamelijk 

in nieuwbouw van compacte woningen met een 

lage huurprijs, zodat mensen die een sociale 

huurwoning zoeken sneller een geschikte woning 

kunnen vinden. 

Elan Wonen geeft thuis: wij komen onze afspraken 

na en maken onze beloftes waar. Wij luisteren 

goed naar de wensen, behoeften en ervaringen van 

onze huurders zodat we hoogwaardige diensten 

leveren die door huurders worden gewaardeerd. 

Elan Wonen werkt samen: wij nemen 

het initiatief om nieuwe of intensievere 

samenwerkingsverbanden aan te gaan met alle 

partijen die op enige manier kunnen bijdragen aan 

onze doelstellingen.

Bij elk van deze speerpunten besteden we in het 

bijzonder aandacht aan senioren en mensen 

die zorg aan huis nodig hebben. Dat vormt een 

belangrijk onderdeel van onze missie.

Rollen en belanghouders
Elan Wonen heeft uiteenlopende rollen: we zijn 

onder meer vastgoedbeheerder, ontwikkelaar, 

maatschappelijk ondernemer, dienstverlener, 

inkoper en werkgever. Al deze rollen komen in dit 

ondernemingsplan aan bod. 

Vanuit onze verschillende rollen onderhouden 

we contacten met veel belanghouders. De 

huurders en de gemeenten zijn onze belangrijkste 

externe belanghouders. Met hen maken we 

jaarlijks afspraken over ieders inzet voor de 

volkshuisvesting in Haarlem en Heemstede. 

Daarnaast werken we nauw samen met overige 

belanghouders zoals zorg- en welzijnspartijen, 

collega-corporaties, ontwikkelaars, aannemers, 

sociale wijkteams, politie en handhavers. 

In het ondernemingsplan worden de begrippen 

huurder, bewoner en klant gebruikt. We bedoelen 

dan steeds dezelfde groep mensen, maar: vanuit 

onze rol als vastgoedbeheerder spreken wij over 

huurders, wij spreken over bewoners	als het gaat 

over het samen wonen met buren in de gebouwen, 

buurten en wijken en we zien de huurder als klant 

als het gaat om onze rol als dienstverlener.
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Onze	missie

“Een	ieder	heeft	recht	op	
een	levensstandaard,	die	
hoog	genoeg	is	voor	de	

gezondheid	en	het	welzijn	
van	zichzelf	en	zijn	gezin,	
waaronder	begrepen	.	.	.	

huisvesting.”	
Universele	Verklaring	van	de	Rechten	van	de	Mens,	

artikel	25

Extra aandacht voor kleinere 
huishoudens 
Elan Wonen biedt betaalbare woningen voor 

mensen die in aanmerking komen voor een sociale 

huurwoning. Elan Wonen vindt het een belangrijke 

maatschappelijke taak om huisvesting voor deze 

groep te verzorgen en doet dat met toewijding. 

Omdat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke 

woning.

Aangezien de samenleving vergrijst én meer 

mensen zelfstandig willen (blijven) wonen 

besteedt Elan Wonen extra aandacht aan 

huisvesting voor senioren en voor mensen die 

zorg in en aan huis nodig hebben. Zodat mensen 

die een zorginstelling zijn ontgroeid en huurders 

die juist zo lang mogelijk een verhuizing naar 

een zorginstelling willen voorkomen, zelfstandig 

kunnen wonen. Om dit mogelijk te maken 

organiseert Elan Wonen actieve samenwerking 

met zorgaanbieders, gemeenten en andere 

maatschappelijke partners.

Meer geschikte woningen
Elan Wonen houdt rekening met de veranderende 

behoeften van de mensen die in aanmerking 

komen voor een sociale huurwoning. Er is meer 

vraag naar wat kleinere en goedkopere woningen.

 

Om voldoende van zulke woningen te kunnen 

aanbieden verkoopt Elan Wonen een aantal 

duurdere woningen. Dat levert inkomsten op die 

Elan Wonen inzet voor woningen die geschikter 

zijn voor de huurders die op sociale woningen zijn 

aangewezen.

Extra aandacht voor senioren en zorg

Bij nieuwbouw richt Elan Wonen zich vooral op 

wat kleinere traploze woningen voor kleinere 

huishoudens. Dat past bij de extra inzet van Elan 

Wonen voor senioren en mensen die zorg in en 

aan huis nodig hebben. En dit type woningen 

is tegelijkertijd ook geschikt voor starters op de 

woningmarkt. Want ze zijn betaalbaarder zonder 

af te doen aan de kwaliteit waar Elan Wonen om 

bekend staat. 

Daarnaast ligt er een grote maatschappelijke 

opgave om voor statushouders voldoende 

geschikte woningen te hebben. Om in de sterk 

toegenomen vraag te kunnen voorzien bouwt Elan 

Wonen ook tijdelijke woningen.  

Iedere huurder op zijn plek

De vraag naar sociale huurwoningen is groot en 

het aanbod beperkt. Nieuwbouw helpt, maar beter 

benutten van de woningen die Elan Wonen nu al 

heeft helpt ook. Elan Wonen streeft er daarom naar 

dat ‘iedere huurder op zijn plek’ is. Dat wil zeggen 

dat iedere huurder een woning heeft die het beste 

past bij zijn of haar situatie. Huur en inkomen 

passen bij elkaar, en de grootte van de woning past 

bij de omvang van het huishouden. Voor senioren 

heeft Elan Wonen speciale regelingen om het 

wonen in een passender woning aantrekkelijker 

te maken dan het (blijven) wonen in een te ruime 

eengezinswoning.

Betaalbaar

Elan Wonen streeft naar een goede prijs-

kwaliteitverhouding. Tegelijkertijd moeten 

woningen voor al haar huurders betaalbaar 
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blijven. De huurprijzen voor sociale woningbouw 

zijn gebaseerd op het woonpuntenstelsel. Als dit 

systeem strikt wordt toegepast, valt de huurprijs 

van een groot aantal woningen zo hoog uit, dat ze 

te duur zouden zijn voor de sociale huursector. 

Daarom verhuurt Elan Wonen de sociale 

huurwoningen met zogenoemde ‘huuraftrek’, 

dus voor een lagere huur dan volgens het 

puntenstelsel zou mogen. Dat scheelt ten minste 

15% in het voordeel van de huurders en draagt 

bij aan de beschikbaarheid van woningen. Voor 

huurders die nu een hogere aftrek dan die 15% 

ontvangen wordt dit extra voordeel geleidelijk 

afgebouwd. Bij huishoudens met hogere inkomens 

wordt de huuraftrek wat sneller en volledig 

afgebouwd.

Energiezuinig 

Elan Wonen investeert in woningen om ze 

energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld met 

isolatie. Dat is goed voor de portemonnee van 

de huurder en goed voor het milieu. Nieuwe 

woningen bouwt Elan Wonen meteen heel 

energiezuinig. Daar plukt dan iedereen heel lang 

de vruchten van. Samen met partners werkt Elan 

Wonen ook aan manieren om duurzaam energie 

op te wekken, zoals met zonnepanelen. 

Verkoop en doorstroming

Elan Wonen richt zich niet langer op huurders 

die volgens de wet teveel verdienen om recht te 

hebben op een sociale huurwoning. Van de circa 

1600 woningen die Elan Wonen bezit voor deze 

groep huurders, worden er dan ook ongeveer 500 

verkocht. Verkoop van die vaak grotere woningen 

levert inkomsten op. Dat geld zet Elan Wonen in 

voor meer geschikte woningen voor haar huurders 

en mensen op de wachtlijst. 

De overige 1100 woningen houdt Elan Wonen 

voorlopig nog in bezit, totdat in de regio via andere 

aanbieders voldoende woningen beschikbaar 

zijn voor deze mensen met middeninkomens. 

Bovendien zorgt een geleidelijke verkoop 

ervoor dat Elan Wonen de wijzigingen in haar 

woningvoorraad beheersbaar houdt.

Elan Wonen geeft bij woningverkoop voorrang 

aan kopers, die daarbij een sociale huurwoning 

achterlaten. Hierdoor neemt namelijk het aanbod 

van passende huurwoningen toe voor de mensen 

die daarop zijn aangewezen.
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Onze	missie

Meedenken, meepraten, meedoen en 
meekomen
Een straat of complex waar de huurders elkaar 

kennen en zich voor elkaar inzetten wordt beter 

beheerd en onderhouden. Daarnaast is het mooi 

als huurders zich goed voelen in een fijne woning. 

Dat gaat verder dan een huis waar ze trots op 

kunnen zijn. Het gaat ook om trots op de buren, 

op de straat, op de buurt. 

Dat gaat niet vanzelf. Elan Wonen wil graag met 

huurders meedenken en meepraten over wat zij 

belangrijk vinden, wat goed gaat en wat beter kan. 

En dat huurders meedoen en samenwerken aan een 

fijner thuis, een leukere straat en een betere buurt. 

Elan Wonen waardeert het als bewoners meedenken 

en meepraten over het beleid van Elan Wonen. Hoe 

meer bewoners meedoen, hoe beter dat is voor de 

huurders én voor Elan Wonen. Met deze actieve 

bewoners gaat Elan Wonen op zoek naar andere 

huurders die misschien ook wel willen meedenken 

en meepraten over zaken die voor huurders 

belangrijk zijn.  

Ongedeelde wijken

Elan Wonen werkt aan vitale gemengde wijken, 

met bewoners uit verschillende leeftijdsgroepen 

en met uiteenlopende achtergronden. Dit sluit 

goed aan op het streven van de gemeente Haarlem 

naar een zogenoemde ‘ongedeelde stad’. Met de 

gemeente gaat Elan Wonen daarom op zoek naar 

bouwlocaties in wijken waar nu nog weinig sociale 

woningbouw te vinden is. Zodat iedereen overal 

meer keus krijgt in waar en hoe hij of zij wil wonen.

Schoon, heel, veilig

Iedereen wil een woonomgeving die schoon, 

heel en veilig is. Elan Wonen neemt hier haar 

verantwoordelijkheid door er bijvoorbeeld voor te 

zorgen dat het onderhoud goed geregeld is. Elan 

Wonen spreekt ook partners zoals de gemeente en 

politie aan op hun verantwoordelijkheden zoals een 

goede handhaving. De huurders zelf zijn echter ook 

een belangrijke partner. Zij kunnen er samen met 

Elan Wonen voor zorgen dat de woonomgeving 

er goed bij ligt en kunnen hier ook hun buren op 

aanspreken. 

Speciale wensen

Als bewoners ideeën of wensen hebben die leiden 

tot meer variatie aan woonsoorten, dan werkt Elan 

Wonen daar graag aan mee. Zo kunnen bewoners 

een huurderscoöperatie vormen om hun woningen 

samen te kopen of te beheren. Elan Wonen is ook 

bereid te bekijken of speciale woonwensen van 

groepen bewoners kunnen worden verwerkt in 

nieuwbouwplannen. 

Elan Wonen
Elan Wonen zorgt dat het ook de eigen zaken 

op orde heeft. De bedrijfsvoering is gezond 

en het toezicht is uitstekend geregeld. Om de 

doelen te bereiken die Elan Wonen voor zichzelf 

en voor haar huurders stelt, werkt Elan Wonen 

intensiever samen. Zowel met huurders, als met 

andere corporaties, marktpartijen, overheden en 

maatschappelijke organisaties.

 Zo kan Elan Wonen krachten bundelen en sneller 

of beter presteren onder het motto: “Samen is 

meer”. Elan Wonen is niet altijd de regisseur 

maar wel een belangrijke speler in wisselende 

samenwerkingsverbanden. Daarbij staat voorop 

dat iedereen doet waar hij of zij het best in is.

De organisatie werkt steeds efficiënter. Dat zal 

niet ten koste gaan van de tevredenheid van de 

huurders maar juist bijdragen aan uitstekende 

dienstverlening. 

Bij Elan Wonen staat maatschappelijk verantwoord 

ondernemen hoog in het vaandel. Wij geven 

hieraan invulling door onder andere binnen 

en buiten de organisatie werkgelegenheid te 

scheppen voor mensen die zonder hulp moeilijker 

aan werk komen. 

In de volgende hoofdstukken van dit ondernemingsplan gaan we nader in op de missie-elementen ‘Meer geschikte woningen’, ‘Meedenken, meepraten, 
meedoen en meekomen’ en ‘Elan Wonen’. 
In elk hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens de huidige situatie en knelpunten, gevolgd door onze doelen (wat willen we op dit gebied bereiken), 
onze strategie (wat doen we om de doelen te bereiken) en de meetbare resultaten (hoeveel willen we bereiken).
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Meer	geschikte	woningen

Meer geschikte woningen
De woningen van Elan Wonen staan voornamelijk 

in Zuid-Kennemerland, een geliefd woongebied 

waar veel bewoners graag blijven wonen en waar 

woningzoekenden van buiten de regio graag 

naartoe willen. 

De vraag naar woningen is mede daardoor veel 

groter dan het aanbod. Dit geldt zowel voor 

vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen maar 

zeker ook voor sociale huurwoningen.

Elan Wonen bouwt daarom de komende jaren 

extra veel woningen. Dit zijn energiezuinige 

woningen met een lage huurprijs die geschikt zijn 

voor kleine huishoudens, jong en oud.

Prognoses van de provincie Noord-Holland 

laten zien dat de vraag naar woningen in Haarlem 

en Heemstede de komende vijftien jaar toeneemt 

met respectievelijk vijftien en zes procent. 

Oorzaken hiervan zijn de stijging van het aantal 

alleengaanden, de binnenlandse trek naar steden 

in de Randstad, immigratie en de behoefte van 

mensen om zelfstandig te (blijven) wonen.

Haarlem 74.200 85.600 15%

11.700 12.400 6%Heemstede

21.700 7%20.200Overige gemeenten

106.100 119.700 13%Totaal Zuid-Kennemerland

2015 2030 Toename in %

Woningbehoefte

Gezinssamenstelling actief woningzoekenden

69%Totaal actief woningzoekenden

Inkomensgrens
huurtoeslag

Inkomensgrens
sociale huurwoning Totaal

Een persoon 40%

Twee personen 7%

Eenouder gezin, een kind 8%

Totaal van een of twee personen 55%

Eenouder gezin, meerdere kinderen 8%

Stel met een kind 3%

Stel met meerdere kinderen 3%

Totaal van drie of meer personen 14%

31%

22%

4%

1%

27%

1%

1%

2%

4%

100%

62%

11%

9%

82%

9%

4%

5%

18%

2015

Haarlem

2030 Toename
15%

62% 11% 4% 5%9%9%

2015

Heemstede

2030 Toename
6%
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Iemand die een sociale huurwoning zoekt in 

Haarlem of Heemstede, staat gemiddeld zeven 

jaar ingeschreven als woningzoekende voordat een 

geschikte woning kan worden gehuurd. Samen 

met collega-corporaties in de regio streven wij naar 

het verkorten van deze periode.

Woningzoekenden zoeken een woning waarvan de 

woonlasten passen bij hun inkomen, de grootte 

past bij het aantal gezinsleden, de locatie past bij 

het sociale netwerk en het comfortniveau past bij 

de levensfase. In de samenstelling van de huidige 

groep woningzoekenden die actief een sociale 

huurwoning zoekt in Zuid-Kennemerland valt op 

dat maar liefst 82 procent van de huishoudens 

bestaat uit slechts een of twee personen. 

Wij constateren dat de sociale 

huurwoningportefeuille van Elan Wonen 

niet goed aansluit op de huidige vraag van 

woningzoekenden. Met name de vraag van 

kleine huishoudens met een laag inkomen 

is met 55 procent veel groter dan het aanbod 

passende woningen. Recente aanpassingen van 

de regelgeving (passend toewijzen) heeft deze 

mismatch verder versterkt. Het gevolg is dat het 
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11.700 12.400 6%Heemstede

21.700 7%20.200Overige gemeenten

106.100 119.700 13%Totaal Zuid-Kennemerland

2015 2030 Toename in %

Woningbehoefte

Huishoudsamenstelling actief woningzoekenden

69%Totaal actief woningzoekenden

Inkomensgrens
huurtoeslag

Inkomensgrens
sociale huurwoning Totaal

Een persoon 40%

Twee personen 7%

Eenouder gezin, een kind 8%

Totaal van een of twee personen 55%

Eenouder gezin, meerdere kinderen 8%

Stel met een kind 3%

Stel met meerdere kinderen 3%

Totaal van drie of meer personen 14%

31%

22%

4%

1%

27%

1%

1%

2%

4%

100%

62%

11%

9%

82%

9%

4%

5%

18%

2015

Haarlem

2030 Toename
15%

62% 11% 4% 5%9%9%
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Heemstede

2030 Toename
6%

Kleinere huishoudens Grotere huishoudens
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voor woningzoekenden langer duurt voordat 

zij een voor hen geschikte sociale huurwoning 

vinden. Hierdoor houden vooral seniore huurders 

vast aan een woning die onvoldoende past bij hun 

huidige levensfase, kunnen jongeren pas (veel) 

later zelfstandig wonen en kunnen spoedzoekers 

niet in reguliere sociale huurwoningen terecht.

Onze strategie
A Compacte en comfortabele woningen 
 bouwen.
B. Woningportefeuille transformeren.
C. Bestaande woningen aanpassen en  
 verduurzamen.
D. Meer variatie in contractvormen  
 aanbrengen.
E. Verhuisbereidheid onder senioren  
 vergroten.
F.  Doorstroming bevorderen.

Onze meetbare resultaten in 2021
• Er zijn 660 sociale huurwoningen 

gebouwd.
• Voor 290 sociale huurwoningen 

zijn locaties verworven en concrete 
ontwikkelplannen gemaakt die 
gerealiseerd worden vóór 2025.

• Van 550 woningen is het 
warmtecomfort verbeterd en zijn de 
energielasten gedaald.

• De gemiddelde energie-index van de 
totale woningportefeuille is gedaald 
van 1,70 (voorheen label C) tot 1,39 
(voorheen label B) per woning.

Ons doel voor de komende jaren
Meer mensen wonen in een passende 
woning of hebben de mogelijkheid te 
kiezen voor een huurwoning die past bij 
hun huidige en toekomstige woonbehoefte. 

Onze strategie nader bekeken
A  - Compacte en comfortabele 
woningen bouwen
Elan Wonen is ervan overtuigd dat de lange 

wachttijden voor woningzoekenden met een laag 

of bescheiden inkomen vooral verkort kunnen 

worden door het aantal geschikte woningen voor 

deze groep te vergroten. 

Daarom bouwen we de komende jaren extra veel 

woningen. Deze woningen moeten gedurende vele 

jaren kunnen voldoen aan de woonwensen van 

woningzoekenden. Daarom stellen we hoge eisen 

aan de materialen die we gebruiken en hebben we 

aandacht voor de uitstraling van het woongebouw. 

Bij nieuwbouwontwikkeling 
werken we intensief samen 
met zorgpartijen en project-
ontwikkelaars. Zo maken we 

optimaal gebruik van hun kennis en kunde, 
bijvoorbeeld over flexibel bouwen of domotica.

In de Slachthuisbuurt bouwen we 
met Hof van Leijh 150 compacte 
appartementen. In het gebouw 
komt ook een zorgsteunpunt, een 

buurt-restaurant en een dagopvang voor 
bewoners en buurt-genoten met dementie 
of een lichamelijke handicap. Zo kunnen meer 
mensen comfortabel en zelfstandig (blijven) 
wonen.

Het betekent ook dat de woningen geschikt zijn 

voor meerdere doelgroepen, zoals jongeren, 

senioren, mensen met zorg aan huis en mensen 

die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig 

wonen na een verblijf in een zorginstelling of 

maatschappelijke opvanglocatie. Daarnaast 

moeten de woningen aanpasbaar zijn als 

woonwensen in de loop der tijd veranderen. 
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Wij kiezen voor de bouw van compacte en 

gelijkvloerse woningen. Deze woningen hebben 

een lage huurprijs, een hoge energetische kwaliteit 

en zijn zonder trap toegankelijk. Met de bouw 

van deze woningen vergroten we voor kleine 

huishoudens met een laag inkomen de kans op 

een betaalbare woning, waarmee we voor hen de 

periode tussen inschrijving en het betrekken van 

een woning verkorten.  

Alle nieuwbouwwoningen hebben een hoge 

energetische kwaliteit. De huurder ervaart 

veel warmtecomfort tegen een bijzonder lage 

energierekening. Nieuwbouw draagt veel bij aan 

onze ambitie om de gemiddelde energie-index van 

onze woningen te verlagen.

B  -  Woningportefeuille transformeren
De woningportefeuille van Elan Wonen sluit niet 

goed aan op de huidige vraag. Slechts 25% van de 

woningen is passend voor kleine huishoudens. De 

overige woningen zijn ruime eengezinswoningen 

en appartementen. Naar deze woningen is 

wel vraag door huishoudens van drie of meer 

personen, maar vaak hebben zij een te hoog 

inkomen om in aanmerking te kunnen komen voor 

een sociale huurwoning. 

Daarom transformeert Elan Wonen de 

woningportefeuille. Het overaanbod van ruime 

eengezinswoningen en appartementen wordt na 

huuropzegging verkocht of verhuurd in de vrije 

sector. Met de opbrengsten financieren we de 

nieuwbouw van geschikte woningen voor onze 

doelgroep. Zo kunnen we de komende jaren 

voorzien in de huisvesting van vele huishoudens 

met een middeninkomen. 

Het duurt een aantal jaren voordat onze strategie 

– meer geschikte woningen verkrijgen door 

nieuwbouw – merkbaar verlichting zal brengen 

voor woningzoekenden. Ondertussen kunnen 

woningzoekenden met een laag inkomen een 

woning bij Elan Wonen vinden doordat we de 

huurprijzen van de bestaande woningen voor hen 

‘kunstmatig’ betaalbaar houden: we verhuren 

dure woningen met hoge waarden en daarmee 

samenhangende hoge vaste lasten tegen (te) lage 

huurprijzen. 

Bedrijfseconomisch is dat echter geen duurzame 

strategie. Omdat Elan Wonen nog vele jaren 

betaalbare woningen wil kunnen bieden voor 

huishoudens met een laag of bescheiden inkomen, 

streven wij op termijn naar reëlere huurprijzen 

voor zittende én nieuwe huurders, die passen bij 

de kwaliteit van een woning.

C  -  Bestaande huurwoningen 
aanpassen en verduurzamen

Vanaf 2018 wordt bij elke 
geadverteerde sociale huurwoning 
in Zuid-Kennemerland duidelijke 
informatie verschaft over de 

mate waarin de woning toegankelijk is met 
rollator, scootmobiel en/of rolstoel. Zo kunnen 
woningzoekenden eenvoudiger een woning 
vinden die past bij hun huidige of toekomstige 
woonwensen. 

Elan Wonen kijkt daarnaast kritisch naar 

mogelijkheden om bestaande woningen door 

fysieke aanpassingen beter te laten aansluiten 

op de huidige woonwensen van huurders en 

woningzoekenden. 

Zo verbeteren we bijvoorbeeld de toegankelijkheid 

van woongebouwen. Dit doen we omdat het aantal 

zelfstandig wonende senioren de komende jaren 

snel toeneemt. Onderzoek van ABF-research 

toont aan dat het aantal 75-plussers de komende 

tien jaar met 34 procent stijgt. Ongeveer de 

helft daarvan krijgt in die periode te maken met 

afname van fysieke krachten en problemen met 

de mobiliteit. De scootmobiel en de rollator zijn 

veelgebruikte hulpmiddelen bij deze problemen. 
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Helaas ervaren huurders die gebruikmaken van 

dergelijke hulpmiddelen obstakels bij het bereiken 

van de eigen woning, zelfs in woongebouwen 

met lift. Daarom inventariseren we van deze 

complexen de toegankelijkheid en onderzoeken we 

verbetermogelijkheden. Samen met de huurders 

van deze appartementen wordt vervolgens bekeken 

welke aanpassingen het meest wenselijk zijn.

In de Slachthuisbuurt wordt 
samengewerkt om sociale 
huurwoningen uit 1924 te isoleren. 
De gemeente stelt grond ter 

beschikking voor een voorzetgevel met een 
bakstenen uitstraling. De aannemer brengt 
kennis en kunde in. Bewoners stemmen in met 
een beperkte huurverhoging. Na de ingreep 
kunnen bewoners nog vele jaren genieten van 
een betaalbare en comfortabele woning.

Ook het warmtecomfort van onze woningen 

heeft onze aandacht. Een comfortabel gelijkmatig 

verwarmde woning is van grote waarde, vooral 

voor mensen met gezondheidsproblemen en voor 

gezinnen met jonge kinderen. Daarom is Elan 

Wonen al jaren bezig met het isoleren van bestaande 

woningen. Naast verbetering van het comfort blijven 

hierdoor de stookkosten van de huurders betaalbaar 

en leveren we een bijdrage aan de vermindering 

van de uitstoot van CO2. In de komende periode 

zetten we deze inspanningen voort met het doel de 

afspraken van het Energieakkoord (gemiddeld label B 

in 2020) te halen.

Een groot deel van onze woningen is gebouwd in 

een periode waarin niet of nauwelijks aandacht 

bestond voor isolerende maatregelen. Het vergt 

extra inspanning, creativiteit en samenwerking 

om deze oude woningen te isoleren met behoud 

van zowel de karakteristieke uitstraling als een 

gezond binnenklimaat. Mede daarom nemen 

wij actief deel aan innovatieplatforms zoals 

‘Stroomversnelling’ en onderzoeken wij samen 

met gemeente, collega-corporaties, ontwikkelaar 

en warmteleverancier de mogelijkheden van 

geothermie voor bestaande woningen in 

Schalkwijk.

D  -  Meer variatie in contractvormen 
aanbrengen
Elan Wonen gebruikt de nieuwe ruimte in de 

regelgeving van de Wet doorstroming huurmarkt 

om te experimenteren met andere contractvormen. 

Zo is het mogelijk geworden om via zogenoemde 

‘friends’-contracten woningen te verhuren aan 

twee of meer alleengaanden met een laag of 

bescheiden inkomen. Wij denken dat vooral (door)

starters op die manier sneller een stap op de 

woningmarkt kunnen zetten. Door deze manier 

van verhuren kunnen ook dure woningen een rol 

spelen in de huisvesting van onze doelgroep.

Daarnaast is het nu mogelijk om tijdelijke 

huurcontracten voor een periode van vijf 

jaar aan te bieden aan jongeren (18-27 jaar) 

met behoud van hun inschrijfduur bij het 

woonruimteverdeelsysteem. Elan Wonen start met 

deze contractvorm in de eenkamerwoningen aan 

het Delftplein. Jongeren krijgen zo de kans om een 

eerste stap naar zelfstandig wonen te zetten, nu en 

in de komende jaren. 

E  -  Verhuisbereidheid senioren 
vergroten 
Senioren zijn zich nog niet altijd voldoende bewust 

van de grote veranderingen die in de afgelopen 

jaren zijn doorgevoerd in de zorgsector. 

Doordat langer zelfstandig wonen de norm is 

geworden, is het voor (toekomstige) senioren van 

groot belang om tijdig in te spelen op de fase in 

het leven waarin hun fysieke krachten en mobiliteit 

vaak afnemen. Daarom proberen we op diverse 

manieren de bewustwording van onze huurders 

te vergroten. Persoonlijke aandacht staat daarbij 

voorop. 
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Voor het informeren van senioren 
over ‘langer zelfstandig wonen’ 
werken we samen met gemeente, 
corporaties, zorgpartijen en 

welzijnsorganisaties. Samen bereiken we meer.    

Elan Wonen probeert op verschillende manieren 

de ‘drempels’ weg te nemen die senioren 

tegenhouden om hun woonwens te vervullen. 

Om de verhuisstap naar een geschikte traploze 

sociale huurwoning voor senioren eenvoudiger 

te maken, biedt Elan Wonen al jaren maatwerk 

aan. De komende jaren intensiveren we onze 

ondersteuning aan senioren bij het zoeken naar 

een geschikte woning. Door verruiming van de 

voorwaarden proberen we de verhuisdrempel 

voor een grotere groep te verlagen en het 

woningaanbod te vergroten.

Een van onze woon-makelaars 
gaat zich volledig richten op het 
begeleiden van senioren met een 
verhuiswens. Ook breiden we onze 

samenwerking met collega-corporaties uit. 
Daardoor nemen de kansen voor senioren om 
een geschikte woning te vinden flink toe.

F  -  Doorstroming bevorderen
Door de grote druk op de woningmarkt houden 

huurders soms vast aan hun woning, ook als die 

niet meer voldoet aan hun huidige woonwensen 

door bijvoorbeeld veranderingen in inkomen, 

gezinssamenstelling of gezondheid. 

Met meer verhuisbewegingen (doorstroming) 

wordt de kans op het vinden van een passende 

woning voor alle woningzoekenden vergroot.

De huurprijs kan een onbedoelde verhuisdrempel 

zijn. Momenteel liggen de huurprijzen voor 

zittende huurders (een stuk) lager dan die voor 

nieuwe huurders. Op het eerste gezicht lijkt dit 

vooral gunstig te zijn voor onze huurders. Het 

nadeel is echter dat huurders hierdoor financieel 

‘gevangen’ worden gehouden in hun woning 

doordat de financiële stap naar een woning 

die beter past bij hun huidige woonwensen 

onevenredig groot is. Om meer evenwicht te 

brengen in de prijs-kwaliteitverhouding van 

onze sociale huurwoningen, berekenen we een 

hogere jaarlijkse huuraanpassing aan huurders 

die een relatief lage huur betalen in relatie tot de 

woonkwaliteit. Hiertegenover staat een lagere 

jaarlijkse huuraanpassing voor huurders waarbij 

huurprijs en woonkwaliteit al beter met elkaar in 

verhouding zijn. 

Daarnaast hanteren wij inkomensafhankelijke 

huurverhogingen voor huurders die inmiddels een 

hoger inkomen hebben maar graag in hun sociale 

huurwoning willen blijven wonen. 

Ten slotte proberen we de doorstroming te 

bevorderen door onze nieuwbouwkoopwoningen 

met voorrang te verkopen aan mensen die 

een goedkope sociale huurwoning in de regio 

achterlaten. 
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Fijn wonen vereist meer dan alleen een goede 

woning. Voor veel bewoners is het ook heel 

belangrijk dat de directe woonomgeving 

schoon is en veilig voelt. Hier ligt een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor onder meer gemeente, 

corporatie én bewoners. 

In de afgelopen jaren neemt de vitaliteit en 

daarmee de leefbaarheid van sommige wijken 

en buurten af. Deze wijken hebben van oudsher 

een hoog aandeel sociale woningbouw. Sinds 

een aantal jaren neemt het aantal kwetsbare 

bewoners binnen de sociale woningvoorraad 

snel toe. Dit heeft meerdere oorzaken. Door 

aanpassingen in de regelgeving worden sociale 

huurwoningen tegenwoordig uitsluitend verhuurd 

aan woningzoekenden met een laag of bescheiden 

inkomen. Hieronder zijn ook nieuwkomers in 

Nederland. Daarnaast blijven mensen met een 

zorgvraag door veranderingen in het zorgstelsel 

vaker zelfstandig wonen. Zij krijgen begeleiding 

aan huis terwijl zij voorheen beschermd gingen 

wonen in maatschappelijke opvang. Ook wonen 

steeds meer mensen (opnieuw) zelfstandig na een 

verblijf in een zorginstelling of maatschappelijke 

opvang. Veel van deze mensen behoren gezien 

hun inkomen tot de doelgroep van corporaties.

Gemeente en corporaties hebben door middel 

van woningbouw en buurtbeheer mogelijkheden 

om de leefbaarheid in buurten te bevorderen. 

Maar uiteindelijk wordt het leefbaarheidsniveau 

in buurt en wijk in belangrijke mate bepaald door 

alle bewoners, die zelf de ruimte hebben om bij te 

dragen aan de aantrekkelijkheid van hun directe 

woonomgeving. Dat geldt dus ook voor onze 

bewoners, al voelt niet iedere bewoner die ruimte 

in dezelfde mate. Veel bewoners nemen hun eigen 

verantwoordelijkheid al. Sommige bewoners willen 

wel een positieve bijdrage leveren maar weten niet 

goed hoe. Anderen hebben alle energie nodig om 

zichzelf staande te houden in de maatschappij. 

Een aantal bewoners denkt en werkt op structurele 

en georganiseerde wijze mee met Elan Wonen. Dit 

is van grote waarde en helpt ons om de beperkte 

middelen zo goed mogelijk in te zetten. 

Ons	doel	voor	de	komende	jaren	
Onze bewoners zijn trots op hun woning, 

woongebouw, buurt en corporatie. Zij dragen 

in toenemende mate bij aan verhoging van hun 

eigen woongenot én dat van de buren.

Onze	strategie
G. Vitaliteit van wijken versterken.

H. Leefbaarheid in buurten verhogen.

I. Invloed bewoners uitbreiden.

Onze	meetbare	resultaten	in	2021
• Er worden 250 sociale huurwoningen 

ontwikkeld in wijken in Haarlem met een 

laag aandeel sociale huur waarvan er 150 

vóór eind 2021 worden gebouwd.

• Bewoners waarderen hun directe 

woonomgeving met minimaal 7,5.

• Actieve bewoners waarderen hun invloed 

met minimaal 8,0 bij de maatschappelijke 

visitatie

Onze strategie nader bekeken
G  -  Vitaliteit van wijken versterken
In vitale wijken nemen bewoners zelf actie bij 

ongewenste situaties of ontwikkelingen op het 

gebied van schoon, heel en veilig. Zij spreken 

elkaar aan, starten initiatieven en zoeken waar 

nodig de samenwerking met professionele 

partijen. 

Voor de vitaliteit is het belangrijk dat er in elke 

wijk en buurt voldoende bewoners zijn die hiertoe 

in staat zijn. Daarom is het gewenst dat wijken 

een bepaalde variëteit aan bewoners kennen 

naar inkomensgroepen, huishoudenstypen en 

leeftijdscategorieën.
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Gemeente en corporaties kunnen een impuls 

geven aan het versterken van de vitaliteit van 

wijken. Zij kunnen zich bijvoorbeeld inspannen 

om het woningaanbod op wijkniveau te verbreden, 

omdat een goede mix aan sociale huurwoningen, 

vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen in 

een wijk resulteert in de gewenste variëteit aan 

bewoners.

Vooral de gemeente Haarlem ziet al jaren een 

ongewenste tweedeling in de stad ontstaan waarbij 

het Spaarne een natuurlijke scheidslijn lijkt te zijn. 

De gemeente wenst de sociaal-maatschappelijke 

verschillen tussen wijken te verkleinen, waarbij het 

streven is dat zowel de oost- als de westkant van 

de stad gemengde wijken kent.

Elan Wonen staat achter dit ‘ongedeelde stad’-idee 

van de gemeente Haarlem. Wij willen mensen die 

een sociale huurwoning zoeken een bredere keuze 

geven, zodat zij een woning kunnen vinden in de 

buurt of wijk van hun voorkeur. 

Dit betekent dat we nieuwbouwwoningen vooral 

willen toevoegen in wijken met een laag aandeel 

sociale huurwoningen. Deze zijn vooral te vinden 

in Haarlem-West. Het betekent ook dat we in 

Haarlem-Oost verbreding van het woningaanbod 

gaan realiseren door een aantal huurwoningen bij 

nieuwe verhuring te verhuren in de vrije sector of 

te verkopen.

We werken nauw samen met 
gemeente en ontwikkelaars om 
nieuwbouw in Haarlem-West te 
realiseren. Het ruilen van locaties 

behoort tot de mogelijkheden. Ook kunnen 
ontwikkelaars sociale huurwoningen bouwen die 
voldoen aan onze eisen zodat wij die kant-en-
klaar van hen kunnen afnemen.

H  -  Leefbaarheid in buurten verhogen
De leefbaarheid in wijken verbeteren door 

verbreding van het woningaanbod – zoals hiervoor 

is beschreven –vergt een meerjarige inspanning. 

In de tussentijd hebben bewoners ondersteuning 

nodig om de leefbaarheid in sommige buurten 

en complexen op een bepaald niveau te houden 

of te brengen. Elan Wonen zet hiervoor zes 

wijkbeheerders in. 

 De werkzaamheden van wijkbeheerders 

verschuiven in toenemende mate van beheer 

en techniek naar sociale interventies. Hiervoor 

staan wijkbeheerders in nauw contact met onze 

bewoners en gaan zij actief op zoek naar hun 

ervaringen. Zij hebben oog en oor voor bewoners 

die extra ondersteuning nodig hebben. Zij geven 

positieve aandacht aan bewoners die op welke 

wijze dan ook bijdragen aan de leefbaarheid in 

de buurt of een complex. Zij spreken bewoners 

aan bij ongewenst woongedrag en zijn alert op 

signalen van woonfraude. Zij onderhouden een 

krachtig netwerk met andere professionals in de 

wijk die vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage 

leveren aan het ‘schoon, heel en veilig’ houden 

van buurten en wooncomplexen. Door deze nauwe 

samenwerking kunnen de wijkbeheerders snel 

inspelen op ongewenste situaties en escalatie 

voorkomen.

Onze wijkbeheerders hebben 
specifiek oog voor de woon- 
en leefsituatie van senioren. 
Naar behoefte kunnen zij deze 

bewoners in contact brengen met andere 
bewoners in de buurt, met onze senioren-
makelaar of met relevante zorg- en 
welzijnspartners.

I  -  Invloed bewoners uitbreiden
Elan Wonen vindt het belangrijk dat bewoners 

in de gelegenheid worden gesteld om zo veel 

mogelijk invloed op het eigen wonen uit te 

oefenen. Zo krijgen bewoners controle over 

hun woonsituatie en kunnen zij daar ook meer 

verantwoordelijkheid voor nemen. 
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Wij betrekken bewoners al op verschillende 

manieren bij uiteenlopende processen zoals 

renovaties, vervangende nieuwbouw, nieuw beleid 

en de omvang en planning van complexmatig 

onderhoud. We betrekken bewoners zo vroeg 

mogelijk in een proces om zo veel mogelijk waarde 

te halen uit deze contacten.

Elan Wonen wil dat meer bewoners ervaren dat 

zij invloed op hun eigen wonen hebben. Daarom 

stimuleren wij bewoners om mee te praten en 

mee te doen. Dit kan op allerlei manieren: zowel 

binnen als buiten de reguliere participatievormen, 

incidenteel of langdurig, alleen, samen met andere 

bewoners of samen met medewerkers van Elan 

Wonen. 

Wij staan open voor kleine en grote initiatieven van 

bewoners en woningzoekenden met betrekking 

tot hun woonsituatie, bijvoorbeeld als huidige 

bewoners een huurderscoöperatie willen opzetten 

of wanneer een groep woningzoekenden behoefte 

heeft aan een specifieke woonvorm. 

Ook wij kunnen het initiatief nemen om bewoners 

te stimuleren om hun woonsituatie te verbeteren. 

Dat kan bijvoorbeeld wanneer de sfeer tussen 

de bewoners van een specifiek portiek of 

woongebouw niet meer prettig is en bewoners 

de situatie niet zelfstandig kunnen keren. Samen 

met bewoners zoeken we mogelijkheden waar alle 

partijen bij gebaat zijn. Zodat bewoners meer regie 

over hun eigen leven ervaren en hun woongenot 

verhogen. Terwijl Elan Wonen de beheerlasten 

verlaagt en de verhuurbaarheid verbetert.

Stel dat in een specifiek 
seniorencomplex de onderlinge 
verhoudingen niet goed zijn. Wij 
brengen dan eerst de problemen 

en oorzaken in beeld. Vervolgens stimuleren 
we bewoners initiatieven te ontplooien om hun 
gedragspatronen te doorbreken.
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Elan Wonen beseft dat goede dienstverlening in 

hoge mate bijdraagt aan het woongenot van onze 

klanten. Naast een goed onderhouden woning 

verwachten klanten dat zij eenvoudig met ons in 

contact kunnen komen, dat wij hun vragen snel 

en correct beantwoorden en gemaakte afspraken 

nakomen.

Een hoge klanttevredenheid is belangrijk voor onze 

klanten maar ook essentieel voor het succes en het 

voortbestaan van Elan Wonen. Met een tevreden 

klant is het namelijk prettiger en effectiever 

samenwerken. Daarnaast ervaren wij dat tevreden 

klanten vaker op tijd betalen, zuiniger zijn op 

de woningen en meer genegen zijn om op een 

constructieve manier met ons samen te werken 

als wij het woongenot tijdelijk moeten verstoren 

voor onderhoud of renovatie. Daarnaast dragen 

tevreden klanten positief bij aan ons imago in 

de regionale woningmarkt, wat goed is voor de 

verhuurbaarheid. 

Ondanks alle inspanningen van de medewerkers 

gaat er toch wel eens iets mis. De klachten die 

daaruit voortkomen, nemen wij zeer serieus 

en beschouwen wij als een kans om onze 

dienstverlening verder te verbeteren. Het komt 

voor dat we niet (volledig) tegemoet kunnen 

komen aan de wensen en behoeften van een 

klant. Soms omdat het algemeen belang boven 

het individueel belang moet gaan, soms vanwege 

financiële of maatschappelijke beperkingen. 

Doordat wij betrokkenheid tonen en samen met 

de klant de mogelijkheden onderzoeken, hebben 

klanten er doorgaans begrip voor dat wij wel eens 

nee moeten verkopen. 

Ons	doel	voor	de	komende	jaren	
Onze klanten zijn bovengemiddeld tevreden 

over de kwaliteit van onze dienstverlening.

Onze	strategie
J. Diensten en producten doorontwikkelen.

K. Klantprocessen optimaliseren.

L. Communicatie verbeteren.

Onze	meetbare	resultaten	in	2021
•  Klanten waarderen onze dienstverlening 

met minimaal 8,0.

Onze strategie nader bekeken
J  -  Diensten en producten 
doorontwikkelen
Onze diensten en producten zijn divers en lopen 

uiteen van bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe 

woning of het onderhoud van een lift tot het 

aanbieden van verschillende betalingsmethodes. 

De gemeenschappelijke factor is dat al onze 

diensten en producten continu in ontwikkeling 

zijn omdat de wensen en verwachtingen van 

klanten constant veranderen, onder meer als 

gevolg van technologische en maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

Soms kunnen klanten deze wensen niet altijd 

precies benoemen, bijvoorbeeld omdat zij niet 

op de hoogte zijn van alle mogelijkheden. Het 

is daarom van belang dat wij ons verdiepen 

en verplaatsen in de belevingswereld van onze 

klanten. Alleen dan kunnen wij voor hen voldoende 

waarde toevoegen.

Sommige oudere klanten met een 
beperkt netwerk hebben af en 
toe behoefte aan hulp bij kleine 
technische klusjes in huis. Wij 

onderzoeken hoe wij hen kunnen ondersteunen.

Zo experimenteren wij met ‘risicogestuurd’ 

onderhoud, omdat klanten net als wij veel waarde 

hechten aan goed onderhoud van de woningen. 

Aan de hand van gedetailleerde beschrijvingen van 

de huidige onderhoudsstaat, risico-inschattingen 

en klantwensen brengen wij variatie aan in 
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het onderhoudsniveau van de verschillende 

gebouwonderdelen. Op die manier kunnen we het 

onderhoud betaalbaar houden zonder afbreuk te 

doen aan de woonkwaliteit van onze klanten.

Ook komen we tegemoet aan wensen van klanten 

in wooncomplexen met eengezinswoningen als 

zij op individuele basis (extra) energiebesparende 

maatregelen in hun woning willen laten 

aanbrengen. Wij ondersteunen hen bij hun keuze. 

Een voorbeeld van een vernieuwend product 

is de huisvesting die we in Delftwijk voor de 

periode van vijftien jaar realiseren, voor zowel 

statushouders als reguliere woningzoekenden. 

Dit project kent meerdere vernieuwingen: 

de woningen zijn ‘gerecycled’, ruim tachtig 

statushouders uit verschillende landen wonen hier 

samen met ruim tachtig Nederlanders en er wordt 

geëxperimenteerd met tijdelijke huurcontracten 

voor jongeren.

Een ander voorbeeld is de pilot met zogenaamde 

Tiny Houses. Dit zijn kleine verplaatsbare 

woningen die wat betreft water en energie 

volledig zelfvoorzienend zijn. Deze Tiny Houses 

kunnen aantrekkelijk zijn voor woningzoekenden 

die goedkoop en vrijstaand willen wonen 

en bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in 

duurzaamheid. Voor dit experiment trekt Elan 

Wonen samen op met de gemeenten Haarlem en 

Heemstede. Zo kunnen bewoners, corporatie en 

gemeente ervaring opdoen met deze manier van 

wonen.

K  -  Klantprocessen optimaliseren
Onze klantprocessen verdienen onze continue 

aandacht. De wensen en verwachtingen van onze 

huidige en toekomstige klant zijn daarbij het 

startpunt. 

Met optimale klantprocessen kunnen wij onze 

klanten tijdig voorzien van de producten en 

diensten die bij uitstek voldoen aan hun wense 

Daarnaast zijn optimale processen efficiënt voor 

de organisatie en bieden zij houvast en structuur 

aan onze medewerkers. Omdat ‘de’ klant niet 

bestaat, is het van belang dat onze processen 

voldoende ruimte bieden aan medewerkers om 

maatwerk te kunnen leveren. 

Bij het optimaliseren van de processen maken we 

constant de afweging of een bepaald (deel)proces 

het best door onszelf of door een gespecialiseerd 

bedrijf kan worden uitgevoerd. Wij besteden een 

dienst uit als een ander bedrijf dat beter kan. 

Uiteraard blijven wij verantwoordelijk en we zien 

erop toe dat het bedrijf de resultaatafspraken 

nakomt en onze klanten tevreden zijn.

L  -  Communicatie verbeteren
Goede communicatie is essentieel voor de 

klanttevredenheid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld 

om het gemak waarmee klanten met ons in 

contact kunnen komen. Vanwege het grote aantal 

oudere en kwetsbare klanten investeert Elan 

Wonen volop in goede telefonische bereikbaarheid, 

waarbij klanten geholpen worden door goed 

opgeleide medewerkers die de meeste vragen juist 

en volledig kunnen beantwoorden. De overige 

vragen worden doorgespeeld aan gespecialiseerde 

medewerkers. 

Naast telefonisch contact bieden wij klanten de 

mogelijkheid om via de digitale weg contact te 

leggen met Elan Wonen of via ‘mijn elan’ een groot 

aantal huurderszaken zelf te regelen. 
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Van zeker zo groot belang voor de tevredenheid 

van klanten is de mate waarin zij door ons worden 

geïnformeerd over de voortgang van gemaakte 

afspraken. Die informatievoorziening kan zeker 

beter, in samenhang met het optimaliseren van 

onze klantprocessen. Om de informatieverzorging 

aan onze oudere klanten te verbeteren, werken wij 

ook nauw samen met gemeenten en zorgpartijen. 

Wij ervaren namelijk allemaal dat een deel van de 

senioren moeite heeft om de juiste weg te vinden 

bij een hulpvraag. 
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Elan Wonen wil een fitte organisatie zijn die 

proactief omgaat met veranderingen. Wij zijn 

actief in een omgeving die voortdurend verandert 

en waarin de ontwikkelingen op het gebied van 

regelgeving en techniek elkaar snel opvolgen. Om 

hierbinnen een rol van betekenis te kunnen blijven 

spelen, moeten wij zicht hebben op (toekomstige) 

ontwikkelingen en moet de organisatie wendbaar 

zijn. 

Voor onze medewerkers betekent dit dat zij de 

ontwikkelingen en innovaties op hun vakgebied 

blijven volgen. Het betekent ook dat zij vaker in 

gesprek gaan met huurders en belanghouders 

om goed geïnformeerd te zijn over veranderende 

klantwensen en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Daarnaast verwachten wij van onze medewerkers 

dat zij in toenemende mate het initiatief nemen 

om samen te werken met collega’s, vakgenoten en 

partijen die een bijdrage kunnen leveren aan onze 

bedrijfsdoelen.

Om adequaat te kunnen inspelen op gesignaleerde 

externe ontwikkelingen, is het van belang dat 

Elan Wonen over voldoende financiële slagkracht 

blijft beschikken. Daarvoor is het noodzakelijk 

dat wij voldoende opbrengsten realiseren uit 

de exploitatie van ons huidige en toekomstige 

vastgoed en financiële risico’s goed inschatten en 

managen. 

Ons	doel	voor	de	komende	jaren	
Elan Wonen wordt op integere wijze bestuurd, 

neemt afgewogen risico’s, innoveert, initieert 

samenwerking en is duurzaam financieel 

gezond.

Onze	strategie
M. Medewerkers faciliteren.

N. Financiële continuïteit bewaken.

O. Onverminderde aandacht voor governance 

 vasthouden.

Onze	meetbare	resultaten	in	2021
•  Medewerkers beoordelen Elan Wonen 

als top vijf-werkgever onder middelgrote 

woningcorporaties.

•  Wij voldoen aan financiële kengetallen van 

het WSW.

•  Wij krijgen meerjarige borgingsruimte van 

het WSW.

Onze strategie nader bekeken
M  -  Medewerkers faciliteren 
Het zijn de medewerkers van Elan Wonen die 

zich iedere dag inzetten om de bedrijfsdoelen te 

realiseren. Veel van onze medewerkers hebben 

bewust gekozen voor een dienstverlenende 

organisatie met een maatschappelijke doelstelling. 

Mede daarom willen we dat het voor medewerkers 

duidelijk is hoe hun werk bijdraagt aan deze 

doelen. De geformuleerde organisatiedoelen 

hebben we daarom samen met de medewerkers 

vertaald naar haalbare doelen voor zowel 

afdelingen als individuen. Jaarlijks formuleren 

medewerkers hun persoonlijke resultaatafspraken 

waarbij een duidelijke relatie bestaat met de 

beoogde meerwaarde voor onze huurder.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze doelen het 

beste kunnen realiseren wanneer medewerkers 

voldoende verantwoordelijkheid krijgen en ruimte 

ervaren voor hun persoonlijke inbreng. Hiervoor is 

een goede mix van persoonlijkheden gewenst.

Wij faciliteren en stimuleren de ontwikkeling 

van medewerkers en teams. De focus ligt 

daarbij op resultaatgericht werken, klantgerichte 

dienstverlening, innovatie en samenwerken. 

Wij maken medewerkers bewust van hun 

verantwoordelijkheid voor de eigen inzetbaarheid 

binnen en buiten ons bedrijf. Zo neemt Elan 

Wonen deel aan een mobiliteitsplatform van 

woningcorporaties in Noord-Holland. Daarmee 
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stellen wij medewerkers in de gelegenheid om hun 

blik te verbreden, nieuwe ervaringen op te doen 

bij collega-corporaties en kennis te delen met 

vakgenoten.

Om als organisatie zo veel mogelijk waarde te 

kunnen toevoegen voor onze klanten, stellen 

wij onze medewerkers in de gelegenheid om 

een netwerk te onderhouden met partijen die 

op welke manier dan ook kunnen bijdragen 

aan onze bedrijfsdoelen. Wij stimuleren de 

innovatiegerichtheid in de organisatie en geven 

medewerkers de ruimte om te experimenteren, 

deel te nemen aan innovatieplatforms en om 

de kansen van vernieuwende projecten te 

onderzoeken.

N - Financiële continuïteit bewaken.
Elan Wonen wil dat een fatsoenlijke woning voor 

iedereen bereikbaar blijft, ook over vele jaren. 

Om dat mogelijk te maken, moet Elan Wonen 

financieel gezond blijven. Alleen dan is het 

mogelijk om voldoende te blijven investeren, zodat 

bestaande woningen verhuurbaar blijven en we 

nieuwe woningen kunnen bouwen.  

Deze investeringen financieren wij uit de 

exploitatieopbrengsten (de huurinkomsten 

minus de uitgaven voor onderhoud, belastingen, 

organisatie en rente). Een goede balans tussen 

inkomsten en uitgaven is voor Elan Wonen 

daarom van levensbelang.

 

Voor de inkoop van het dagelijks 
onderhoud werken we samen met 
een collega-corporatie. Hierdoor 
maken we optimaal gebruik van 

elkaars kennis en ervaringen. 

De balans tussen inkomsten en uitgaven in de 

huidige woningportefeuille van Elan Wonen kan 

geoptimaliseerd worden. Dit komt door een groot 

aantal ruime woningen met een hoge waarde die 

tegen lage huurprijzen worden aangeboden. Deze 

woningen hebben hogere onderhoudsuitgaven én 

hoge vaste lasten.

Elan Wonen kiest er daarom voor de 

woningportefeuille te transformeren (zie onder 

‘Meer geschikte woningen’). Daarnaast verlagen 

we de exploitatielasten door de inkoopfunctie te 

concentreren en te professionaliseren. Hiermee 

versterken we onze inkoopkracht. Bij het 

onderhoud gaan we langdurige samenwerkingen 

aan met leveranciers. Zo kunnen we hun kennis 

en kunde maximaal benutten. Daarnaast 

bundelen we onze krachten met die van collega-

corporaties. Door deze maatregelen kunnen 

we onze hoge kwaliteitseisen vasthouden én de 

onderhoudsuitgaven beperken.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze 

wooncomplexen zo goed mogelijk ‘presteren’. 

Daarmee bedoelen we dat de woningen tijdens 

de hele levensduur kunnen voorzien in de 

behoeften van onze klanten tegen aanvaardbare 

kosten en met acceptabele risico’s. De meeste 

woningen blijven gedurende hun hele levensduur 

in onze vastgoedportefeuille. Zelfs bij onze grote 

transformatiedoelstelling zal ruim negentig 

procent van onze huidige woningen over tien jaar 

nog steeds in ons bezit zijn. 

Betrouwbare informatie over het vastgoed in 

onze portefeuille is nodig om bij besluiten over 

onderhoudsuitgaven en investeringen goede 

afwegingen te kunnen maken tussen klantwensen, 

kosten en risico’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

informatie over klanttevredenheid, leefbaarheid, 

financiële resultaten en energieprestaties. Elan 

Wonen beschikt over de benodigde informatie 

maar kan deze nog niet eenvoudig in samenhang 

inzichtelijk maken op complexniveau. De komende 

jaren gaan we dit verbeteren. Daarmee verbetert 

het besluitvormingsproces en krijgen we beter 

zicht op de voortgang in het realiseren van onze 

strategische vastgoeddoelstellingen.
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O  -  Onverminderde aandacht voor 
governance vasthouden
Als onderneming hebben wij te maken met risico’s 

die voortvloeien uit onze werkzaamheden. Juist 

vanwege onze maatschappelijke rol hechten we 

veel waarde aan goede governance – correct 

bestuur volgens een passende gedragscode en met 

degelijk toezicht op de organisatie. Governance 

is een proces dat iedere dag aandacht behoeft en 

nooit ‘klaar’ is.

Juist omdat wij een corporatie zijn, is specifieke 

aandacht nodig voor het behalen van de 

maatschappelijke resultaten, het managen van 

risico’s, het bewaken van de integriteit, het 

overleg met belanghouders en het afleggen van 

verantwoording. Dit ondernemingsplan speelt 

daarin een belangrijke rol. Het beschrijft concrete 

doelstellingen voor onze maatschappelijke 

prestaties, het is tot stand gekomen in 

samenspraak met onze belanghouders en het is 

het startpunt voor onze verantwoording voor de 

komende jaren.

Risicomanagement vereist steeds meer 

aandacht. Dit is een direct gevolg van onze grote 

investeringsopgave en onze positieve houding ten 

opzichte van innovaties. Het goed managen van 

risico’s, adequate vastgoedsturing en gedegen 

financieel beleid zijn belangrijke voorwaarden 

om toegang te houden tot externe financiering. 

Het WSW beoordeelt de manier waarop Elan 

Wonen sturing geeft op al deze gebieden. Op 

basis van deze beoordeling verstrekt het WSW 

borgingsruimte waarmee wij leningen op de 

kapitaalmarkt kunnen aantrekken tegen zo 

optimaal mogelijke voorwaarden. Elan Wonen 

krijgt deze borgingsruimte van het WSW nu nog 

voor de periode van een jaar maar wil toe naar 

meerjarige borgingsruimte. Dit om de doorlooptijd 

voor het aangaan van nieuwe financieringen 

te verkorten en daarmee de bouwproductie 

zo soepel mogelijk voort te zetten. Meerjarige 

borgingsruimte realiseren we door optimalisatie 

van de informatieontsluiting op complexniveau, 

adequate vastgoedsturing en verbetering van het 

risicomanagement. 
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1:  Begrippenlijst

Actief woningzoekenden: iemand die in het afgelopen jaar minimaal eenmaal 

binnen het woonruimteverdeelsysteem van Woonservice Kennemerland op een 

beschikbare sociale huurwoning heeft gereageerd.

Bescheiden inkomen: brutojaarinkomen van een huishouden waarmee men in 

aanmerking komt voor een sociale huurwoning (2017: < € 36.165) maar dat te 

hoog is om aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag.

Energetische kwaliteit: mate van energiezuinigheid van een woning. Een woning 

met een hogere energetische kwaliteit stoot minder CO2 uit. Zo’n woning 

verliest weinig warmte (goede isolatie), haalt energie uit duurzame bronnen 

(bijvoorbeeld zon- of bodemwarmte) en gebruikt deze bronnen efficiënt.

Energie-index: cijfer waarmee de energetische kwaliteit van een woning wordt 

aangegeven. Hoe lager het cijfer hoe beter de energetische kwaliteit.

Geothermie: energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen 

de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Wordt ook 

aardwarmte genoemd.

Laag inkomen: brutojaarinkomen van een huishouden waarmee aanspraak 

gemaakt kan worden op huurtoeslag.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): stichting die bevordert dat 

woningcorporaties kunnen lenen tegen zo laag mogelijke kosten, om hun 

activiteiten voor de volkshuisvesting te kunnen realiseren.

Woonpuntenstelsel: landelijke methode om een redelijke huurprijs voor een 

woning vast te stellen. Een woning krijgt punten toegekend op basis van 

oppervlakte, energetische kwaliteit, voorzieningen en WOZ-waarde. Andere 

namen zijn woningwaarderingsstelsel of puntensysteem.

Woonservice Kennemerland: stichting die een woonruimteverdeelsysteem 

beheert met het doel om woningzoekenden op transparante en integere wijze te 

ondersteunen bij het vinden van een geschikte (schaarse) sociale huurwoning.




