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We doen het samen
Patrimonium Groningen
april 2016

Als je met elkaar heel hard werkt en de omgeving
verandert in een razendsnel tempo, is het goed
om met elkaar stil te staan bij de strategie voor de
komende jaren 2015 was immers ook nog eens
een heel bijzonder jaar voor de volkshuisvesting
Op 1 juli werd de Woningwet 2015 van
kracht, kwam er een nieuw Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting en werd een
nieuwe Governancecode in gebruik genomen
Allemaal zaken die boven of beter gezegd naast
de reguliere taken van Patrimonium kwamen te
staan Als het om de kerntaken gaat, is er voor
Patrimonium niet veel veranderd Patrimonium
was en is een corporatie die midden tussen
haar huurders staat Zonder opsmuk, recht op
haar doel af gaat en kiest voor een degelijke en
sobere bedrijfsvoering
In de afgelopen maanden is Patrimonium niet
alleen in gesprek gegaan met zichzelf, maar
ook met een flinke groep belanghebbende
organisaties, van de gemeente Groningen tot

het Leger des Heils We hebben hen gevraagd,
wat we de komende jaren moeten doen om
onze taak goed te kunnen blijven vervullen
We hebben ook gevraagd, wat we moeten
veranderen Op deze vragen hebben we open
en directe antwoorden gekregen Antwoorden
waar we iets mee kunnen Daar zijn we dankbaar
voor
En natuurlijk hebben we onze huurders gevraagd
om naar onze organisatie en dienstverlening te
kijken Via een klanttevredenheidsonderzoek
bleken uiteindelijk 1727 van onze huurders
(29%) bereid te zijn om hiervoor de tijd te nemen
Van hen hebben we eveneens meegekregen,
waar we ons de komende tijd op moeten gaan
richten Wat opvalt is, dat zowel de tevredenheid
over de woning, als over de dienstverlening
een 7,5 scoren en daarmee boven het landelijk
gemiddelde liggen Omdat dit de eerste keer
is dat Patrimonium op deze schaal dit type
onderzoek heeft uitgevoerd, is dit voor ons een
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startpunt en is het de bedoeling dit onderzoek
over twee jaar te herhalen
In roerige tijden is het niet eenvoudig om een
lijn uit te zetten In dat besef kiest Patrimonium
er voor om vast te houden aan haar missie en
identiteit Met meer aandacht en toelichting
We zijn als organisatie er aan gewend om vooral
te doen en minder aandacht te geven aan het
uitleggen en aandacht vragen voor Dat willen
we veranderen De vorm van dit Strategisch
beleidsplan is daarvan een eerste oefening
Naast inzicht in wat wij voor de komende jaren
van plan zijn (in grijze tekstkaders), vindt u in
dit beleidsplan een aantal verhalen van mensen
die aan ons verbonden zijn (in paars) Als
huurdersvertegenwoordiger, als medewerker,
als partner en als bestuurder We doen dit werk
immers niet alleen, we doen het samen!
Auke de Vries, directeur-bestuurder
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Samenwerkingsverbanden

Als corporatie sta je niet alleen in de samenleving Dat is mooi en tegelijkertijd zorgt het er
ook voor dat je met veel regels en wetten rekening moet houden
Op 22 juni 2015 heeft Minister Blok aan de Tweede Kamer aangegeven welke
volkshuisvestelijke prioriteiten hij belangrijk vindt voor de periode 2016 tot en met 2019
Een periode die grotendeels overeenkomt met de reikwijdte van dit Strategisch beleidsplan
We willen dan ook in dit plan laten zien dat we met deze vier prioriteiten rekening houden en
ons hiervoor willen inzetten

Organisaties
Gemeente Groningen
GWHP –huurdersvereniging
Woonbond
Geothermie NW-Groningen

Het gaat om de volgende prioriteiten:
• Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep
• Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad conform de afspraken in
het Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector
• Huisvesten van urgente doelgroepen
• Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting (langer zelfstandig wonen)

Woningcorporaties in
de stad Groningen

Aedes

Nijestee
De Huismeesters
Leﬁer
Steelande Wonen

Woningnet

Deze benoemde prioriteiten spelen overal en zijn van nationaal belang Maar Patrimonium is
natuurlijk bij uitstek een woningcorporatie die actief is in de stad Groningen Dáár hebben we
onze wortels en vervullen we onze volkshuisvestelijke taak Daarom heeft Patrimonium het
voornemen om samen met de andere in de stad Groningen actieve woningcorporaties haar
handtekening te zetten onder ‘Groningen blijft in beweging’ Daarin staan de gezamenlijke
uitgangspunten en de ambities op het gebied van het woonbeleid voor de periode 20162020 Eind 2015 zijn daar nog de uitvoeringsafspraken voor 2016 aan toegevoegd
In dit Strategische beleidsplan vertalen
we onze missie naar de komende periode,
waarbij ook terug wordt gekeken en
leerpunten worden benoemd Geen
toekomst zonder verleden

Patrimonium is een nuchtere
corporatie met een eigen identiteit,
die middenin de Groningse
samenleving staat, die klaar staat
voor haar huurders en in staat is
om de verbinding met de omgeving
actief te maken.

Bijzondere woon- en
verblijfvoorzieningen
Munsterhoes, Talma, Hiddemaborg,
Menno Lutter, Parklaan,
Mauritsstraat, Kostersgang, H.W.
Mesdagstraat, De Pelster
Exodus, Leger des Heils, Terwille,
Limor, ZINN

Organisaties voor kwetsbare
personen / tweede kans
Novo, Lentis, MJD, VNN, Exodus, Van
Mesdagkliniek, Werkpro, Terwille, Leger
des Heils, Limor, Het Kopland
Bureau Woonkans en urgentiecommissie
Groningse corporaties
Wonen en Zorg
Mien aigen hoes
Zorggroep Groningen
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Waar komen we vandaan
De missie van Patrimonium
Patrimonium biedt vanuit haar christelijke identiteit, passend onderdak aan een ieder die
daartoe zelf niet in staat is, met voor hen betaalbare woningen, afgestemd op de wensen van
onze klanten, van goede kwaliteit nu en in de toekomst
De afgelopen jaren hebben wij op diverse terreinen prestaties geleverd waar we hard voor hebben
gewerkt Patrimonium is een “doe-corporatie” Uit het visitatierapport 2014 blijkt dit door goede
scores op presteren volgens belanghebbenden (7,0) en vooral het presteren naar vermogen (7,6)
De scores van dit visitatierapport zijn verbeterd ten opzichte van de visitatie in 2010
Patrimonium kreeg vanuit de visitatie ook een aantal aandachtspunten mee, waarmee we inmiddels
aan de slag zijn gegaan, onder andere:
• Meer invloed en betrokkenheid van stakeholders op onderdelen van het beleid
• Bevorderen van klantvriendelijkheid en communicatie met en richting de huurders
• Een transparante woningtoewijzing
Deze en de andere aandachtspunten, die in het visitatierapport worden genoemd, nemen we met
ons mee in de komende jaren
Het hebben van een christelijke identiteit wordt door de partijen om ons heen als een opdracht
benoemd om hier ook meer van te laten zien Waarom maak je als christelijke woningcorporatie
soms andere keuzes dan collegacorporaties? Informeren, toelichten en de
dialoog opzoeken zijn daarbij belangrijke
instrumenten

We gebruiken de bijbel als richtsnoer
Alle nieuwe huurders ontvangen van
ons een bijbel

Wat is er bereikt in de afgelopen periode
Voor onze huurders:
Nieuwbouw van La Liberté, 120 huurwoningen
Asbestsanering op maat en op projectniveau
Vervangen van 1000 C V ketels, moederhaarden
en geisers i v m voorkomen koolmonoxide
Groot Onderhoud in diverse complexen samen
met bewonersadviescommissies
NHC-proof contracten met zorgpartij
Gemiddelde energielabelverbetering over de
laatste vijf jaar met 30%
Proeven met led-verlichting en plaatsing
zonnepanelen
Vernieuwde website

Voor onze stakeholders:
Regulier overleg met de Gemeenschappelijke
Werkgroep Huurdersverenigingen Patrimonium
Intensieve samenwerking met zorg- en
welzijnsorganisaties o a ZINN, Zorggroep
Groningen, Leger des Heils en Lentis daar waar
het om huisvesting van de doelgroep gaat
In samenwerking met Leger des Heils woningen
leeg maken
Samenwerking en afstemming met onze collegacorporaties en de gemeente Groningen bij het
uitvoeren van Groningen blijft in beweging
en het volkshuisvestelijk uitvoerings-/
activiteitenprogramma Corporaties Groningen
Debat in Der Aa-kerk ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan, evenals boek en feest huurders

Voor onze omgeving:
Masterplan scheiden wonen en zorg (ZINN)
inclusief conceptwijziging Pelsterhof in De Pelster
Extra Schoonservice
Inrichten Multi Functioneel Centrum de Stroming
(voorheen Talmahuis)
Renovatie zaal Zuiderflat (in samenwerking met
ZINN)
Verkoop en functieverandering in
jongerenhuisvesting van de Nebo-flat
Transformatie Menno Lutter (zorgpartijen, starters
op de woningmarkt en expats) met inzet van
inwonende conciërge
Ontwikkeling nieuwbouw gestart met Zorggroep
Groningen/De Zijlen en gemeente Groningen
Begeleiding bezwaren bewoners over aanpak
Ringweg Groningen Zuid in samenwerking
met projectgroep Aanpak Ring Zuid en
huurdersvereniging Corpus den Hoorn / De Wijert
Meedoen met initiatief Geothermie
Hotel gerealiseerd in La Liberté met 105 kamers

Voor onze medewerkers:
Verbouw van het kantoor
Herijking functieomschrijvingen (incl inschaling)
Herijking preventief medisch onderzoek, risicoinventarisatie
Diverse opleidingen (o a agressieomgang,
asbestherkenning, liftveiligheid, legionellapreventie
Leer-/werktrajecten
Uitbreiding van het Aareon-pakket, smartphones
en tablets
Begrotingspakket voor de opzichters
Digitaal opnemen van mutatiewoningen
Nieuwe collega’s: opzichters, technische dienst,
financiën, verhuur- en bewonerszaken
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Waar staan we
Demografie – de belangrijkste demografische veranderingen van de gemeente Groningen
De bevolkingsprognose van de gemeente Groningen laat zien dat de bevolking van Groningen tot
2020 naar verwachting doorgroeit naar 210 000 inwoners en naar bijna 230 000 in 2029 Deze
groei betekent vooral dat het aantal 65-plussers sterk zal stijgen Tot 2029 zal hun aantal met bijna
10 000 toenemen (42 %) Ook het aantal 25-39-jarigen zal opmerkelijk toenemen met ongeveer
20 procent Het aantal Groningers in de leeftijd van 40 tot en met 54 jaar zal naar verwachting
ongeveer hetzelfde blijven Alle stadsdelen hebben over vijftien jaar meer inwoners dan nu De
stadsdelen Oude Wijken, Zuid en West zullen bijna even hard groeien Oude Wijken groeit naar
verwachting het hardst
De bevolkingsprognose voorspelt dus een vergrijzingsgolf, het sterkst door een toename van de
70-74 jarigen De meeste toename van 65-plussers is te verwachten in Paddepoel-Noord Ook in
de Indische buurt, de Professorenbuurt, Beijum-West en Beijum-Oost zet de vergrijzing door

Woningmarkt
In de provincie Groningen is er de komende jaren op de woningmarkt een opmerkelijk verschil
te zien tussen het prima toekomstperspectief voor Groningen-Stad en het sombere beeld
voor de krimpregio’s in Oost-Groningen en Delfzijl en omgeving Het aandeel van aangeboden
koopwoningen en ook de ontwikkeling ervan zijn in de stad Groningen beneden-gemiddeld, wat
gunstig is voor het prijsperspectief De hoofdstad Groningen is een magneet voor de noordelijke

bevolking en bedrijven. De eerder genoemde demografische groei is eveneens gunstig voor de
woningprijzen Voor de stad ligt dan ook een prijsstijging van boven de 2% per jaar in het verschiet
Kijken we naar de sociale huurwoningen dan wordt er in het bod van de Groningse corporaties
‘Groningen blijft in beweging’ ingezet op het niet verder laten oplopen van de huidige zoektijd
voor een sociale huurwoning van twee jaar De corporaties willen samen met marktpartijen tot
2020 jaarlijks tussen de 85-190 zelfstandige huurwoningen aan de huidige voorraad toevoegen
Op basis van de huidige bekende plannen betekent dit voor de individuele corporaties circa 50
woningen per jaar tot 2020

De Woningwet 2015
Op 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 in werking getreden In de wet is een ‘nieuwe’ beleidscyclus
opgenomen Deze begint bij de gemeente, die volkshuisvestingsbeleid opstelt, bijvoorbeeld in
de vorm van een woonvisie In het overgangsjaar konden woningcorporaties daarop uiterlijk
1 november een bod uitbrengen en samen met hen en de huurdersorganisaties voor 15 december
prestatieafspraken maken In 2016 is het doorlopen van deze cyclus voor alle partijen aan de orde
In Groningen trekken alle woningcorporaties in de stad gezamenlijk op in dit proces
Het voert te ver om in dit Strategisch beleidsplan de wet in detail te duiden Via de website
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, kunt u meer over de Woningwet 2015 lezen
( http://www woningwet2015 nl )
Wel is duidelijk dat de Woningwet 2015 stuurt op het terugleggen van de focus van de
woningcorporaties op de kerntaak: het bouwen en beheren van huurwoningen voor de primaire
doelgroep van beleid met een gemaximaliseerd inkomen
De Woningwet 2015 dwingt woningcorporaties om een aantal van haar met name bedrijfsprocessen,
waaronder verhuur, aan de nieuwe regelgeving aan te passen Tegelijkertijd wordt er een aantal
veranderingen in de bedrijfsvoering met name op het vlak van transparantie en verslaglegging
verwacht

Financiële omgeving
Inmiddels zijn de effecten van de Verhuurdersheffing goed merkbaar, daar waar het om de
investeringsruimte van Patrimonium gaat. In 2014 bedroeg de heffing voor Patrimonium ruim
€ 2,7 miljoen, in 2015 liep dit op naar € 3 miljoen (oplopend naar € 4,4 miljoen in 2020) De
vennootschapsbelasting is hierbij nog niet meegerekend
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De komende jaren blijven we hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met aardbevingen door
de gaswinning
Op 30 september en 30 december 2014 waren dichtbij de stad twee aardbevingen met de
kracht van 2 8 op de schaal van Richter Hierdoor ontstond schade Er zijn per november
2015 meer dan 7000 schadegevallen gemeld door bewoners, bedrijven en organisaties bij de
NAM en het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) Bij Patrimonium kwamen in deze periode
60 meldingen binnen

Sterkte en zwakte analyse
Eigen identiteit
Loyaal en betrokken medewerkersbestand
Sociaal gezicht
Korte lijnen binnen organisatie
Vernieuwde website
Solide ﬁnanciële basis
Lage bedrijfslasten
Investeringsruimte

Communicatie met omgeving
“Bescheidenheid”
Naar binnen gericht
Hoge werkdruk
Gericht op het doen
Rol in de regio
Doorontwikkeling GWHP
Kwetsbaarheid bij ziekte/afwezigheid
medewerkers

en
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Allereerst staat voor Patrimonium de veiligheid van haar huurders centraal Door een
goede aanpak van het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren hoopt zij hier aan bij te
dragen Indien nodig worden woningen versterkt De stad Groningen is door de Nationaal
Coördinator nog niet als kerngebied aangeduid,
daardoor komen alle kosten voor eigen rekening
van Patrimonium

te

St

n

De aardbevingen
In het gaswinningsgebied van Groningen zijn regelmatig aardbevingen Ook de stad
Groningen heeft hiermee te maken Dit komt doordat het gas wordt gewonnen uit het
Groningenveld Het Groningenveld ligt direct naast en gedeeltelijk onder het noordoostelijke deel van de stad
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De veiligheid van onze huurders
staat op de eerste plaats.

en
ng

gi
ei
dr

Vraag naar betaalbare huur- en
koopwoningen stijgt nog steeds
De trek naar de stad Groningen neemt toe
Waardering voor sobere bedrijfsvoering
Behoefte aan betrouwbare ketenpartner(s)
Vergrijzing

Be

Bod en prestatieafspraken met de gemeente Groningen
In de vorm van het Uitvoeringsprogramma Groningen 2016-2020, ‘Groningen blijft in
Beweging’, hebben de gemeente Groningen, Patrimonium, Nijestee, De Huismeesters,
Lefier en Steelande Wonen hun prestatieafspraken concreet gemaakt. Het kader voor de
prestatieafspraken met de gemeente Groningen bevat naast de gezamenlijke uitgangspunten
ook de ambities van de betrokken corporaties Inmiddels heeft Patrimonium net als haar
collega-corporaties dit ook in een individueel bod aan de gemeente Groningen voorgelegd
In 2016 zal voor het eerst de hele cyclus volgens het tijdspad, aangereikt door de nieuwe
Woningwet, worden gevolgd Patrimonium heeft haar huurders via de huurdersorganisatie
van Patrimonium (GWHP) bij het bod en de afspraken betrokken Groningen kent op dit
moment nog geen stedelijk huurdersplatform

Ka
ns
en

De waardevermindering van de huurwoningen en
het mogelijke risico op leegstand in de toekomst
zijn belangrijke aspecten, die meegenomen worden bij het verkennen van de toekomst van
Patrimonium Groningen Vanuit de Autoriteit Woningcorporaties wordt hier ook toezicht op
gehouden

Toenemende regelgeving
Toenemende impact van hefﬁngen
Impact van aardbevingen op waarde woningbezit
Huurbeleid – zonder ﬂankerend beleid (o.a.
Passend Toewijzen –bijv. t.b.v. seniorenhuisvesting)
Impact implementatie Nieuwe Woningwet
Effecten waardering marktwaarde
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Woningzoekenden ingeschreven bij Patrimonium (per 1-1-2016)

Kengetallen 2015

Verdeling van energielabels

Overzicht medewerkers (39,2 FTE per 1-1-2016)
14

Vrouwen (14)
Aantal medewerkers

Fullme (29)

Parme (16)

Mannen (31)
29

3

3

2

2

6

Vrouwen
Leeijdsopbouw medewerkers

< 30

41 - 50 jr

31-40 jr

51 t/m 60 jr

> 61

Mannen
3

Financieel overzicht - belangrijkste posten (2016)

13

8

Vrouwen
Aantal dienstjaren

13

0-12 jaar

2

5

13-25 jaar

1

26 - 40 jaar

Mannen
11

10

Totaal personeel 39,2 FTE

10
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Wat vinden onze huurders
6

resultaten bewonersscan

In november 2015 hebben 1727 huurders van Patrimonium meegedaan aan de Bewonersscan
2015. Dat deden ze grotendeels door via internet een enquête in te vullen en 300 mensen zijn
telefonisch benaderd.

Woning
Patrimonium krijgt van haar huurders een
mooie 7,5 als het gaat om de tevredenheid
in en rond de woning Tegelijkertijd werd er
ook een aantal zaken aangedragen waarmee
Patrimonium aan de slag wil Er wordt veel
belang door de huurders gehecht aan de
(geluids)isolatie en een goed werkende
mechanische ventilatie van de woning Het
verbeteren van de geluidsisolatie is niet altijd
technisch eenvoudig Het betreft hierbij vaak
oudere woningen
Verhuisgeneigdheid
Wanneer er wordt gevraagd naar de
verhuisgeneigdheid valt op dat met name de
jongere huishoudens (jonger dan 35 jaar) binnen vijf jaar willen verhuizen Bijna de helft van
de huurders (45%) van de oudere huishoudens
zonder kinderen wil nooit meer verhuizen De
verhuisgeneigdheid bij Patrimonium is bijna
gelijk aan het landelijk gemiddelde Landelijk
wil 20% van de huurders binnen vijf jaar verhuizen, bij Patrimonium ligt dit percentage

op 22% Vaak wordt als reden om te gaan
verhuizen aangegeven, dat de huidige woning
te klein is en dat men kijkt of men een woning
kan gaan kopen in plaats van huren
Duurzaamheid
Iets minder dan de helft van de huurders (42%)
vindt hun woning op dit moment energiezuinig
genoeg Als de woonlasten gelijk blijven
en de energiekosten dalen dan is 63% van
de huurders bereid om mee te werken aan
energiebesparende maatregelen De meest
genoemde redenen waarom men niet bereid
is om mee te werken aan energiebesparende
maatregelen is omdat men geen verdere
stijging van de huur wil
Contact met Patrimonium
Veel van de ondervraagde huurders hebben
in het afgelopen jaar contact gehad met
Patrimonium Heel vaak telefonisch en
inmiddels geeft 4% aan via de website contact
te hebben gezocht De laatste categorie is vaak
weer jonger dan 35 jaar De voornaamste reden

voor het contact is een reparatieverzoek Meer
dan driekwart van de huurders is bereid om
persoonlijke gegevens te wijzigen via internet

belangrijkste verbeterpunt hier is dat er
afspraken binnen een klein tijdsblok gemaakt
kunnen worden

De dienstverlening
De dienstverlening als geheel wordt door
de huurders ook met een 7,5 beoordeeld
Wel zijn er nog verbeterpunten Daar gaat
Patrimonium mee aan de slag Dan gaat het
over het beter nakomen van afspraken en het
sneller afhandelen en reageren op vragen
Nieuwe huurders zijn zeer tevreden over
de dienstverlening van Patrimonium bij het
betrekken van de nieuwe woning Ook de
tevredenheid met de dienstverlening rondom
het opzeggen van de huur en het achterlaten
van de woning scoort ruim boven de norm (8,1)
Alle aspecten rondom het reparatieverzoek
en de onderhoudswerkzaamheden worden
met een ruime voldoende beoordeeld Het

Tevredenheid met de buurt en leefbaarheid
Ook hier scoort Patrimonium een 7,5 daar
waar het over de leefbaarheid in totaal gaat
(7,0 landelijk)
De huurders van Patrimonium zijn tevreden
met de voorzieningen in de woonomgeving, dit
aspect krijgt gemiddeld een 7,8 (landelijk 6,8)
Daarentegen blijft de sociale samenhang achter
op het landelijk gemiddelde (6,5 ten opzichte
van 7,0) Als het gaat om de aanwezigheid
van speelgelegenheid voor kinderen en de
aanwezigheid van voorzieningen voor jongeren
geven de huurders aan hier wel behoefte aan te
hebben Alhoewel de scores hier ook boven het
landelijk gemiddelde liggen
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Bij de uitstraling krijgt het openbare groen het
hoogste cijfer en blijft het zwerfvuil in bepaalde
wijken aandacht opeisen
Wanneer het gaat om overlast en veiligheid
valt op dat de veiligheid overdag heel positief
wordt beoordeeld Huurders vinden dit erg
belangrijk Datzelfde geldt voor het gevoel
van veiligheid ’s nachts, al is de score daar iets
lager Overlast wordt vooral in de vorm van
geluidsoverlast ervaren, er wordt hier hoog op
gescoord
Wat verder opvalt is dat de huurders graag
meer contact met elkaar willen Men voelt zich
goed thuis in de buurt, ook het samenleven met
verschillende culturen wordt bovengemiddeld
beoordeeld De huurders zijn wel voorzichtig
met hun verwachtingen over de leefbaarheid
voor de komende twee jaar Daarbij valt op dat
de invloed van drukte, meer verkeer(aanpak van

de ringweg) en de komst van meer studenten
niet altijd als positief worden ervaren
Participatie
Bijna de helft van de huurders geeft aan op
één of andere wijze actief te willen worden
Ze kiezen het meeste voor het helpen van
andere bewoners, wanneer die iets niet meer
zelf kunnen, gevolgd door het organiseren
van activiteiten en het lid worden van een
bewonerscommissie

“We kunnen altijd

Waar moet Patrimonium geld aan uitgeven?
Ruim de helft van de huurders kiest voor het
onderhoud aan bestaande woningen, als hen
wordt gevraagd waar Patrimonium in moet
investeren Gevolgd door investeringen in
duurzaamheid en energiebesparing

met onze vraag bij
Patrimonium terecht”

de heer en mevrouw Jonker

i
Wat vraagt onze aandacht?
De gehorigheid van de woning en de
mate waarin de woning is geïsoleerd
Bij onderhoud hiervoor aandacht
en waar mogelijk werkzaamheden
combineren
Het contact leggen met de huurders
die bereid zijn iets te doen voor
hun buurt (maar liefst 49% van de
huurders wil zich inzetten)
Afwerkingsniveau uitgevoerde
werkzaamheden
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Het contact via de website van
Patrimonium verder uitbouwen en
zaken online regelen
Afspraken binnen klein tijdsblok
mogelijk maken
Zwerfvuil/vervuiling in enkele wijken
Speelvoorzieningen
Beter nakomen van afspraken en
sneller reageren op vragen

We doen het samen
Hij is voorzitter van de GWHP, de huurdersorganisatie van Patrimonium Zij ondersteunt hem
daarbij De GWHP is de overkoepelende huurdersorganisatie van de Patrimonium huurders
in de stad Groningen en is in 1994 opgericht om namens de erkende huurdersverenigingen
overleg te plegen Als echtpaar op leeftijd voelen zij zich nog in grote mate betrokken bij het
reilen en zeilen van de buurt Een buurt waarin nog heel veel kinderen wonen, tot groot plezier
van beiden In hun woonkamer kijk je uit op de speelweide en regelmatig komen er kinderen
langs om een kijkje te nemen bij de hennetjes van de familie Jonker
Door zijn rol als voorzitter van de GWHP kijkt Jan Jonker met een oplettend oog naar alle
ontwikkelingen die er op dit moment gaande zijn in verhuurland Vanzelfsprekend is de jaarlijkse
huurverhoging een belangrijk gespreksonderwerp bij het overleg met Patrimonium “Je ziet
dat veel huurders steeds minder draagkrachtig zijn”, constateert Jan Jonker Tegelijkertijd
merkt hij op, dat de gemeente zich meer en meer uit de wijk terugtrekt Dat raakt de rol van
Patrimonium daar waar het gaat om leefbaarheid beïnvloeding Mevrouw Jonker vraagt zich af,
of Patrimonium misschien kan helpen bij het aantrekkelijk houden van het speeltuintje voor de
buurtkinderen Ze willen er heel erg graag een mega-schommel bij “In de zomer is het hier altijd
heel erg druk”
Jan Jonker en zijn vrouw zijn trouwe huurders van Patrimonium Ze wonen al 44 jaar in deze
huurwoning Binnenkort wordt er groot onderhoud gepleegd Vol verwachting kijkt het echtpaar
daar naar uit Ze willen graag kwijt, dat ze erg blij zijn met Patrimonium Als we bellen met een
klacht, wordt er snel gereageerd “We kunnen altijd met onze vraag bij Patrimonium terecht”
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Wat doen we voor onze huurders
Uit diverse onderzoeken blijkt dat gebreken aan een woning of overlast vanuit de woonomgeving
een corporatie minder snel worden aangerekend als de dienstverlening op orde is. Of een
huurder een positief of negatief beeld van de corporatie heeft, hangt meer samen met de
dienstverlening die de huurder ervaart, dan met de kwaliteit van de woning of woonomgeving.

Patrimonium werkt aan haar dienstverlening
Wat is dan goede dienstverlening? Het lijkt
er op dat goede dienstverlening aan woning
en bewoner ver voorop staat “Schoenmaker
blijf bij je leest” Verder blijkt dat met name
onder jongeren ruimte is voor meer digitale
dienstverlening Voor andere doelgroepen
blijkt vaak dat het telefonisch contact de
voorkeur heeft, gevolgd door persoonlijk
contact op bijzondere momenten Toch neemt
in zijn algemeenheid onder de Nederlandse
bevolking het gebruik van digitale kanalen nog
steeds toe
Het goed uitvoeren van reparaties, het
afhandelen van klachten, het onderhoud aan de
woning en de telefonische bereikbaarheid van
de corporatie zijn belangrijke punten als het
over de tevredenheid van de dienstverlening
gaat Als het goed gaat, dan vindt men dat al
gewoon Het wordt verwacht van de corporatie
dat deze zaken goed worden uitgevoerd
Gaat het niet goed, dan levert dit vaak grote
ontevredenheid op
Gaat het over een snelle en adequate
klachtenafhandeling en een goede zorg voor
een leefbare buurt, dan kan een corporatie hier
veel goodwill mee verdienen
Wat betekent dit voor Patrimonium? Uit de
bewonersscan komt dat de dienstverlening
met een 7,5 wordt beoordeeld Dat is ruim

voldoende Waarbij aandacht gevraagd wordt
voor het nakomen van afspraken en het sneller
afhandelen en reageren op vragen en verzoeken Daarbij valt op, dat het nauwkeuriger
plannen in kleinere tijdsblokken, bij
bijvoorbeeld reparatieverzoeken, zeker wordt
gewaardeerd Ook het afwerkingsniveau van
de uitgevoerde werkzaamheden kan nog beter
Overigens scoort de dienstverlening rond het
opzeggen van de huur en het achterlaten van
de woning ruim boven de norm (8,1)!
Patrimonium waarborgt de betaalbaarheid
van het wonen voor de primaire doelgroep
Dat betekent voor Patrimonium dat de
betaalbaarheid van het huren belangrijk is
In de prestatieafspraken met de gemeente
Groningen geeft Patrimonium aan dat zij
meedoet aan het vinden van consensus over wat
op voorraadniveau aanvaardbare woonlasten
zijn voor de Groningse huishoudens die
behoren tot de primaire doelgroep Samen met
de andere Groningse woningcorporaties wordt
er ook met behulp van een monitor gemeten
hoe deze woonlasten zich ontwikkelen
Patrimonium
hanteert
een
beperkt
verkoopprogramma van zelfstandige woningen
en houdt de huurprijzen van de sociale
huurwoningen onder de vrije sector grens
Patrimonium kiest ervoor om huurders die geen
recht hebben op huurtoeslag niet uit te sluiten
voor een woning die valt onder de aangegeven
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grenzen, die voor het passend toewijzen
moeten worden gebruikt De voorrang wordt
bepaald door de toewijzingscriteria van
Patrimonium Mocht het nodig zijn dan worden
de huren bij toewijzing, onder de zogenaamde
aftoppingsgrenzen gebracht, afhankelijk van
de omvang van het huishouden Daarmee blijft
de bereikbaarheid van onze woningen ook
voor de primaire doelgroep mogelijk
Patrimonium heeft aan de GWHP voorgesteld
om vanaf 1 januari 2016 de servicekosten
tuinonderhoud achterwege te laten Voor
de huurders die dit aangaat levert dit een
huurverlaging op van 0,75 %

Bij energetische verbeteringen aan woningen komt een deel van de te realiseren
energiebesparing ten goede aan de bewoners
Patrimonium streeft daarbij naar het beheersen van de totale woonlasten

Wij voorkomen huisuitzettingen door een
sociaal maar eerlijk incassobeleid waarbij
we regelingen aanbieden op het gebied van
betaling en begeleiding (schuldhulpverlening)

Dit vraagt om een alert (streef)huurbeleid,
waarbij er voldoende ruimte moet blijven voor
een goede prijs-kwaliteit verhouding

Patrimonium zorgt voor zoveel mogelijk
bereikbare woningen
Patrimonium wil de huurprijs van de
kernvoorraad binnen de huurtoeslaggrens
houden Hiertoe zullen we ons huurprijsbeleid
en streefhuurbeleid jaarlijks monitoren Het
kabinet bevriest de liberalisatiegrens vanaf
2016 voor 3 jaar op € 710,68
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Patrimonium moet optimaal gebruik maken
van de ruimte die het huurprijsbeleid ons
jaarlijks biedt
In de achterliggende jaren hebben we vaak
heel terughoudend de jaarlijkse huurverhoging
daar waar mogelijk toegepast
Huursombenadering
Woningen met een hogere kwaliteit worden op
termijn moeilijker bereikbaar voor huishoudens
met een inkomen tot de inkomensgrenzen die
gelden voor het krijgen van huurtoeslag
Tot 2020 neemt de voorraad door het saldo van
nieuwbouw, toevoeging door transformatie,
verkoop en sloop af met 70 woningen Dat
betekent een afname van de woningvoorraad
met bijna 1% Patrimonium kiest daarbij voor
het verduurzamen van het bestaande bezit
Door transformatie van het complex Menno

Lutter blijven 99 wooneenheden beschikbaar
voor verhuur
Dat betekent dat er tot 2020 geen woningen die
geschikt zijn voor een gezin, worden verkocht
Wij kiezen er voor om gezinnen voorrang
te geven, wanneer zo’n woning beschikbaar
komt Door ouderen te stimuleren hun
eengezinswoning achter te laten en te kiezen
voor een seniorenwoning, dragen we er aan
bij, dat er meer eengezinswoningen vrij komen
voor de “echte” gezinnen
We kiezen er ook bewust voor om in Selwerd
een complex te bouwen, geschikt voor
ouderen Zo stimuleren we de doorstroming
en bereiden we ons voor op de groeiende vraag
naar huisvesting die geschikt is voor ouderen
Patrimonium is vanuit haar tijd als meer
beherende corporatie altijd terughoudend

Passend wonen
We voldoen aan de norm van 95% passend toewijzen, conform de per 1 januari
2016 geldende Passendheidstoets.
Wij realiseren ons dat we ons toewijzingsbeleid meer moeten uitleggen.
Graag delen wij onze ervaringen hiermee in de stad Groningen.
Wij monitoren per kwartaal de zoekduur van de woningzoekenden
naar doelgroep.
Wij monitoren per kwartaal de samenstelling van de woningzoekenden
naar doelgroep, omvang huishouden en inkomen.
Het strategisch voorraadbeleid wordt in 2016 geactualiseerd.

geweest in het slopen van woningen
We verwachten deze grondhouding de komende
jaren vast te houden
Patrimonium is bezig met het transformeren
van zorgcentra Samen met ZINN is verkend hoe
het scheiden van wonen en zorg gerealiseerd
kan worden in de Groningse wijken waar
Patrimonium actief is
Patrimonium investeert in leefbaarheid
Natuurlijk is het voor een huurder het
allerbelangrijkst dat zijn of haar woning goed
wordt onderhouden Je kunt als corporatie nog
zoveel service willen verlenen als een woning
gebreken kent, valt dat allemaal in het niet Wij
vinden het dan ook belangrijk dat ook in tijden
waarin Patrimonium scherp moet kijken naar
haar uitgaven voldoende geld beschikbaar blijft
voor investeringen in onderhoud
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In de nieuwe Woningwet wordt aangegeven
wat wel en wat niet meer onder leefbaarheid
mag vallen en worden de uitgaven tegelijkertijd
beperkt Wij hebben gemerkt dat onze Extra
Schoonservice effect heeft op de leefbaarheid
van onze wijken en buurten Vanuit de
bewonersscan blijkt dat we hier in bepaalde
wijken nog meer aandacht voor moeten
hebben Door het verlenen van deze voor de
stad Groningen unieke dienst bieden wij extra
werkervaringsplaatsen aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt
Uit de bewonersscan blijkt dat een flink deel van
onze huurders zich best wil inzetten voor hun
buren en/of de buurt Daar is Patrimonium blij
mee We onderzoeken op welke manier wij in
onze rol daarbij kunnen ondersteunen en zoeken
daarover actief het contact met de huurders
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Patrimonium heeft aandacht voor haar
bestaand bezit
De woningen die in eigendom zijn van
Patrimonium zijn vooral in de vorige eeuw
gebouwd Waarbij opvalt dat er een groter
aandeel dan bij andere corporaties gebouwd
is in de periode 1980-1989 Dat betekent
extra aandacht voor (vloer)-isolatie, ook van
de eengezinswoningen Patrimonium is een
echte stadscorporatie en dat zie je ook terug
in de samenstelling van haar bezit: relatief veel
meergezinswoningen en hoogbouw
Wanneer een huurder uit een woning
vertrekt en een nieuwe huurder de woning wil
betrekken, gaat Patrimonium actief aan de slag
om allereerst te kijken hoe het met de woning
is gesteld en wat er nog moet gebeuren om de
woning weer op een goede wijze te kunnen
verhuren In alle gevallen wordt ook onderzocht of er sprake is van asbest in de woning

Is dit het geval, dan wordt dit verwijderd
Patrimonium kiest er voor om dit bij mutatie
van de woning te doen In de praktijk betekent
dit, dat de woning weer voldoet aan de
basiskwaliteit Dit proces wil Patrimonium nog
beter in de hand krijgen
Patrimonium is deskundig op het gebied van
ouderenhuisvesting
Het aantal 65-plussers neemt nog steeds
toe, ook in de stad Groningen Relatief gezien
blijft haar aandeel stabiel, maar absoluut niet
Daarnaast verandert er veel in de zorg, daar
waar het om langdurige zorg of de zorg vanuit
de WMO gaat voor ouderen Veel taken en
verantwoordelijkheden zijn overgeheveld van
het Rijk naar gemeenten Deze transitie heeft
tot gevolg dat senioren en mensen met een
beperking in toenemende mate zelfstandig
thuis moeten wonen

Zorg voor kwetsbaren
Wij stimuleren het zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
Wij proberen samen met partners inzicht te krijgen in de veranderende woonen zorgvraag in de stad Groningen.
Wij faciliteren initiatieven op het gebied van wonen met zorg en/of
begeleiding, waarbij Patrimonium zich richt op de huisvestingsvraag.
Wij blijven huisvesting voor senioren realiseren.
Patrimonium ondersteunt actief en werkt graag samen met organisaties en
instellingen, die vanuit hun maatschappelijke achtergrond kansen bieden aan
kwetsbare inwoners van de stad Groningen.

Samen met partners in de zorg zullen we
de veranderende vragen daar waar het om
huisvestiging gaat faciliteren Voor een deel zal
dit in de bestaande voorraad moeten gebeuren
Wij hebben ervaren dat de aanwezigheid van
een lift een positieve invloed heeft op het
langer zelfstandig wonen Kleine aanpassingen,
zoals bijvoorbeeld wandbeugels worden door
ons op verzoek aangebracht en niet in rekening
gebracht bij de huurders We “recyclen” deze
materialen binnen ons bezit Bij nieuwbouw
houden we er bovendien rekening mee dat
een huurder zo lang mogelijk zelfstandig moet
kunnen blijven wonen
Speciaal voor ouderen verwachten wij tot 2020
84 woningen te kunnen realiseren in de wijken
Selwerd en Beijum
Patrimonium is graag bereid om haar ervaringen
in het huisvesten van ouderen te delen met
collega-corporaties, of andere geïnteresseerde
partijen, wanneer daar behoefte aan bestaat
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Patrimonium zet zich actief in voor het
huisvesten van kwetsbare mensen
Samen met onder meer het Leger des Heils
en Lentis We vinden het belangrijk om ons
steentje bij te dragen daar waar het gaat
om het zoeken naar oplossingen voor het
huisvesten van mensen, die om wat voor reden
dan ook kwetsbaar zijn Dat is niet altijd een
gemakkelijke opgave We staan voor onze
afspraken Niet omdat het moet, maar omdat wij
dat willen Het plaatsen van kwetsbare mensen
in een woning, die in een kwetsbare omgeving
staat, vraagt om extra aandacht van ons We
hebben geleerd dat de belangrijkste basis
voor een geslaagde plaatsing de aanwezigheid
van ambulante begeleiding is Dat biedt niet
alleen voor de betrokkene, maar ook voor
de omwonenden de garantie dat er altijd een
beroep kan worden gedaan op een deskundige
Dat geeft vertrouwen over en weer
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In het pand aan de Kostersgang heeft Jan samen met andere kunstenaars een atelier en kan hij
werken met allerlei spullen, die hij in zijn kunstuitingen hergebruikt Dat hergebruik kun je ook
herkennen bij Jan thuis Hij verzamelt graag voorwerpen, die hij vaak op straat vindt Het was
dan ook niet verrassend, dat hij toen er een ruimte in de Haddingestraat leeg kwam te staan, hij
het idee bij Patrimonium opperde om hier een etalage van te maken, waar kunstenaars hun werk
konden laten zien en de bewoners en passanten iets hadden om naar te kijken Over hergebruik
gesproken
Jan voelt zich in zijn portiekwoning “happy” Hier mag hij zichzelf zijn Overigens zet hij zich
graag in voor de buurt als vrijwilliger Graag zelfs Of het nu gaat om het organiseren van een
buurtbarbecue of het geven van een workshop met zeepsteen of gasbeton, de twee materialen
waar hij het liefst mee werkt

Meer doen voor en met bewoners
Jan Reemeijer - huurder en kunstenaar

i

We doen het samen
Voor Jan heeft Patrimonium meerdere betekenissen Hij huurt al 23 jaar een woning en
maakt als kunstenaar gebruik van een atelier in het pand aan de Kostersgang, dat eigendom is
van Patrimonium Hij noemt zich christen en besloot zich komende vanuit Leeuwarden begin
jaren negentig spontaan bij Patrimonium in te schrijven Dat voelde best wel vanzelfsprekend
In al die jaren heeft hij al het contact met de mensen
van Patrimonium positief ervaren Hij voelt zich geen
nummer en vindt het reuzefijn dat de portiek van
zijn flat regelmatig wordt schoongemaakt. Eigenlijk
verbaast hij zich daar nog steeds over

Jan voelt zich in zijn
portiekwoning “happy”.
Hier mag hij zichzelf zijn.

Samen met de GWHP, de huurdersorganisatie, wordt gekeken welke
verbeterpunten er nog zijn als het om de onderhoudsstaat van de woning gaat.
Het gewenste kwaliteitsniveau wordt in kaart gebracht.
Patrimonium betrekt bij elk nieuw omvangrijk onderhoudsproject de
betreffende bewoners actief.
We streven naar een snelle en efﬁciënte afhandeling van klantvragen en
gaan dit ook meten.
Patrimonium verkent op welke manieren zij de inzet van haar huurders kan
vergroten in wijken en buurten en faciliteert desgewenst activiteiten die dit
mogelijk maken.
Voor Patrimonium is een goede relatie met de huurdersverenigingen belangrijk.
Wanneer gewenst ondersteunen wij hen in hun nieuwe rol vanuit de Woningwet 2015.
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Gaat voor digitaal
Patrimonium zet in op verdere digitalisering, zowel binnen de organisatie
als richting haar huurders, ter ondersteuning van o.a. de belangrijke
bedrijfsprocessen en rapportages.
Het aanbod om zaken online te regelen wordt verder uitgebouwd.

Ook Patrimonium wil er

Wij monitoren per kwartaal de wachtduur van de woningzoekenden
naar doelgroep

een plek van maken, die
mensen ‘goed’ doet.

Wij monitoren per kwartaal de samenstelling van de woningzoekenden
naar doelgroep, omvang huishouden en inkomen.

Jan de Roo & Ymmi Hoekstra
Het strategisch voorraadbeleid wordt in 2016 geactualiseerd.

i

We doen het samen

Bij Bosshardt

Het bevorderen van saamhorigheid in de buurt, dat is de doelstelling van het tweede Bij
Bosshardtcafé dat vlak voor de kerstdagen 2015 is geopend in de voormalige Amkemakoepel
in de wijk Beijum De buurt heeft hiermee een eigen huiskamer gekregen
Ook hier werken Patrimonium en het Leger des Heils samen, maar nu staat de buurt centraal
Jan de Roo heeft samen met zijn collega’s in een korte tijd er voor gezorgd dat de
Amkemakoepel een metamorfose heeft ondergaan Bewust is er een nieuwe ingang aan
de kant van het parkeergebied gemaakt en is de ruimte in frisse kleuren geschilderd Ymmi
Hoekstra is de coördinator van deze nieuwe Bij Bosshardt-vestiging
Zij vertelt dat zij vanaf het eerste contact met Patrimonium betrokkenheid en bewogenheid
heeft ervaren “Dit is niet zomaar een project voor Patrimonium En dat is goed om te merken
Ook Patrimonium wil van dit project een succes maken Dat vind ik mooi om te zien Ook zij
willen er een plek van maken, die mensen ‘goed’ doet Dat is geen vanzelfsprekendheid, dat
weten we allebei Maar ik ben er alvast heel trots op, dat het ons is gelukt om hier weer te
beginnen”
Ymmi vertelt dat er voorlopig gestart wordt met twee koffie-inloopmomenten en een
maaltijdproject voor en door de buurt “Door de nieuwe ingang stap je direct binnen in het
Bij Bosshardt-café Iedereen is van harte welkom!”
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mevrouw Moerenhout en Wil Koopmans

i

We doen het samen

De Pelster

De woning van mevrouw Moerenhout in De Pelster ziet eruit of deze zo uit een woonmagazine
voor senioren komt Met veel liefde heeft ze haar nieuwe woning gedecoreerd Ze woont hier
pas een paar maanden Komende vanuit de Hornstraat, waar mevrouw Moerenhout, ruim 15
jaar een woning van Patrimonium huurde, liep ze per toeval een keer tijdens een Open Huis
bij De Pelster binnen en besloot spontaan om zich in te schrijven Tot verrassing van haarzelf
en van de mensen om haar heen Ze vertelt dat ze heel erg blij is met deze plek
Alhoewel mevrouw Moerenhout niet helemaal gezond is, maakt ze nog geen gebruik van de
mogelijkheid om als huurder hier ook zorg af te nemen Maar de wetenschap dat die zorg
dichtbij is, is wel heel erg fijn. Wil Koopmans, directeur van ZINN, vertelt over de verbouwing
van De Pelster, die er voor heeft gezorgd, dat er een inlooprestaurant is gerealiseerd, voor
iedereen die maar langs wil komen en er een combinatie van betaalbare seniorenwoningen
met zorg op afroep beschikbaar kwam In samenwerking met Patrimonium, die De Pelster
verhuurt aan ZINN, die op haar beurt de woningen aan de bewoners verhuurt Hier is het
scheiden van wonen en zorg succesvol toegepast

Hier is het scheiden van
wonen en zorg succesvol
toegepast.

Van het restaurant maakt mevrouw Moerenhout nog maar beperkt gebruik Het liefst stelt
ze haar eigen maaltijden nog zo veel mogelijk samen Dat begrijpt Wil Koopmans heel goed
Het is belangrijk voor ouderen om zo lang als het nog mogelijk is, de eigen maaltijden samen
te stellen en te koken Ze steekt haar bewondering voor de zelfstandigheid van mevrouw
Moerenhout niet onder stoelen of banken Samen zijn ze het er al snel over eens De stad
Groningen is een prachtige stad om te wonen Als geboren en getogen Amsterdamse is er
voor mevrouw Moerenhout maar één stad, die de kroon spant Maar wonen wil ze daar niet
meer In Groningen heeft ze haar plekje gevonden en daar wil ze niet meer weg
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Eelco Moeijes

i

We doen het samen

Leger des Heils, Interwonen

Eelco Moeijes is één van de vaste begeleiders van het project Interwonen op de H W
Mesdagstraat Dit project biedt 14 bewoners een beschermde woonomgeving, die helpt
om weer zelfstandig terug te keren in de maatschappij Dat is geen gemakkelijk traject
De belangrijkste taak van Eelco is, om samen met de bewoners er voor te zorgen dat alle
noodzakelijke vormen van hulp en ondersteuning zijn “ondergebracht” en georganiseerd
Dat variëert van het hebben van een huisarts tot het regelen van een zinvolle dagbesteding
Maar soms betekent dat ook het helpen van een bewoner om van zijn pleinvrees af te komen
In dit project wonen alleen mannelijke bewoners
Patrimonium heeft hier de rol van huisbaas en verhuurder Maar hierbij is het volgens Eelco
niet gebleven Vanaf de start van Interwonen heeft de veiligheid van en voor de buurt centraal
gestaan In intensief overleg met de buurt is er gekeken hoe die geborgd kon worden Dat
was best spannend Maar het is gelukt
Door het organiseren van open dagen,
waarbij de soepfiets van het Leger des
Heils een belangrijke rol vervult, is de
verbinding met de buurt gelegd
Vandaag komt Peter Rowaan even aan
bij Eelco Peter woont niet op de H W
Mesdagstraat, maar is bewoner van
een pand van het Leger des Heils aan
de Bataviastraat, dat ook in eigendom
is van Patrimonium Hij heeft al veel
meegemaakt in zijn leven en vertelt
daar heel open over Hij is er trots op,
dat hij al een stapje verder is in zijn
zelfstandigheid De begeleiding van het
Leger des Heils zorgt voor stabiliteit
Hij wordt geholpen op belangrijke
vlakken als gezondheid, zingeving en
het organiseren van zijn financiën. Het
hebben van een dak boven het hoofd,
zorgt daarbij voor rust

Door het organiseren van open
dagen, waarbij de soepfiets
van het Leger des Heils een
belangrijke rol vervult, is de
verbinding met de buurt gelegd.
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Wat vinden onze stakeholders
In de voorbereidingsfase van dit strategisch beleidsplan zijn we actief in gesprek gegaan
met onze stakeholders om hen op een aantal zaken individueel te bevragen, mee te nemen
in waar Patrimonium nu staat en vooral uit te nodigen om in de toekomst intensiever met
elkaar samen te werken
Daartoe hebben we ook afspraken gemaakt om bijvoorbeeld samen ideeën uit te werken, of
bijvoorbeeld in een specifieke wijk elkaar structureel op te zoeken en samen te werken.
Het vaker met elkaar de inhoud induiken, om bijvoorbeeld ervaringen uit te wisselen, blijkt
voor alle partijen een prima aanvulling te zijn op het dagelijks contact

Vasthouden
Patrimonium is een betrouwbare partner en heel

“Een betrouwbare club met het

erg servicegericht Blijf bij je kerntaken, sta voor
de primaire doelgroep, behoud de openheid en

Loslaten
Risicomijdende houding, financiële

hart op de goede plaats, betrokken

het zoeken van de relatie Actief op het gebied van

bij haar huurders en bij de stad.”

ouderenhuisvesting Nuchterheid Zonder franje

behoudendheid en manier van toewijzen

Kwetsbaar
Patrimonium is een doe-organisatie, soms te

Wat moet meer

operationeel ingesteld

Roeland van der Schaaf

Innovatie, creativiteit, samenwerken
en meedenken op strategisch- en
organisatieniveau, kennis ontwikkelen,
aanhaken bij de evaluatie van het
woningtoewijzingssysteem in de stad
Groningen, uitleggen van en verbinding
maken met de identiteit, vertellen wat
Patrimonium voor de stad Groningen doet,
nog meer verduurzamen ten behoeve van de
betaalbaarheid, meer slagkracht laten zien

Afgesproken
Meer te delen met ketenpartners, partners mee
te nemen in de dilemma’s van Patrimonium, elkaar
nog meer opzoeken in de wijken (bijv in Selwerd)
Vragen van stakeholders: wat moet er gebeuren
met de winkelpanden in de binnenstad van
Groningen, met woningen daarboven? Daarmee
wordt immers de verpaupering voorkomen

i

We doen het samen

wethouder gemeente Groningen

“Voor de gemeente Groningen is Patrimonium een partner waarmee positief en constructief
samengewerkt wordt. Een betrouwbare club met het hart op de goede plaats, betrokken bij haar
huurders en bij de stad. En natuurlijk komt het wel eens voor dat we van inzicht verschillen, maar
we weten dan altijd op een zakelijke en goede manier tot een oplossing te komen.
Patrimonium is een corporatie met een eigen identiteit. Ze komen ergens vandaan en dat is prima.
Groningen is natuurlijk een stad met veel stromingen en mensen en dat hoeft gelukkig niet te leiden
tot tegenstellingen. Het is belangrijk dat je elkaar weet te vinden. Ik zie dat Patrimonium dat ook
vanuit die eigen identiteit weet uit te dragen.”
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Wat doen we voor onze omgeving
Patrimonium kiest voor duurzame en
veilige woningen
In de periode 2016 tot en met 2020 worden
1114 woningen verduurzaamd
Dat betekent onder andere dat bij groot
onderhoud- en schilderwerkzaamheden
enkel glas wordt vervangen door HR++
glas, dat de bestaande spouwisolatie wordt
bijgevuld, asbest verwijderd en mechanische
ventilatie wordt aangebracht Hierdoor
verbetert Patrimonium de energie-index
van deze complexen aanzienlijk In 2015 en
2016 gaat het alleen al om 606 woningen
die op deze manier worden verduurzaamd
Vanzelfsprekend blijft Patrimonium doorgaan
met het vervangen van moederhaarden en
geisers door HR Combiketels We zetten
ons naar vermogen in om te voldoen
aan de doelstellingen van het convenant
Energiebesparing Huursector (gemiddeld
label B in 2020)

en te onderzoeken hoe we de investering
in deze vorm van duurzame energie op een
kostenneutrale manier kunnen inzetten Voor
de huurders mogen de totale woonlasten niet
stijgen
Patrimonium steekt energie in het
beschikbaar maken van innovatieve oplossingen, daar waar het om de inzet van
duurzame energie gaat Patrimonium heeft
de intentie om wanneer het warmtenet wordt
aangelegd, daaraan mee te doen Ook bij de
voorziene nieuwbouw in Selwerd, bestemd
voor senioren, komen hier 60 woningen voor
in aanmerking

Het plaatsen van zonnepanelen heeft de
aandacht van onze huurders merken wij
Voor ons aanleiding om dit te verkennen

Daar waar het gaat om het voorkomen van
woninginbraken hebben wij ook een taak als
het gaat om het plaatsen van inbraakwerend

De duurzaamheid van de bestaande
woningvoorraad wordt ook beïnvloed
door de aardbevingen in ons werkgebied
Patrimonium houdt haar ogen en oren open
en zal daar waar sprake is van schade, actie
ondernemen

hang- en sluitwerk, inbraakveilig isolatieglas
en het zorgdragen voor een goede
buitenverlichting Patrimonium voorziet bij
mutatie of omvangrijke onderhoudsprojecten
alle grondgebonden woningen van inbraakwerend hang- en sluitwerk
Patrimonium betrekt bewoners actief bij
haar beleid en onderhoudsprojecten
Op het gebied van beleid hebben wij
periodiek overleg met huurdersverenigingen
en de GWHP Wij hebben al heel lang een
samenwerkingsovereenkomst
met
deze
huurdersorganisatie In 2016 wordt deze
overeenkomst vernieuwd Wij vinden het
daarnaast belangrijk om tijdens renovatie,
groot onderhoud en herstructurering bewoners actief te betrekken en inspraak te bieden
via klankbordgroepen of bewonerscommissies

december 2015 een tweede vestiging van Bij
Bosshardt is geopend Patrimonium heeft daar
de voormalige Amkemakoepel opgeknapt en
het Leger des Heils zorgt voor de exploitatie
Door de nieuwe Woningwet hebben
huurdersorganisaties er een aantal nieuwe
rollen en bevoegdheden bij gekregen,
ondermeer het proces rond het bod en
prestatieafspraken en het scheiden van
Daeb niet-Daeb bezit Geen eenvoudige
opgave voor mensen, die dit vrijwilligerswerk
vaak al jarenlang in hun vrije tijd doen
Patrimonium realiseert zich dit en biedt
hen dan ook ondersteuning aan, vanuit het
besef dat de komende periode er veel van de
huurdersorganisaties en in het bijzonder van
de GWHP wordt gevraagd

Het is niet altijd gemakkelijk om bewoners
te laten participeren Daarom willen we hier
ook extra in investeren in onder andere de
Rivierenbuurt (‘de Stroming’) en Selwerd (‘de
Berk’) en extra inzet tonen in Beijum, waar in

Duurzaam met beleid
We overleggen met onze huurders, daar waar we tijdens onderhoudstrajecten
tegelijkertijd energiebesparende maatregelen nemen en bekijken in welke mate
het mogelijk is om gezamenlijk hierin te investeren.
Wij ontwikkelen een duurzaamheidsbeleid.
Asbestsanering in woningen wordt door voorinspectie in tijdsduur verkort.
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Wat vinden onze medewerkers
Patrimonium kent relatief gezien een klein personeelsbestand Vanuit het gedegen besef dat elke
Euro maar één keer uitgegeven kan worden, is onze organisatie zich hier altijd bewust van geweest
Belangrijk daarbij is natuurlijk wel dat de huurders tevreden zijn over de geleverde service en
ondersteuning vanuit de corporatie Onze medewerkers vinden het dan ook best spannend om
te zien of het lukt om, ondanks alle nieuwe regels, dezelfde motivatie en betrokkenheid vast te
houden

Ludo Kobes

i

We doen het samen

De grootste energiewinst
haal je uit het verbeteren
van de “jas” van een woning.

Ludo Kobes is Hoofd Onderhoud van Patrimonium
Dagelijks is hij met de kwaliteit van de woningen
in de weer Een belangrijk thema is het energiezuinig maken van deze woningen op een
verantwoorde manier Verantwoord vanuit het oogpunt van de positieve effecten op de
energierekening van de huurder, maar ook verantwoord vanuit de investering, die door
Patrimonium wordt gedaan Patrimonium kiest ervoor om wanneer er bijvoorbeeld sprake
is van onderhoud, zaken als het plaatsen van dubbel glas en het isoleren van het dak mee te
nemen in de aanpak van de woning De woning wordt dan in één keer verbeterd
Het toepassen van zonnepanelen is nog niet grootschalig opgepakt door Patrimonium Alleen
aan de Radijsstraat is met bewoners een project opgestart Patrimonium wil eerst werken
aan de schil van de woning door bijvoorbeeld het plaatsen van dubbel isolatieglas en de
overgebleven moederhaarden te verwisselen door HR combiketels Ludo geeft aan dat een
woning die nog niet goed is geïsoleerd, hiervoor op dit moment nog niet in aanmerking komt
De grootste energiewinst haal je uit het verbeteren van de “jas” van een woning “We merken
wel dat er steeds meer vraag naar zonnepanelen komt Op dit moment hebben we daar nog
geen geld voor gereserveerd Waar we wel naar kijken is, of we op centrale voorzieningen,
zonnepanelen kunnen plaatsen, zodat de servicekosten naar beneden kunnen” Daar
bovenop komt dan het gebruik van duurzame energie Patrimonium verkent deze toepassing,
maar is daarbij bewust niet één van de voorlopers
Overigens heeft Patrimonium in de stad Groningen flinke resultaten laten zien bij het
energiezuiniger maken van haar woningen en doet zij ook mee met de voorbereidingen van
het grootschalig toepassen van aardwarmte in één van haar complexen

Diezelfde medewerkers zijn ook trots op het eigen karakter van Patrimonium Soms wijkt dat wat
af van de collega-corporaties Dat kun je eigenwijs of eigenzinnig noemen Er wordt bovendien
hard gewerkt om zo weinig mogelijk huurders uit hun woning te hoeven zetten Ook het hebben
van korte lijntjes in de organisatie en een eigen onderhoudsdienst wordt door hen als prettig
ervaren
Door onze medewerkers wordt onderkend dat dit allemaal niet vanzelfsprekend is Daarvoor is
het belangrijk om met elkaar te werken aan het ontwikkelen van competenties en aandacht te
hebben voor de ontwikkeling van alle medewerkers Dat kan door samen te kijken naar wat beter
kan, meer digitaal te gaan werken en processen verder te automatiseren Maar ook door nog beter
naar de talenten van de medewerkers te kijken, door te investeren in opleiding en stage en meer
aandacht te hebben voor communicatie, onderling en met de huurders
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Wat doet Patrimonium voor
11 haar medewerkers
Patrimonium staat niet stil
De medewerkers van Patrimonium geven
aan dat er behoefte bestaat aan opleiding
en ontwikkeling en doorstroming: instroom
van nieuwe mensen, mobiliteit bij zittende
mensen Er is daarnaast behoefte aan een
fundament voor HRM: niet zomaar aan
de slag gaan met losse onderdelen (zoals
werving- en selectiebeleid) maar HRMinstrumenten afstemmen op het doel, de
visie van Patrimonium en de knelpunten
die om een oplossing vragen Alles wat
Patrimonium doet, moet afgestemd zijn op
de toekomst: wat moeten medewerkers
kennen en kunnen in de komende jaren?
Alle inspanningen daartoe zijn gericht op
en worden getoetst aan de bijdrage die het
levert aan competentieontwikkeling van de
medewerkers Met haar 45 medewerkers
behoort Patrimonium tot de corporaties met
zeer lage beheerskosten
Met weinig mensen wordt veel werk
verstouwd Dat betekent soms ook, dat
sommige zaken meer tijd vragen Met alle
nieuwe vragen die op Patrimonium afkomen,
daar waar het gaat om beleidsvorming,

verantwoording en samenwerking met de
gemeente en tegelijkertijd een groeiende
groep kwetsbare huurders, is het tijd om de
balans op te maken Daarbij wordt niet alleen
naar kwantiteit, maar ook naar kwaliteit
gekeken
Patrimonium wil zich blijvend ontwikkelen
tot een nuchtere corporatie met een eigen
identiteit, die middenin de Groningse
samenleving staat, die klaar staat voor haar
huurders en in staat is om de verbinding met
de omgeving actief te maken
Dat betekent dat de communicatie met de
huurders meer aandacht krijgt en er meer
digitale instrumenten worden ontwikkeld
voor en door de medewerkers en de huurders
Maar ook dat goed geschoolde medewerkers
zich zelfstandig naar de huurders en de
partners kunnen opstellen als ambassadeur
en vertegenwoordiger van Patrimonium
Ook is er aandacht voor het versterken
van de kwaliteit en kwantiteit van de
beleidsontwikkeling binnen Patrimonium
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Organisatie in ontwikkeling
Patrimonium implementeert een integraal HRM-beleid, waarbij de
competentieontwikkeling centraal staat.
De medewerkers zijn zich bewust van hun ontwikkeling en nemen
hier hun eigen verantwoordelijkheid in.

Samen betekent ruimte bieden
voor, kansen bieden aan.

Mirjam Gras & Jan de Roo

i

We doen het samen
Jan de Roo (assistent opzichter timmerlieden) en Mirjam Gras (medewerker verhuur- en
bewonerszaken) werken samen als er bijvoorbeeld een huurwoning vrij komt en weer
verhuurd kan worden Jan werkt al best wel lang bij Patrimonium, Mirjam 8 jaar Beiden zijn
het er over eens: Patrimonium is een mooie organisatie met korte lijnen, met het hart op de
goede plaats voor haar huurders en als het nodig is haar medewerkers ook een extra steuntje
in de rug geeft, bijvoorbeeld wanneer iemand chronisch ziek blijkt te zijn Samen betekent
dan ook ruimte bieden voor, kansen bieden aan
Voor de huurders betekent dit, dat wanneer de wil er is er ook ruimte is voor een Tweede
Kans Jan komt regelmatig bij huurders over de vloer, waar zich soms schrijnende situaties
voordoen Dan is er bij Patrimonium ruimte voor oplossingen Mirjam vertelt dat mensen
soms in wanhoop aankloppen voor een huurwoning Ook dan wordt er gekeken welke
mogelijkheden er zijn Helpen staat centraal, maar helaas lukt het niet altijd om per direct
een woning te kunnen aanbieden
Bij Patrimonium wordt in kleine teams gewerkt Dat geeft regelmatig een hoge werkdruk
Maar doordat je weet waar je het voor doet, besef je dat het ook dankbaar werk is Soms
staat er dan een extra regeltje bij de huuropzegging: “dank voor de vele jaren fijn wonen”.

Beleidsvorming en –ontwikkeling krijgt een centrale plek binnen Patrimonium.
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Beleidsplan online
Lees de samenvatting van dit beleidsplan online op:
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