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Ambities Wat willen we de komende
jaren bereiken?

Voorwaarden

Goede woningen
(kwaliteit)

Betaalbare 
woningen

Samenwerken

Langer thuis
faciliteren

Professionele 
organisatie

Dienstverlening
aan Laurens

Organisatie

Participatie

Voldoende
investerend

vermogen

Ondernemingsplan 2018 - 2022
Missie
Laurens Wonen biedt ouderen en
kwetsbaren, met een laag inkomen,
een thuis waar ze veilig en comfor-
tabel oud kunnen worden.

Visie
Goed wonen doet er toe. Van je huis
een thuis kunnen maken, een goede
woonplek die beschermt, zorg garan-
deert, in een aantrekkelijke, veilige 
omgeving is een belangrijke basis 
voor persoonlijk welbevinden. Onze
huurders willen er bij blijven horen,
mee kunnen doen en het contact 
met de buurt, omgeving niet verliezen.
Onze huurders willen zolang mogelijk
de regie houden over het eigen leven.
goed wonen is persoonlijk, daarom
staat in onze dienstverlening de
persoonlijke benadering aan de klant 
centraal. Goed wonen betekent een
goede woning in een vitale buurt,
daarom heeft Laurens Wonen aandacht
voor de omgeving. We kunnen dat niet 
alleen, we faciliteren het langer thuis
wonen, in samenwerking met zorg-
partijen, welzijnspartijen en vrijwilligers.

Ons Laurens Wonen DNA
We werken bij Laurens Wonen omdat
we graag het verschil maken voor de
klant. We werken voor het sociaal
maatschappelijk belang. We hebben
aandacht voor mensen en kunnen 
echt iets voor ze doen. We ondersteu-
nen mensen die niet zelf  in hun eigen
woonruimte kunnen voorzien. We 
werken professioneel, zijn deskundig
en betrouwbaar.

(T)huis bij Laurens Wonen

• De komende jaren gaan we de woningen verduurzamen. 
• Onze woningen hebben een basiskwaliteit.                                                                                                                                               
• Vanuit het SVB wordt jaarlijks een begroting opgesteld.

• Ons huurbeleid gaat uit van de gestelde kaders vanuit 
het rijk, daar waar mogelijk aangevuld met onze eigen 
ambities.                                                                                             

• We hebben variatie aan woningen en kwaliteit en huur.

• Samenwerken met huurders (participatie) 
vernieuwen.                                                           

• Netwerk met partners versterken.                                   
• Netwerk met zorg en welzijn verder uitbreiden.

• Ontmoeten faciliteren.                                                          
• Huismeester.                                                                      
• Zorg dichtbij.                                                                                    
• Welzijn.                                                                               
• Aandacht voor veiligheid.                                                       
• Eigen initiatief  faciliteren.

• Vraaggestuurd werken.                                                       
• Maatwerk, keuzevrijheid voor de klant.                             
• Klant staat centraal.                                                                       
• Netwerk organisatie, we werken samen met partijen die 
al in de wijk aanwezig zijn.                                                                 

• Open communicatie, verbinding zoeken en verbanden zien.                                                                                                    
• We houden onze kennis en kunde up to date.                                                                               
• We werken met maatschappelijk kapitaal en maken hierin
bewust keuzes.

• Duidelijke afspraken over en weer inzake de 
dienstverlening. 

• Onze woningen hebben een gemiddeld label B. 
De uitstraling en uitrusting past bij onze doelgroep.

• In 2022 bieden we een mooie variatie aan betaalbare 
woningen die past bij de doelgroep.

• In 2022 werken we samen met onze huurders en partners
aan leefbaarheid, wonen en langer thuis. 

• Bij Laurens Wonen kan je op je eigen manier oud worden.
Ook als je licht dementerend bent of  fysieke ongemakken 
ervaart. Om eenzaamheid te voorkomen wordt er veel 
aandacht besteed aan ontmoetingsmogelijkheden.

• We zijn een professionele betrokken maatschappelijke 
organisatie, met aandacht voor de klant met veel kennis 
en ervaring op het gebied van wonen en zorg.

• De dienstverlening aan Stichting Laurens is helder en 
gestructureerd. We zijn strategische partners. We doen 
wat we hebben afgesproken.De klant weet waar hij aan toe
is en is tevreden over de dienstverlening. Samen denken 
we na over nieuwe concepten op het gebied van wonen 
met zorg, en verpleeghuizen. Verder hebben onze huurders
voordeel van deze dienstverlening omdat ze eerder en 
sneller toegang hebben tot de zorg. We weten elkaar als 
organisaties makkelijk te vinden.

• De processen en onderliggende data zijn op orde.
• Bedrijfsvoering is efficient.
• De organisatie gaat klantgestuurd werken.
• We zetten in op ons eigen talent en kennis.                          
• Duidelijke positie tov Laurens (dwz aparte entiteit of  SLA).

• Betrokken bij de klant en het complex.                               
• We weten wat er speelt en leeft.
• We kennen onze klant.

• Financiële stabiliteit.                                                            
• Er is voldoende ruimte voor investeringen en ambitie.

• We staan in verbinding met onze stakeholders.
• Hoog scoren in de Aedes benchmark is niet een doel op
zich, als we afwijken doen we dat gemotiveerd.                             

• Cultuur/medewerkerstevredenheid is ingebed in de 
organisatie.                                                      

• We werken samen.

• Samen met het overkoepelend huurdersorgaan is er een
nieuwe manier van participatie ontwikkeld.                      

• We hebben een vorm van bewonersvertegenwoordiging 
per complex.                        

• We spelen in de op de behoefte aan ontmoeten per gebouw.

• Zowel de daeb als niet-daeb tak is levensvatbaar.
• Rendementseisen zijn bekend en worden behaald.

Hoe ziet dit er in 
2022 uit?


