


Tot hier en verder… 

De betrouwbare corporatie: 

fictie of feit 

22 januari 2015 

Ronald Leushuis 



Beeld corporatiebestuurder? 



Feit of fabel? 

€ 155.000 
(WNT € 185.000) 



Reputatie beroepsgroepen 

Veel vertrouwen 

 Verplegend personeel:  77% 

 Huisartsen:   69 % 

 Leraren basisonderwijs:  61 % 

 

Weinig vertrouwen 

 Makelaars:   11 % 

 Hypotheekadviseurs:    8 % 

 Bankiers:     7 % 

 Verzekeraars:     6 % 

 Politici:      6 % 

 Directeuren woningcorporaties:   3 % 

 
 Vergelijkend onderzoek:  Onderzoek reputatie beroepsgroepen in Nederland,  

 door onderzoeksbureau GfK in opdracht van Vereniging Eigen Huis. In totaal zijn 26 beroepsgroepen vergeleken.  

 



Beeld versus ervaring 

Benchmark Aedes:  7,3 voor dienstverlening 

 

Ruim 80% van woningcorporaties heeft meegedaan aan 
benchmark. 

 

Huurdersoordeel  
144.000 huurders gaven cijfer aan dienstverlening 

Het huurdersoordeel gaat over drie onderwerpen:  

het betrekken van een nieuwe woning, het afhandelen van 
reparatieverzoeken en het vertrekken uit een gehuurde woning.  

80 procent van de huurders is tevreden over deze drie processen.  

 



Zeggen versus doen 
Missiestatements corporaties 

Voor al onze klanten zijn wij een solide en betrouwbare partner. 

 

…wil een betrouwbare corporatie zijn voor haar huurders en 
samenwerkingspartners. 

 

…betrouwbare, betrokken, slagvaardige en transparante 
woningcorporatie. 

 

Wij zijn oprecht en betrouwbaar en gaan bewust en respectvol met 
mensen en middelen om. 

 

Het is onze missie om als betrouwbare woningcorporatie in ons 
werkgebied, woonplezier te bieden aan al onze huurders. 

 

 



Hoe helpt HRO Talis 

Projectniveau: Grootonderhoud Weezenhof  

   (HRO conferentie 2014) 

 

 

 

Organisatieniveau: Principes   

   Betrouwbaarheid en Transparantie  

   Waarden  

   Houding en gedrag 

    



Lerende organisatie 



Slimmer (samen-) werken 



Grootonderhoud Weezenhof 



Leefbaarheid 



Participatie 



Nieuwbouw Vossenpels 
Participatie – duurzaam bouwen en samenleven 



Talis in beweging 
Tot hier en verder… 

‘Nu moest ik anderen veel meer de ruimte 

geven. Ik moest over de grenzen van mijn  

eigen team kijken.’ 

‘Vroeger was het: de analist weet het. Nu is er meer ruimte 

voor hoe anderen tegen de materie aankijken. Door het 

contact met collega’s krijg je betere en bredere inzichten.’ 



Talis in beweging 
Tot hier en verder… 



Fictie of feit? 
Toekomst: reputatie beroepsgroepen   

Veel vertrouwen 

 Directeuren woningcorporaties: 78 %  

 Verplegend personeel:  77% 

 Huisartsen:   69 % 

 Leraren basisonderwijs:  61 % 

 

Weinig vertrouwen 

 Makelaars:   11 % 

 Hypotheekadviseurs:    8 % 

 Bankiers:     7 % 

 Verzekeraars:     6 % 

 Politici:      6 % 

  
  


