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Duurzaam effectief

Onze kernwaarden
•  Samenlevingsgericht en proactief
•  Samenwerkingsgericht
• Effectief, efficiënt & innovatief
•  Herkenbaar, laagdrempelig en klantgedreven

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

uitgangspunt voor Groninger Huis. We staan daarom stil bij de gevolgen op langere

termijn die ons handelen van nu heeft. Gevolgen voor mens, milieu en onze eigen

organisatie. Dit betekent dat we onze ecologische footprint willen verkleinen en dat

we continuïteit in onze organisatie zoeken. Dit moet als gevolg hebben dat wij ook

in de toekomst onze bijdrage kunnen blijven leveren aan het huisvesten van de doel-

groep van beleid en dat ook de toekomstige organisatie daar goed op is ingericht.

Onze missie
Groninger Huis zet in op het beschikbaar hebben en houden
van een kwalitatief goed, duurzaam, veilig en betaalbaar
woningaanbod. In het bijzonder en met voorrang voor hen,
die om uiteenlopende redenen zijn aangewezen op de sociale
huursector. Wij houden daarbij nadrukkelijk rekening met
ontwikkelingen in de markt en met de wensen en mogelijkheden
van onze klanten. 

wat gaan
we doen

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is vanwege het grote belang voor de toekomst al jaren één van de speerpunten van het
beleid van Groninger Huis. Hierin willen we niet volgend zijn maar met onze ambities willen we voorop 
lopen, zowel qua tijd als met de toepassing van innovatieve concepten. 
Energiezuinige en gasloze woningen – duurzaam bouwen – bewustwording – warm en zonnig aanbod

Betaalbaarheid 
In ons werkgebied komt armoede relatief vaak voor. Voor ons betekent dit dat wij oog blijven houden
voor de betaalbaarheid. Wij kijken dan zowel naar de huurprijs van onze woningen als naar de woonlasten
in het algemeen. 
Voldoende goedkope voorraad – 2-hurenbeleid – voorkomen van huurachterstanden

Leefbaarheid 
Voor Groninger Huis betreft leefbaarheid al die maatregelen die ervoor zorgen dat bewoners prettiger, 
duurzamer en langer zelfstandig zowel in hun woning als in hun buurt, wijk, dorp of stad kunnen wonen. 
Wij doen dat niet alleen door geld beschikbaar te stellen maar ook door maatregelen te nemen die het goed 
wonen moeten bevorderen. 
Verbeteren van de leefbaarheid – snel internet – ondersteunen bewonersinitiatieven

Langer zelfstandig wonen 
De overheid stimuleert dat mensen langer zelfstandig wonen. Deze doelgroep stelt andere eisen aan
de woning en de woonomgeving dan ‘reguliere’ huurders. Wij willen deze ontwikkelingen op een goede 
manier faciliteren. 
Thuistechnologie – kleine woningaanpassingen – participatie in sociale teams

Woningvoorraad 
Gezien de demografische ontwikkelingen in ons werkgebied, is een goed beeld van de huidige en
toekomstige woningvoorraad een belangrijke doelstelling van Groninger Huis. Wij willen goed op deze
ontwikkelingen kunnen inspelen. Ons bezit zal ook aan de toekomstige vraag moeten kunnen voldoen.
Wensportefeuille – bouwen voor meerdere doelgroepen – actualiseren basiskwaliteit

Communicatie
Wij staan in open verbinding met de wereld om ons heen. Communicatie is daarom een vitaal onderdeel 
van ons bedrijfsproces. Groninger Huis heeft een communicatiekompas ontwikkeld. Dit is de basis van onze 
interne en externe communicatie. 
Verbeteren dienstverlening en communicatie – nieuwe marketingcampagne – huurdersportal

ICT & informatie 
ICT staat in dienst van de organisatie en maakt efficiënter werken mogelijk. De komende jaren gaan we ons 
beleid stroomlijnen en een aantal verbeteringen doorvoeren. 
Beleidsplan ICT – verbeteren datakwaliteit – benchmark automatiseringskosten

Organisatie 
Om alle bovenstaande uitdagingen te kunnen waarmaken, hebben we een organisatie nodig die
bestendig is en goed op de toekomst voorbereid. We denken dat er een goede basis staat, maar er zijn
nog verbeteringen mogelijk. 
Streven naar een in alle opzichten gezonde organisatie


