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1		 Voorwoord
Iedereen moet kunnen wonen. Iedereen moet kunnen
meedoen. Alle bewoners, ook kwetsbare groepen,
moeten een thuis hebben in onze samenleving. Samen
leven. Woningcorporaties zijn bij uitstek partijen die
zich inzetten voor deze inclusiviteit. Samen met onze
leden dragen wij hier aan bij.
KWH voor inclusief onderzoek
Namens deze leden spreken we jaarlijks ruim 130.000
huurders. Het is voor ons ontzettend belangrijk
dat onderzoek voor iedere huurder toegankelijk is.
Daarom vernieuwden we onze vragenlijsten van het
onderzoek. Daarbij betrokken we niet alleen onze
leden, maar ook huurders en ervaringsdeskundigen
vanuit Stichting ABC, een stichting van en voor
laaggeletterden. Dankzij alle input was het mogelijk
een flinke ontwikkelslag te maken op taal, lengte en
structuur. Zodat huurders die minder taalvaardig,
digitaal vaardig of bijvoorbeeld slechtziend zijn mee
kunnen doen. Door goed onderzoek met makkelijk
te begrijpen vragen, online in te vullen of samen met
een enquêteur aan de telefoon, dragen we voor nu en
in de toekomst bij aan inclusiviteit. Uniek in de sector.
Next level onderzoek
Niet alleen maakten we een grote ontwikkelslag op
de vragenlijsten, ook op techniek, gebruiksgemak en
flexibiliteit gaan onze leden dit ervaren. Maar bovenal
bieden we onderzoek dat betrouwbare en bruikbare
inzichten en handvatten geeft waarmee corporaties
zich kunnen blijven ontwikkelen. Ons onderzoek is
klaar voor de toekomst!
Meer inzicht in actuele thema’s
Onze leden speelden een grote rol bij de ontwikkeling
van het Huurdersonderzoek. Dankzij hun input
konden wij het onderzoek zo inrichten dat het de
inzichten geeft die nodig zijn om stappen te zetten
in de dienstverlening. Maar onze leden gaven ook
terug dat ze behoefte hebben aan huurdersinzichten
rondom actuele thema’s. Thema’s als Leefbaarheid,
Participatie of Duurzaamheid. Hoe kijken huurders
hiernaar, wat vinden zij belangrijk, wat kan beter
volgens hen? Het onderzoek Woonbeleving is een
mooi voorbeeld van onderzoek dat aansluit op
deze actualiteit; het maakt inzichtelijk waar volgens
huurders de leefbaarheid onder druk staat.

3

In 2022 zetten we ook sterker in op de thema’s
Participatie en Duurzaamheid. Twee thema’s die zo
op het eerste gezicht op zichzelf lijken te staan, maar
ook veel raakvlakken hebben. Zo staan er bij veel
corporaties tal van grote verduurzamingsprojecten
op de planning. Denk alleen al hoe belangrijk het is
om huurders hierbij goed te betrekken. Hoe kunnen
Duurzaamheid en Participatie hand in hand gaan en
elkaar wellicht versterken? We gaan met deze thema’s
aan de slag binnen zowel onze onderzoeken als in
bijeenkomsten. Hoe, dat lees je verder in het jaarplan.
Extra waarde toevoegen aan lidmaatschap
Onze leden maken de vereniging. Dankzij hen is
het mogelijk dat we met elkaar al meer dan 25 jaar
werken aan een fijn thuis voor huurders. We voegen
extra waarde toe aan het lidmaatschap, door nog
meer waardevolle inzichten te geven. Enerzijds
door ieder kwartaal een rapport op maat te bieden,
waarmee we extra verdieping geven op de cijfers
vanuit het Huurdersonderzoek. Anderzijds door op
nog meer thema’s de huurderswaardering terug te
geven. Zo bieden wij gratis een standaard onderzoek
groot onderhoud, wat helpt om het klantproces
bij bijvoorbeeld een duurzaamheidsproject te
optimaliseren. En met een sectoronderzoek geven we
inzichten terug op een actueel thema.
Wij kijken uit naar een mooi jaar waarin wij samen met
onze leden een volgende stap zetten naar een fijn
thuis voor huurders!
Sven Turnhout
directeur-bestuurder
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2		 Dit is KWH
KWH is hét landelijke kennis- en kwaliteitscentrum voor
en door woningcorporaties. Wij zijn een coöperatieve
vereniging opgericht door corporaties zelf. En werken
van oudsher collegiaal en gelijkwaardig samen vanuit
een gedeelde missie, sociale betrokkenheid en hart voor
huurders. We werken vanuit drie pijlers:

Inzicht

Impact

Wij doen onderzoek en
vragen jaarlijks zo’n 130.000
huurders van bijna 150
corporaties wat zij vinden
van thema’s rondom thuis,
zoals de woning, de buurt
en de dienstverlening van
hun corporatie. Cijfers geven
inzicht waar het beter kan,
hoe je het doet ten opzichte
van collega-corporaties en
wat je daarvan kunt leren. We
duiden, geven betekenis en
brengen bewustwording.

Inspiratie

We willen voor corporaties
en hun huurders het verschil
maken. Door het gesprek
en het contact tussen
corporatie en huurders
te faciliteren. Door in de
leefwereld van huurders
te stappen. Door naar ze
te luisteren. Huurders
voelen zich hierdoor gezien,
gehoord en begrepen. Zo
krijgen cijfers een gezicht.

BEGRIJPEN

Inzicht
Verbinden

Verbinden

Thuis

Impact

EN
ZI

Verbinden
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Inspiratie

Wij willen corporaties
inspireren en uitdagen met
open blik en ongeremde
creativiteit nieuwe
mogelijkheden te ontdekken,
oplossingen te bedenken,
ideeën, kennis en ervaring
te delen met vakgenoten.
Gezamenlijk optrekken om
de huurderstevredenheid
te vergroten en de
woonbeleving en het prettig
wonen te verbeteren.
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3 Speerpunten 2022
Aan de basis van dit jaarplan staat ons koersplan 2021-2025. Met deze speerpunten
geven we per pijler een korte samenvatting van waar we in 2022 de focus op
leggen. De uitwerking hiervan lees je in de volgende hoofdstukken.

Inzicht
In 2022 zetten we de volgende stappen in de vernieuwing van ons
Huurdersonderzoek. Met het vernieuwde Mijn KWH bieden we corporaties
straks een plaats waar ze alles kunnen vinden rondom het Huurdersonderzoek.
Gebruiksgemak en flexibiliteit staan voorop. Het Klantvizier ontwikkelen we
door als hét dashboard met volop mogelijkheden voor het maken van analyses,
het gebruik van onderzoeksdata en koppelingen met andere databronnen. Naast
inzicht in de dienstverlening, gaan ook inzicht in de buurt en in de woning een meer
centrale plaats krijgen. En er is bijzondere aandacht voor het thema Duurzaamheid
en sociale Participatie. We ontwikkelen rondom deze thema’s onderzoek dat
past bij de vraagstukken van nu. Daarnaast bieden we leden extra inzichten en
verdiepende analyses. Ook kunnen corporaties bij ons terecht voor een groot
aantal onderzoek op thema; onderzoeken die een stevige basis hebben en die
verrijkt kunnen worden met extra analyses en eigen data.

Impact
In 2022 bieden we corporaties die hun processen willen optimaliseren,
verschillende workshops zoals de Klantreis of de Service scan. Deze zijn ook
zeer geschikt om samen met een ketenpartner te doen. We hebben hierbij
extra aandacht voor bijzondere doelgroepen; hoe zorg je ervoor dat iedereen
mee kan doen en hoe richt je je proces hier zo goed mogelijk op in? Corporaties
die op zoek zijn naar hoe ze op een laagdrempelige manier goed in gesprek
kunnen gaan met hun huurders, ondersteunen we hierin met bijvoorbeeld het
Thuisgesprek, het Flatloket of Context mapping. Voor corporaties die een
complexere ontwikkelopgave hebben rondom klantgerichtheid, stellen we
een programma op maat samen en fungeren we vanuit onze brede kennis en
jarenlange ervaring als sparring partner.

Inspiratie
In 2022 geven we corporaties inspiratie en best practices op actuele thema’s.
De focus ligt hierbij op de thema’s Participatie en Duurzaamheid. We doen dit
in verschillende vormen; zowel in fysieke bijeenkomsten als in digitale vormen.
Denk bij dat laatste aan webinars, digitale meet & learns, infographics en
andersoortige content. Uiteraard volgen we de actualiteit en sluiten we daar op
aan bij het bieden van inspiratie. In het Corporatiehuis start voor bestuurders
een derde editie van de succesvolle Leerlijn Vitale Coalities. Binnen de regionale
samenwerkingen inventariseren we waar KWH waarde kan toevoegen. Als het
gaat om kennisdeling en -ontwikkeling gaan we verder met de verkenning van
de mogelijkheden voor een kennisplatform rondom het thema huurders in de
context van thuis.
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4 Inzicht

Inzicht

Missie vanuit ons koersplan

In 2025 hebben corporaties inzicht
in wat belangrijk is voor huurders
als het gaat om hun thuis. Dit inzicht
bieden we met onze onderzoeken op
de thema’s rondom dienstverlening,
woning en buurt. Met het integrale
beeld dat hieruit ontstaat
geven we corporaties concrete
sturingsinformatie om te verbeteren.

Wat weet je eigenlijk van je huurders? Onderzoek geeft
inzicht. Inzicht in hoe je huurders de dienstverlening
ervaren, hoe zij hun woning en buurt beoordelen, of
inzicht op andere thema’s waar huurders mee te maken
hebben. We zien dat corporaties behoefte hebben aan
huurdersonderzoek op een steeds breder domein. Niet
alleen op thema’s als klantgerichtheid van de organisatie
en de medewerkers, maar ook rondom thema’s als
leefbaarheid en vastgoedbeslissingen. De resultaten
vanuit het onderzoek betrekken zij bijvoorbeeld bij de
ontwikkeling van hun strategische plannen.

4.1 Ontwikkelroute 1 - Huurderinzicht over de dienstverlening

Realisatie Mijn KWH
Eén plaats waar corporaties straks alles kunnen
vinden rondom hun huurdersonderzoeken. Dat is
Mijn KWH. Alles wat met huurdersonderzoeken te
maken heeft, is straks snel en makkelijk te regelen via
dit beveiligde portaal. Van het samenstellen tot van
vragenlijsten, tot het plannen van onderzoek en het
aanleveren van de benodigde onderzoeksgegevens.
De bouw van het nieuwe Mijn KWH is in 2021 van start
gegaan en ronden we af in 2022. Met straks tal van
nieuwe functionaliteiten zoals het zelf instellen van
signaalvragen en het schrijven van je eigen e-mail
waarmee huurders voor het onderzoek worden
uitgenodigd. Gebruiksgemak en flexibiliteit staan
voorop. Daarnaast wordt het nog makkelijker om
systemen te koppelen aan die van onze leden en data
met elkaar te verbinden.

Haal meer uit de cijfers
Het Huurdersonderzoek levert een grote
hoeveelheid data op. Onze adviseurs helpen graag
om meer inzicht te krijgen in de betekenis van de
cijfers. Daarnaast is er het webinar ‘Wegwijs in het
Klantvizier’ waarbij we medewerkers die nog niet
zo lang werken met het Klantvizier, bekend maken
met de verschillende functionaliteiten. De workshop
‘Toveren met getallen uit het Klantvizier’ is een
goede optie om diepgaander inzicht te krijgen.
Toveren met getallen uit het Klantvizier
‘Wij stellen de klant centraal. We zijn betrouwbaar.’
Je leest het op vrijwel elke website van corporaties.
Ervaart de huurder dat ook zo? Onze adviseurs
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Klantvizier als tool voor breed huurdersinzicht
Het Klantvizier is hét dashboard waar alle
onderzoeksresultaten vanuit alle huurders
onderzoeken inzichtelijk worden gemaakt. Het is
een gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige
rapportagetool waarmee je helder inzicht krijgt in de
waardering van huurders bij alle stappen in de klantreis
die jullie huurders doorlopen. Het nieuwe Klantvizier
krijgt nieuwe functionaliteiten zoals tekstanalyse
van open antwoorden voor extra sturingsinformatie
uit deze belangrijke bron van inzichten. En meer
mogelijkheden voor het maken van analyses, het
gebruik van onderzoeksdata en koppelingen met
andere databronnen.

Ook in digitale vorm beschikbaar

toveren vingervlug de getallen tevoorschijn uit
het Klantvizier. Achter de gemiddelde scores
op het dashboard zit namelijk een hele wereld
verborgen. Al klikkend zoomen we dieper in op de
klantwaardering van de corporatie. De workshop
zorgt ervoor dat je dat straks zelf ook kunt. Zo
lopen we alle uitschieters langs en krijgen we een
reëel beeld van hoe huurders de dienstverlening
waarderen. Zodra we op deze manier de getallen
tot leven laten komen en laten zien wat er
achter zit, kunnen corporaties heel gericht de
huurderswaardering omhoog brengen.
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Extra inzicht voor leden
Het Huurdersonderzoek dat we uitvoeren voor onze leden
levert een schat aan gegevens op. In het Klantvizier maken
we de resultaten vanuit dit onderzoek inzichtelijk. In het
Klantvizier zien corporaties onder andere hun scores,
het verloop ervan en hoe ze scoren ten opzichte van het
landelijk gemiddelde. Maar vanuit de resultaten zijn nog veel
meer inzichten en kruisverbanden te halen die niet in het
Klantvizier zichtbaar zijn. Daarom bieden we onze leden als
extra service vanaf 2022 meerdere keren een verdiepende
analyse. Daarnaast voeren we sectoronderzoek uit op een
actueel thema. Leden ontvangen ook hiervan een rapport
met analyses en inzichten.

Waardering in beeld bij Duurzaamheid
Duurzaamheid is één van de thema’s die hoog op de
agenda staat bij veel corporaties. Om corporaties
te helpen het perspectief vanuit de huurder goed
in beeld te brengen, ontwikkelen we ons onderzoek
hier verder op door. Zo is het nu al mogelijk om
binnen het Huurdersonderzoek de waardering van
een onderhoudsproject op te halen bij huurders. Een
volgende stap in 2022 wordt om de verschillende fases
van een duurzaamheidsproject te onderscheiden; van hoe
huurders aankijken tegen duurzaamheid in het algemeen,
en bij een gericht project, tot het ophalen van hun mening
rondom de daadwerkelijke uitvoering en de periode
erna. Door de verschillende fases te onderscheiden,
krijgen corporaties gerichtere sturingsinformatie die ze
gedurende een duurzaamheidsproject in kunnen zetten.
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Waarde toevoegen aan lidmaatschap
We geven onze leden graag maximaal
inzicht om zo te kunnen leren en
verbeteren. Wat onze leden in 2022 kunnen
verwachten:
• Gratis onderzoek groot onderhoud
• Ieder kwartaal een verdiepende analyse
op maat vanuit de resultaten van het
Huurdersonderzoek
• Gratis sectoronderzoek rondom een
actueel thema

Het beste onderzoek voor iedere corporatie
De afgelopen jaren hebben we veel verschillende
onderzoeken voor corporaties uitgevoerd.
Naast het onderzoeken van de dienstverlening,
voerden we ook onderzoek uit rondom specifieke
thema’s. Of stelden we voor corporaties een
onderzoek op maat samen op een eigen thema.
We willen corporaties hierbij het beste onderzoek
leveren met waardevolle inzichten, waarin zij zich
herkennen. Inmiddels hebben we veel ervaring
opgedaan met deze onderzoeken op maat en zijn
ze doorontwikkeld tot beproefde onderzoeken.
Deze thema-onderzoeken voegen we toe aan onze
onderzoeksportefeuille, zodat ze toegankelijk
worden voor iedere corporatie. Hieruit krijgen
zij veel inzichten terug. Door de resultaten
vervolgens te koppelen aan eigen data, of andere
beschikbare data, of door meer uitsplitsingen
toe te voegen, ontstaat extra verdieping. Het
onderzoek wordt hierbij sterker gekoppeld aan de
praktijk van de corporatie.
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Onze onderzoeken
Onderzoek Woningzoekenden
De eerste contacten tussen corporatie
en potentiële huurders beïnvloeden de
toekomstige relatie. Met frus¬tratie
sta je al snel achter. Goed om aandacht te hebben
voor de dienstverlening vanaf het eerste moment.
Met het onderzoek Woningzoekenden horen we
van actief woningzoekenden hoe het zoeken naar
een woning verloopt en hoe ze de dienstverlening
in dit proces waarderen. Het onderzoek voeren
we ook uit voor corporaties met een gezamenlijk
woonruimteverdeelsysteem.

Onderzoek Woonbeleving
De leefbaarheid in wijken is een thema
waar veel aandacht voor is. Corporaties
willen inzicht in wat huurders vinden
van hun woning en buurt. Op welke
aspecten het goed gaat, en waarop het beter
kan. Corporaties gebruiken de resultaten bij
het opstellen van gerichte en onderbouwde
programma’s voor investeringen in bijvoor¬beeld
onderhoud, renovatie en/of leefbaarheid.

Onderzoek
Huurdersbetrokkenheid
In verbinding staan, de huurder
centraal, de huurder betrekken
bij onze keuzes... Het zijn mooie
beloftes die terug komen in strategische plannen
van corporaties. Huurdersbetrokkenheid is een
thema dat dan ook bij veel corporaties hoog op de
agenda staat. Maar vaak blijkt de invulling ervan
lastig. Het onderzoek helpt bij het optimaliseren
van huurderdersbetrokkenheid met oog voor
wensen en behoeftes van de huurders.

Onderzoek Koop
Het kopen van een huis is geen
alledaagse bezigheid. Het is een drukke
tijd waarin je veel moet denken, doen en
beslissen. Dan is het fijn als je goed geholpen wordt
door de corporatie en eventueel de makelaar. Hoe
waarderen huurders de dienstverlening die je als
corporatie biedt als ze hun eigen huurhuis, een
bestaande woning of nieuwbouwwoning kopen?
Het onderzoek Koop geeft hier inzicht in.

Onderzoek Imago
Een sterk imago leidt tot een hogere
tevredenheid en meer betrokkenheid
van huurders. Maar welk beeld
hebben huurders van je corporatie?
En op welke aspecten kan de corporatie haar imago
verbeteren? Een imago-onderzoek geeft je dit
inzicht. En: het geeft concrete aanwijzingen in waar
het anders of beter kan.

Onderzoek Overlast
Iedereen wil wonen in een fijne straat
of buurt. Overlast ervaren van je
buren, of van verkeer in je straat of
van slecht onderhouden straten of groen vindt
niemand leuk. Overlast melden doen je dan ook
niet voor je plezier. Hoe ervaren de huurders de
dienstverlening die hun corporatie biedt als ze
overlast melden? Het onderzoek Overlast geeft
hier inzicht in.

Onderzoek Contactmomenten
Een huurder belt jouw corporatie.
Hoe heeft hij het gesprek ervaren? Dit
onderzoek geeft inzicht in de ervaring
van huurders over het telefonische contact. Met dit
onderzoek verbeter je de kwaliteit van het eerste
klantcontact.

Onderzoek Duurzaamheid
Wat vinden huurders van duurzaamheid,
wat doen ze er zelf aan en wat
verwachten ze van hun corporatie? Het Onderzoek
Duurzaamheid geeft inzicht in wat huurders
verwachten op het gebied van duurzaamheid en
laat zien welke stappen je corporaties kan zetten
op dit actuele thema.
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4.2 Ontwikkelroute 2 - Huurderinzicht over de buurt

Ontwikkeling onderzoek Sociale Participatie
Huurders laten meedoen en meebeslissen in het
beleid en activiteiten van de corporatie. Corporaties
zien steeds meer het belang van goed werkend
participatiebeleid; betrokken huurders hebben meer
vertrouwen in hun corporatie, plannen krijgen meer
draagvlak en de binding met de buurt verstevigt.
Tegelijkertijd worstelen corporaties met de vraag hoe
zij goed invulling geven aan hun participatiebeleid. Hoe
betrek je huurders op een goede manier? Hoe kunnen

en hoe willen zij meedoen? Door verwachtingen
van huurders op te halen, kunnen corporaties deze
meenemen in hun plannen. En ontstaat er een betere
betrokkenheidsmatch tussen corporatie en huurder.
Ons onderzoek Sociale Participatie helpt om inzicht
te krijgen in hoe huurders naar dit thema kijken. En bij
het verder optimaliseren van huurdersbetrokkenheid
met oog voor wensen en behoeftes van huurders. In
2022 geven we meer aandacht aan dit thema en het
daaraan gekoppelde onderzoek.

4.3 Ontwikkelroute 3 - Huurderinzicht over de woning

Brede aandacht voor Woonbeleving
Zowel de waardering van de woning als van de
buurt wordt zichtbaar gemaakt met het onderzoek
Woonbeleving. Is de huurder tevreden over zijn
woning? En hoe waardeert hij zijn buurt? Met
het onderzoek krijgen huurders heel duidelijk
een stem bij bijvoorbeeld renovatie, onderhoud
of leefbaarheidsprojecten. Daarnaast zijn de
uitkomsten goed te gebruiken binnen asset
management bij bijvoorbeeld het maken van
vastgoedbeslissingen. Hoe behaal je met je
asset management een zo optimaal mogelijk
maatschappelijk rendement met oog voor wat
huurders belangrijk vinden? In 2021 gingen we
met verschillende asset managers in gesprek
om met ons mee te denken over hoe zij de
onderzoeksresultaten in kunnen zetten in hun
strategie en hoe we deze nog meer betekenis
kunnen geven. Op basis van deze gesprekken
bouwen we ons onderzoek Woonbeleving
verder uit rondom het thema ‘de huurder in
vastgoedbeslissingen’. Ook met de VTW trekken
we hier in op; samen met commissarissen en
bestuurders scherpen we aan welke rol je de
huurder geeft in vastgoedbeslissingen en hoe je
dit onderzoekt. Dit geeft bovendien inzichten die
ingezet kunnen worden bij de regionale opgaves
van corporaties. Daarnaast onderzoeken we
de mogelijkheden om de resultaten vanuit het
onderzoek te integreren in het nieuwe Klantvizier
en te koppelen aan data vanuit de Aedesbenchmark.
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Partner in de Aedes-benchmark
KWH is partner van Aedes in de
Aedes-benchmark en levert vanuit de
huurdersonderzoeken de waarderingscijfers
voor het prestatieveld Huurdersoordeel en voor
Onderhoud & Verbetering. Corporaties die geen
huurdersonderzoek bij KWH laten uitvoeren
en toch meedoen met de benchmark kunnen
bij KWH een Quick Scan laten uitvoeren. Voor
corporaties die eigen onderzoek doen of via
een ander onderzoeksbureau onderzoek laten
uitvoeren, zorgen wij voor de validatie van de
onderzoeken en data. Daarnaast leveren we
een bijdrage aan de analyses van alle data die
worden verzameld voor alle prestatievelden
en de brancherapportage en aan het
benchlearningprogramma. Hierbij geven we
aan het begin van 2022 invulling aan een viertal
regionale sessies rondom het prestatieveld
huurdersoordeel. Ook staan er een groot aantal
webinars op het programma rondom het thema
professioneel opdrachtgeverschap. Wij geven
hier inhoud aan vanuit het Huurdersoordeel.
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5 Impact

Impact

Hoe kom ik verder vanuit de cijfers van mijn huurdersonderzoek?
Inzicht is de eerste stap, maar met alleen inzicht verandert
er nog niet direct iets. Het is een vraag die we vaak krijgen
van onze leden. Je wilt graag verder ontwikkelen vanuit de
onderzoeksresultaten. Maar dat blijkt vaak lastig. Want waar
begin je? Hoe neem je collega’s goed mee, en ontwikkel je tot
een meer huurdergerichte organisatie die de huurder in een
bredere context ziet? Daarom ontwikkelden wij een aantal
praktijkgerichte workshops die je verder brengen. Waarbij je met
elkaar aan de slag gaat om onder andere de bewustwording van
medewerkers te vergroten. Dit doen we door het proces vanuit
klantperspectief in te richten. Voor corporaties met complexe
klantgerichte verandervraagstukken stellen wij een programma
op maat samen waarbij we je stap voor stap begeleiden naar een
meer klantgerichte organisatie.

Missie vanuit ons koersplan

In 2025 bieden wij
corporaties die
stappen voorwaarts
willen maken in de
huurdersbeleving over
thuis een breed palet
aan workshops en op
maat programma’s.

5.1 Ontwikkelroute 1 - Optimaliseren van klantprocessen

Menselijke maat bij complexe klantprocessen
Eerder bekeken we samen met Aedes en een groep
corporaties hoe we het proces huurincasso konden
optimaliseren vanuit het oogpunt van de huurder. We
ontwikkelden hiermee een Klantreis die corporaties
handvatten biedt op dit thema. De ervaring die we
daarmee hebben opgedaan, willen we ook gaan
toepassen op andere processen die meer maatwerk
vragen, zoals overlast of klachten. Het is namelijk best
ingewikkeld voor corporaties en vaak ook samen met
hun ketenpartners, om hun dienstverlening rondom
omgaan met overlast te kunnen verbeteren in het
belang van zowel de huurders als hun omgeving.
We gaan samen met corporaties op zoek naar
onderzoeksvormen die goed inzicht kunnen geven
in het verloop van dit soort processen en laten zien
waar verbeteringen mogelijk zijn. De inzichten in het
verloop van dergelijke processen, stellen ons in staat
producten te ontwikkelen die goed aansluiten bij de
wensen en behoeften van leden om aan de slag te
gaan met deze vraagstukken. Waar mogelijk koppelen
we de resultaten vanuit deze onderzoeken aan het
Klantvizier, het dashboard waarin alle resultaten vanuit
het Huurdersonderzoek zijn opgenomen.
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Bijzondere doelgroepen in beeld
Steeds vaker krijgen corporaties te maken met
bijzondere doelgroepen zoals statushouders, jongeren,
senioren en doelgroepen met een psychische of
lichamelijke beperking. Specifieke doelgroepen die om
specifiek beleid vragen van corporaties én bijvoorbeeld
hun zorg- en welzijnspartners. Wat hebben deze
groepen nodig? Hoe zorg je er als corporatie samen met
andere instellingen voor dat je dienstverlening en de
achterliggende processen ook goed aansluiten bij deze
groepen? Om met elkaar hier inzicht in te krijgen en
verder te ontwikkelen, zijn bijvoorbeeld een Klantreis
en een sevice scan zeer geschikte tools die deze partijen
gezamenlijk in kunnen zetten.

Ook in digitale vorm beschikbaar
Service Scan
‘Onze huurderstevredenheid rondom reparaties
daalt! Ergens in het reparatieproces gaat iets
niet helemaal goed, maar waar…?’ Herkenbaar?
Soms zie je vanuit het huurdersonderzoek niet
direct waar huurders niet tevreden zijn. Maar in
veel gevallen is helemaal niet zo duidelijk waar de
oorzaak precies ligt. Een Service Scan is een goede
manier om hier meer inzicht in te krijgen. Met een
Service Scan doorloop je het proces stap voor stap.
En krijg je dus inzicht in waar het niet goed gaat.
Deze workshop is ook zeer geschikt om samen met
ketenpartners te doen en kan zowel live als digitaal
worden gedaan.
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Klantreis
Een Klantreis helpt corporaties om vanuit de ogen van de huurder naar
hun eigen organisatie en processen te kijken. Wat maakt hij mee als hij
bijvoorbeeld een reparatie wil laten uitvoeren of een woning wil huren? Hoe
ervaart en beleeft een huurder de dienstverlening? Door gezamenlijk het
proces voor verschillende doelgroepen te doorlopen, ervaar je de stappen
die je huurders doorlopen. In waar het soepel gaat, maar ook de knelpunten
die hij tegenkomt. Het levert niet alleen meer begrip op voor huurders,
maar geeft ook direct inzicht in de quick wins voor verbetering van de
dienstverlening. De Klantreis is zeer geschikt voor alle medewerkers, maar
ook bijvoorbeeld om samen met een zorgpartner of je RvC te doen. Het is
een mooie manier om de bewustwording voor de huurder te vergroten. In
2021 ontwikkelden wij ook een digitale vorm van de Klantreis.

5.2 Ontwikkelroute 2 - Werken aan klantgerichte houding en gedrag

De huurder dichtbij
We zien dat er zeker na de Corona-periode weer
meer behoefte is aan écht in contact zijn met
je huurders. Om niet alleen vanuit kwantitatief
onderzoek de tevredenheid op te halen, maar juist
ook met huurders in gesprek te gaan. Om te horen
wat er schuil gaat achter de cijfers van onderzoek
en om dieper liggende motieven, en inzichten in
hoe huurders het anders of beter zouden willen,
naar boven te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door te
luisteren naar huurders in een KWH-Luisterpanel,
door bij ze langs te gaan en daar het gesprek aan
te gaan met de methodiek van het Thuisgesprek,
of door middel van Context mapping. Een
kwalitatieve methode om inzicht te verkrijgen
in de leefwereld, emoties en behoeften van de
huurder. In 2022 willen we bij Context mapping
vaker corporatiemedewerkers betrekken bij de
uitvoering ervan, we zien dat dit grote voordelen
oplevert bij bepaalde vraagstukken. Ook willen we
inzetten op het na-traject. Hierbij vindt eventueel
vervolgonderzoek plaats, waarbij het effect van
Context mapping wordt onderzocht. Daarnaast
willen we meer inzetten op promotie van Context
mapping en de producten erachter, zodat de
bekendheid hiervan toeneemt bij corporaties en ze
weten welke meerwaarde het kan bieden.
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Ook in digitale vorm beschikbaar

KWH-Luisterpanel 			
Bewustwording creëren door twee uur lang te
luisteren naar je huurders. Zonder dat je zelf iets
kunt zeggen. Dat is de essentie van het KWHLuisterpanel. Bij het KWH-Luisterpanel zijn er twee
ruimtes. In de ene gaan huurders onder begeleiding
van een onafhankelijke gespreksleider in gesprek
over een vooraf afgestemd thema. Vanuit een
andere ruimte kijken en luisteren de observanten
‘live’ mee via een beeldscherm en kunnen zich
niet in het gesprek mengen. De observanten zijn
de medewerkers van de corporatie, relaties of
ketenpartners. Door alleen te luisteren, hoor je echt
nieuwe dingen. Collega’s voelen direct de urgentie,
raken betrokken en zijn eerder bereid mee te
denken en oplossingen aan te dragen. We voerden
inmiddels al een groot aantal KWH-Luisterpanels uit
bij corporaties. Eerder ontwikkelden we een digitale
Corona-proof variant, waarbij medewerkers ook via
een verbinding op afstand mee kunnen kijken. Een
andere vorm is de KWH-Luisterpodcast. Er vinden
telefonische Luistergesprekken plaats met huurders,
waarvan een compilatie wordt gemaakt. Vervolgens
luister je gezamenlijk naar deze compilatie, gevolgd
door een interactieve workshop. In 2022 kunnen
corporaties deze vormen af blijven nemen.
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Thuisgesprek
Hoe kun je beter bewustwording creëren dan
door echt met huurders in gesprek te gaan?
Door bij huurders thuis ‘live’ met ze in gesprek
te gaan, ontdek je wat ze echt belangrijk vinden.
Dat kan best een spannende stap zijn voor
sommige medewerkers. Maar wij zorgen ervoor
dat medewerkers goed voorbereid op de koffie
gaan en dat het gesprek vlot verloopt. Tijdens
het gesprek kunnen ze gebruik maken van het
luisterdoosje, een set themakaarten dat we
speciaal ontwikkelden om in een gesprek met
huurders de juiste thema’s aan bod te laten komen.

Flatloket
Hoe veilig voel je je
in de buurt? Heb je
goed contact met je
buren? Hoe was dit
vroeger en wat hoop
je voor de toekomst?
Het Flatloket is
een vorm van
Context mapping
en is een leuke,
laagdrempelige
manier om het
gesprek aan te gaan
met de bewoners
van een complex. We voeren dit gesprek met
behulp van een poster. Op deze poster staan
diverse thema’s die betrekking hebben op
het complex en de buurt. Het Flatloket geeft
verdiepende inzichten in knelpunten, behoeftes
of kansen die bewoners ervaren. Het Flatloket
is bijvoorbeeld goed te combineren met het
Onderzoek Woonbeleving!

Programma op maat voor klantgerichte verbetervraagstukken
Hoe zorg ik ervoor dat mij klantvisie tot leven komt? Hoe krijg ik mijn kernwaarden meer onder de
aandacht? En hoe vertaal ik ze naar de praktijk? Het zijn vraagstukken die we steeds vaker krijgen
van corporaties. Eenduidige, pasklare oplossingen zijn er vaak niet. Een integrale benadering is
noodzakelijk om hier goed invulling aan te kunnen geven. Samen met de corporatie kijken we
wat nodig is om het doel gezamenlijk met eventueel medewerkers én ketenpartners te bereiken.
We vertalen dit naar een Programma op maat. Een programma op maat bestaat uit verschillende
stappen die bijdragen aan het einddoel. We starten bijvoorbeeld met een Luisterpanel om
medewerkers meer klantbewust te maken, waarna we vervolgens met een Service Scan stap voor
stap het proces doorgronden en kijken waar mogelijke knelpunten zitten. De effecten van het
Programma monitoren we in het Klantvizier.

5.3 Ontwikkelroute 3 – Verkennen van de toekomst
Woningnood, energiearmoede, vitale wijken, digitalisering. Zomaar wat grote
thema’s die spelen bij corporatie én huurder. We zitten in een roerige tijd waarbij
het niet altijd makkelijk is om keuzes te maken en te prioriteren. Geef je voorrang
aan verduurzaming, of moet meer budget en mankracht ingezet worden op
leefbaarheid? Zet je verder in op digitalisering, of juist op dat persoonlijke contact
waar ook zoveel behoefte aan is? Of is het één wellicht goed met het ander
te combineren. We geven een reflectie van maatschappelijke thema’s die op
corporaties afkomen. En vertalen dit naar wat vanuit huurdersperspectief nodig
is om goed te kunnen ontwikkelen op de thema’s van dit moment. Wat betekenen
deze trends, kunnen we goede tools ontwikkelen die inzichten geven vanuit wat
huurders belangrijk vinden? We gaan hierover het gesprek aan op regionaal niveau.
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6 Inspiratie

Inspiratie

Missie vanuit ons koersplan

In 2025 bieden we een
kennisplatform waar
iedereen terecht kan
voor kennis, inspiratie
en best practices
rondom het werken aan
huurdersbeleving in de
context van thuis.

Nieuwe ideeën opdoen, leren van anderen en elkaar
ontmoeten. Dat doen we met ons aanbod van
bijeenkomsten en activiteiten. Bijeenkomsten rondom
thema’s die actueel en relevant zijn voor corporaties
en waarbij we ook de context van thuis betrekken.
Naast bijeenkomsten voorzien we je ook van best
practices, ervaringen en tips die we van buiten naar
binnen halen. Met mooie voorbeelden vanuit onze
leden. Met ons Corporatiehuis bieden we bestuurders
een Platform waar zij kunnen sparren en leren over de
uitdagingen waar zij nu en in de toekomst voor staan.

6.1 Ontwikkelroute 1 – Bieden van inspiratie en best practices

Veelzijdig programma van (digitale) bijeenkomsten
en content
Ook in 2022 kunnen corporaties een veelzijdig
programma verwachten van bijeenkomsten, meet &
learns, benchlearning en inspiratie vanuit content. We
zien dat er behoefte is aan zowel fysieke ontmoetingen,
als digitale ontmoetingen. Deze vormen zetten we dan
ook naast elkaar in. Twee actuele thema’s lichten we
er in het bijzonder uit: duurzaamheid en participatie.
Op deze twee thema’s stellen we een veelzijdig
jaarprogramma op dat bestaat uit een combinatie
van fysieke bijeenkomsten en digitale vormen, zoals
webinars, infographics of nieuwsartikelen. Uiteraard
is er naast deze thema’s ruimte voor Inspiratie
rondom actualiteit of nieuwe ontwikkelingen. In
2022 staan ook de Aedes-benchlearningsessies, de
Bootcamp en de Inspiratietrip op het programma.
In de benchlearningsessies geven we in een
viertal regionale bijeenkomsten verdieping op het
prestatieveld Huurdersoordeel vanuit de Aedesbenchmark. In de KWH-Bootcamp werken maximaal 20
beleidsmakers, leidinggevenden en veranderaars van
woningcorporaties gedurende twee intensieve dagen
aan hun eigen veranderopgave. Bij de Inspiratietrip
brengen we een bezoek aan een organisatie buiten
de sector die op een opvallende manier bezig is met
klantgerichtheid.
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Strategisch aansluiten bij regionale samenwerkingen
Corporaties bundelen steeds meer hun krachten
rondom verschillende lokale, regionale opgaves.
Denk aan oplossingen rondom woonruimteverdeling,
duurzaamheidsopgaves, gezamenlijke inkoop of
gezamenlijk onderzoek. Vanuit KWH faciliteren we
corporaties graag op dit regionale niveau. Bijvoorbeeld
met regionale benchlearning, onderzoeken op
specifieke thema’s, of het leveren van een bijdrage
aan regionale bijeenkomsten. Een eerste stap die wij
in 2021 hierbij hebben gezet, is het in beeld brengen
van welke netwerken er eigenlijk allemaal zijn. We
maakten hiervan een praktisch, interactief overzicht.
Een volgende stap is om samen met onze leden de
mogelijkheden te inventariseren. We denken hierbij
bijvoorbeeld aan een Woobelevingsonderzoek op
regionaal niveau, een presentatie waarin we trends &
ontwikkelingen schetsen, of meer huurdersinzichten in
het regionale Woonruimteverdeelsysteem.
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6.2 Ontwikkelroute 2 – Verbreden en versterken Corporatiehuis
Corporatiehuis 2022, leerlijnen & themabijeenkomsten
Bestuurders van corporaties die in een veranderende
maatschappelijke omgeving een organisatie
leiden, bieden we met het Corporatiehuis een
inspirerende en veilige omgeving voor intervisie en
leiderschapsontwikkeling. We doen dat volgens het
‘voor en door principe’; bestuurders werken in coalities
samen aan de vraagstukken die hen bezighouden.
In 2022 gaat wegens succes een derde editie van de
Leerlijn Vitale coalities van start. De deelnemers van

de eerste editie van deze Leerlijn, hebben aangegeven
behoefte te hebben aan een vervolg op hun afgeronde
Leerlijn. We bekijken samen met hen hoe we invulling
kunnen geven aan een Leerlijn die hierop aansluit. Naast
Leerlijnen voor bestuurders, inventariseren we ook de
mogelijkheden voor meer thematische bijeenkomsten
voor Raden van Commissarissen. Dat kan zijn voor een
RvC van een individuele corporatie, of gezamenlijk
voor meerdere corporaties. Gericht op bijvoorbeeld
regionale kennisuitwisseling.

Leerlijn Vitale coalities (editie 3)
Bij deze Leerlijn staat samenwerking in het (semi-)
publieke domein centraal. Over de uitdagingen en
kenmerken van nieuwe (type) samenwerkingen
en rollen anno nu. Wat zijn in die zin de
belangrijkste opgaven van woningcorporaties en
hun netwerkpartners? Hoe stuur je een netwerk,
wat vraagt dat van individuele partijen en welke
dilemma’s dienen zich dan aan? Belangrijke thema’s
in deze leerlijn zijn leiderschap in netwerken,
vertrouwen, waardegedreven samenwerking,
autonomie en netwerkgovernance. En de
uitdagingen, kansen en (persoonlijke) dilemma’s die
daaraan voor de deelnemers en hun organisaties
zijn verbonden.

6.3 Ontwikkelroute 3 – Ontwikkeling Kennisplatform

KWH als Kennisplatform
Er is veel kennis rondom huurders beschikbaar in de sector. Zowel bij KWH als
bij partijen om ons heen. Maar deze kennis is versnipperd en niet altijd makkelijk
toegankelijk. Is het niet mooi als deze kennis op één centrale plaats beschikbaar
komt? Voor iedere corporatie toegankelijk. Met een Kennisplatform waarop
we onafhankelijke, inspirerende en deskundige content delen over huurders
in de context van thuis, willen we hier aan bijdragen. In 2021 vond een eerste
verkenning plaats; hoe zou dit er uit kunnen zien en op welke vraagstukken moet
het zich richten. In 2022 halen we bij corporaties de behoefte op en kijken we
verder hoe en met welke partijen we een dergelijk platform op kunnen starten.
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7 Werkorganisatie
Hybride werken als nieuwe standaard
‘Werk thuis als het kan’. In Corona-tijd is dit advies
meerdere keren voorbij gekomen. Ook binnen KWH
hebben we met thuiswerken inmiddels ruime ervaring
opgedaan. Maar na een periode van lockdowns en
verplicht thuiswerken, kwam er ook weer meer
ruimte om naar kantoor te kunnen. We kozen hierbij
voor een hybride vorm, waarbij medewerkers deels
thuis werkten, en voor een deel op kantoor. In 2021
hebben we hier kaders voor opgesteld. In 2022 gaan
we met elkaar ervaren of deze hybride vorm voor
zowel medewerkers als organisatie in de praktijk goed
werkbaar en succesvol is.
Aandacht voor vitaliteit & opleiding
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers plezier
hebben in hun werk. Dat er een energieke en positieve
sfeer heerst, waar ruimte is voor (persoonlijke) groei,
innovatie en creativiteit. Een vitale organisatie waarin
medewerkers een goed evenwicht ervaren tussen
werk en privé en er een goede balans is tussen de
verschillende werkzaamheden. Daarom staat in 2022
het thema ‘vitaliteit’ bij ons op de agenda. We bekijken
wat vitaliteit voor ons precies is. Waar de behoeften
liggen van de medewerkers en wat het kan opleveren.
Leren en ontwikkelen in projectmatig werken
De afgelopen jaren heeft de organisatie KWH ervaring
opgedaan met projectmatig werken. We zijn hier
destijds mee gestart om de complexe(re) vraagstukken
vanuit corporaties die op ons afkwamen op een
planmatige en eenduidige wijze aan te pakken. We
nemen in 2022 de tijd om hier verder op te leren en
ontwikkelen. We staan stil bij de ervaring die we tot
nu toe hebben opgedaan en zetten in op verdere
professionalisering van projectmatig werken.
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Kleine werkorganisatie, breed partnernetwerk
Onze partners spelen een belangrijke rol bij onze
productontwikkeling en het op deskundige en
onafhankelijke wijze uitvoeren van onze onderzoeken.
Voor onze onderzoeken werken we samen met
onderzoeksspecialist DESAN. KWH-Luisterpanels
verzorgen we samen met Luisterpunt en met Kaemingk
Advies de klantreizen. Met organisaties als H3ROES,
Bureau B, FLOW en VTW werken we samen in het
organiseren van netwerkactiviteiten en leerlijnen in
het Corporatiehuis. Ook sectorbreed bundelen we onze
krachten. We hebben een partnerschap met Aedes voor
de Aedes-benchmark. We blijven op zoek naar partijen
om mee samen te werken om zo nog meer kennis aan te
trekken die voor onze leden van nut is bij de thema’s die
bij hen spelen.
Risicomanagement ICT
Het risico op hacking, phishing of malware-incidenten is
de laatste jaren flink toegenomen. Met deze stijgende
bedreigingen wordt het dus steeds belangrijker om de
privacy en security van de organisatie te borgen met
een sterke informatieveiligheid. We inventariseren
welke risico’s er zijn, of ze acceptabel zijn en of en welke
maatregelen we moeten nemen.
Hoogste standaard in bescherming
persoonsgegevens
KWH voldoet aan alle wetgeving en richtlijnen
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) op
het gebied van bescherming persoonsgegevens en
databeveiliging. Ook onze partnerorganisaties die
betrokken zijn bij onze onderzoeken voldoen hieraan en
zijn, net als KWH, ISO gecertificeerd. Zo is onze partner
DESAN gecertificeerd voor ISO 20252 (Markt- en
opinieonderzoek) en ISO 27001 (informatiebeveiliging)
en maakt zij gebruik van eigen afgesloten omgevingen
binnen externe datacentra met geografische scheiding.
We zijn op dit gebied koploper in de sector en ook in
2022 staat de bescherming van persoonsgegevens hoog
op de agenda.
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8 Begroting 2022

Bedrijfsopbrengsten			
			
Onderzoek, begeleiding, netwerkactiviteiten 		
2.894.460
Inzicht - Onderzoek kwantitatief
2.415.530
Impact - Onderzoek kwalitatief
353.930
Inspiratie - Netwerkactiviteiten/Corporatiehuis
125.000
			
A: SOM van de BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
2.894.460
		
			
Bedrijfslasten			
Onderzoek, begeleiding, netwerkactiviteiten		
Inzicht - Onderzoek kwantitatief
-640.060
Impact - Onderzoek kwalitatief
-150.850
Inspiratie - Netwerkactiviteiten/Corporatiehuis
-91.625
			
Personeelskosten		
Facilitaire kosten		
Kosten ICT		
Strategie & Organisatie ontwikkeling		
Marketing & Communicatie		
B: SOM van de BEDRIJFSLASTEN		
		
SALDO (A - B)		
Bijzondere baten/lasten		
Renteresultaat		
Afschrijvingen		
		
Resultaat bedrijfsvoering vóór investering		
			
Investering uit reserve voor onderzoeksontwikkeling		
			
Resultaat bedrijfsvoering na investering		
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-882.535

-1.709.350
-136.900
-27.500
-92.750
-23.500
-2.872.535
21.925
-20.005
€ 1.920
-75.000
-73.080
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Toelichting op de begroting
KWH is een coöperatieve vereniging met zo’n 135 leden. De
begroting wordt jaarlijks zonder winstoogmerk opgesteld.
Voor inspiratie, sectoronderzoek en productontwikkeling
worden komend jaar extra middelen ingezet. Reeds in 2021
maar ook in 2022 wordt samen met de leden het nieuwe
Huurdersonderzoek ontwikkeld. Komend jaar gaan we dit
doen met een formatie van 19 medewerkers en een kleine
flexibele schil.

Met de nieuwe CAO Woondiensten in het vooruitzicht,
indexeren we in 2022 de contributie met 1,9%. Prijzen voor
onze overige onderzoeken, workshops en programma’s
worden vooralsnog niet verhoogd. De begroting 2022 is
opgesteld vanuit een scenario, dat rekening houdt met
fysieke bijeenkomsten, maar mogelijk ook met werken op
afstand. KWH is erop voorbereid om de woningcorporaties
te kunnen blijven bedienen met digitale productvarianten.

Bedrijfsopbrengsten

Impact
De pijler Impact van KWH omvat Workshops en Programma’s op maat met onderzoekstechnieken van een meer
kwalitatieve aard. De uitkomsten van de onderzoeken vertegenwoordigen meer het verhaal van huurders achter de
cijfers. Het betreft producten zoals het KWH Luisterpanel,
Contextmapping en het Thuisgesprek, maar ook workshops zoals de Service Scan en de Klantreis (voor meerdere
doelgroepen). In 2021 zijn voor een groot deel van deze
producten ook digitale en semi-digitale varianten ontwikkeld. Mede om die reden wordt er voor 2022 een groei van
de producten in deze pijler verwacht van 8,8% ten opzichte
van de 2021 begroting, met in totaal € 353.930 aan bedrijfsopbrengsten.

Naar verwachting blijft het ledenaantal in 2022 nagenoeg
stabiel. Naast het huurdersonderzoek zien we bij de corporaties en (regionale) samenwerkingsverbanden een toenemende vraag naar aanvullend onderzoek. Op de drie pijlers:
Inzicht, Impact en Inspiratie zijn de totaal te verwachten
bedrijfsopbrengsten in 2022 € 2.894.460.
Inzicht
Na een periode van groei in deze pijler zal de uitvoering van
aanvullende kwantitatieve onderzoeken enigszins stabiliseren mede door de aanwezige onderzoekscapaciteit en
richten we ons op het verkrijgen van inzicht in de beleving
van huurders door onderzoek. Naast procesonderzoek, zijn
onderzoeken op maat beschikbaar met actuele thema’s
zoals Sociale Participatie of Huurdersbetrokkenheid,
Duurzaamheid en Woonbeleving of specifieke thema’s die
relevant zijn voor de betreffende corporatie. Onder deze
pijler vallen ook de activiteiten voor de Aedes-benchmark.
De totale opbrengsten voor 2022 in deze pijler zijn naar
verwachting € 2.415.530.
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Inspiratie
Naast de leerlijnen van het Corporatiehuis stelt KWH
zichzelf jaarlijks tot doel om een inspirerend programma
samen te stellen voor onze leden met best practices, inspiratiesessies en themabijeenkomsten. In 2021 is een deel
van het programma digitaal verlopen en helaas hebben
we vanwege Corona de Inspiratietrip moeten uitstellen
naar 2022. In 2022 staat deze op het programma net als
de jaarlijkse 2-daagse Bootcamp. Het Corporatiehuis zal
wegens succes de 3e editie van de Leerlijn Vitale Coalities
opstarten en een vervolg op de Leerlijn Vitale Coalities is in
overleg met eerdere deelnemers in de maak. De opbrengsten in de pijler Inspiratie zijn begroot op € 125.000
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Bedrijfslasten – Organisatie
De totale bedrijfslasten van de organisatie kennen een
groei van 3,5% en zijn naast de verwachte inflatie, een
huurverhoging en negatieve bankrente, met name terug
te voeren op de personele lasten. Het streven van KWH is
om haar middelen zo efficiënt en doelmatig mogelijk in te
zetten daar waar mogelijk.
Personeelskosten
De formatie in 2022 kent een kleine uitbreiding ten opzichte van 2021 (16,24 fte t.o.v. 15,25 fte over heel 2021).
Daarnaast is de groei van de personeelspost met name het
gevolg van de verwachte CAO ontwikkeling. De totale personeelskosten voor 2022 zijn begroot op € 1.709.350. KWH
investeert in haar personeel door in te zetten op vitaliteit
en teamontwikkeling zoals projectmatig werken en daarnaast is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Facilitaire kosten
De facilitaire kosten zijn begroot op € 136.900 en staan
voor de kosten voor huisvesting, kantoor en verzekeringen.
Doelmatigheid wordt bereikt op de kosten voor kantoor
door veel meer in te zetten op digitale opslag. De huisvestingskosten zijn onderhevig aan een indexatie op de huur
van het pand van 2,7%. Desondanks zijn de totale facilitaire
kosten iets lager begroot dan in 2021.
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ICT
De kosten voor ICT zijn begroot op € 27.500 en betreffen
kosten voor de website (KWH en Corporatiehuis), licentiekosten en ICT ondersteuning.
Strategie en organisatie
Het budget Strategie en Organisatie van € 92.750 is bedoeld voor o.a. de vergoedingen aan de leden van de Raad
van Commissarissen en de Commissie Kwaliteitsverklaringen, de accountantskosten, de externe ISO-audit, juridische
kosten en de organisatiekosten voor de Algemene Leden
Vergadering.
Marketing en Communicatie
Het Marketing en Communicatie budget voor 2022 betreft
een bedrag van € 23.500. Deze kosten worden onder andere aangewend voor vormgeving van onze communicatie
uitingen, zoals de websites van KWH en het Corporatiehuis en het jaarplan en het jaarverslag, maar ook de KWH
nieuwsbrieven.
Investering Productontwikkeling
In 2022 zetten we de volgende stappen in de vernieuwing
van ons Huurdersonderzoek. Met het vernieuwde Mijn
KWH bieden we corporaties straks een plaats waar ze alles
kunnen vinden rondom het Huurdersonderzoek. Hiervoor
maken we een bedrag vrij uit onze reserve van € 75.000.
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