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Woonwaard gelooft dat
ontplooiing de motor
is voor welzijn en
geluk. Een goed thuis
is daarvoor de basis.

Onze drijfveer

Onze missie
Betaalbaar wonen in de regio Alkmaar,
in een huis dat bij je past,
in een buurt die je bevalt,
nu en in de toekomst.

Onze visie
• We zorgen voor goede, betaalbare woningen.
• We zijn financieel solide, met beperkt risicoprofiel.
• Bewoners zijn klant, belanghebbende en actieve partner. Zij hebben zeggenschap
over wat er in hun wijk gebeurt.
• De verantwoordelijkheid voor leefbaarheid, voorzieningen en duurzaamheid
delen we met huurders, omwonenden en instanties.
• Gemotiveerde, competente en vitale medewerkers zijn de kern van onze organisatie.

Onze waarden
Klantfocus
Wendbaar
Solide

Onze competenties

Onze competenties

(operationele functies)

(tactische/strategische functies)

Servicegerichtheid
Verandervermogen
Verantwoordelijkheidsbesef

Omgevingsbewustzijn
Initiatief
Verantwoordelijkheidsbesef

Maatschappelijk

Vastgoed

Organisatie

≥ 99% van onze woningen
heeft een huur onder de
huurtoeslaggrens.

In de basis zijn we een
vastgoedorganisatie.

We zijn ingericht
naar de rollen van de
vastgoedkolom.

Een gezond rendement
op onze woningen, zorgt
ervoor dat we die ook in
de toekomst betaalbaar
kunnen verhuren.

We zijn een compacte
en procesgerichte
organisatie.

We zijn partner voor
instellingen in de wijk.

Onze woningen voldoen
aan de vraag van
nu en in de toekomst.

We werken zo
efficiënt mogelijk en
houden onze
bedrijfskosten laag.

We zijn partner voor
gemeenten in het realiseren
van de woonvisie.

De huurprijs past bij de
kwaliteit van de
woning en de portemonnee
van onze huurder.

We zijn er speciaal voor
mensen met een zwakkere
sociale, economische of
maatschappelijke positie.

We investeren in
duurzaamheid. Voor een
beter milieu én lagere
woonlasten.

Onze huurders zijn
tevreden over hun woning
en onze dienstverlening.

We ondersteunen
bewonersinitiatieven.

We houden voldoende
woningen beschikbaar.

We gaan uit van de
kracht en kunde van
medewerkers en stellen hen
in staat hun talenten te
ontplooien.
We werken volgens de
principes van Samen
Slim Werken, in de bouw
én in de wijk.

