
Tevreden bewoners: 
denken en handelen
vanuit mensen
• goede waardering voor de 
   technische kwaliteit
• meer zichtbaar in de wijk
• verbeteren bereikbaarheid en  
   afhandeling van klantvragen
• verbeteren klantbenadering

• meer samenwerken met bewoners

Effectieve samenwerking: 
samen bereik je meer 
dan alleen
• nemen deel aan relevante 
   overlegstructuren: zoeken naar
   effectieve samenwerking
• open, betrokken en creatief 
   bij aangaan samenwerkings-
   overeenkomsten
• komen afspraken na

Financiële continuïteit: 
van rode naar groene cijfers
• uitvoering herstelplan: fi nanciële 
   ratio’s voldoen aan normen 
   herstelplan. We willen zo snel 
   mogelijk onder het verscherpte 
   toezicht uit.
• in visitatie 2019 scoort Laurentius 
   minimaal een 7 op onderdeel 

   Presteren naar Vermogen.

Toekomstbestendige 
vastgoedportefeuille: stenen 
moeten gewoon goed zijn
• verbeteren energetische kwaliteit  
   door duurzaamheidsvisie 2017 
   en deze visie vertalen naar ambitie en 
   meerjarenprogramma verduurzaming
• onderhoud casco gericht op behoud 
   van score 2
• verkoop 600 woningen buiten 
   kernwerkgebied in 2017
• verkoop 2017-2020 getemporiseerd van 
   minimaal 45 naar maximaal 15 per jaar
• Breda : tot eind 2018 tenminste 4.100 
   woningen betaalbaar, 6.300 sociaal
• Alphen-Chaam: tot eind 2018 tenminste 
  140 woningen betaalbaar, 200 sociaal

Professionele organisatie: 
wie en wat zijn nodig voor 
een succesvol resultaat
• professionals staan in hun kracht 
   en willen blijven leren en verbeteren
• onze werkprocessen zijn lean

Meer informatie over ons Ondernemingsplan 2017-2020? 

Ga dan naar www.laurentiuswonen.nl/ondernemingsplan. Of bel of mail ons, 
telefoon 076 - 5 644 644, e-mail communicatie@laurentiuswonen.nl 

De missie van Laurentius is ons vertrekpunt: 
samen met onze bewoners en samenwerkingspartners 
bieden we een thuis, goed en betaalbaar wonen, voor 
onze bewoners. We werken voor mensen van jong 
tot oud, en vooral voor mensen met een smalle beurs 
en voor mensen die voor hun huisvesting bijzondere 
aandacht en zorg nodig hebben.
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