
V A C A T U R E /
P R O F I E L S C H E T S

Zo lang mogelijk thuis te blijven wonen met behoud

van de eigen regie c.q. eigen keuzes. 

Gezellig en met elkaar samen te kunnen wonen, maar

met een vrijblijvend karakter. Bewoners moeten zelf

kunnen bepalen hoe sociaal hun leven is. 

ALGEMEEN
Stichting Serviceflats Zeeland (SSZ) verhuurt ruim

tweehonderd seniorenappartementen in Goes, verdeeld

over twee appartementencomplexen met twee aparte

stichtingen: Serviceflat De Horst en Serviceflat De

Schakel.  

Onze kernactiviteit is het bieden van zelfstandig wonen

in combinatie met ondersteunende en facultatieve

diensten. 

Wij willen dat bewoners zich welkom en thuis voelen en

door ons goed gefaciliteerd worden om: 

We streven naar een vitale woongemeenschap, waar

positiviteit en geluk centraal staan. 

PROFIEL VASTGOED/VOLKSHUISVESTING

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Toezichthouder 

Sparringpartner/klankbord 

Werkgever

Netwerker 

BESTUURSVORM
SSZ en daarmee ook de stichtingen Serviceflat De Horst

en De Schakel kennen een bestuursvorm met een

directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT).

  

De RvT is belast met het toezicht op het beleid van de

directeur-bestuurder en de uitvoering daarvan. 

Binnen de RvT zijn minimaal de kennisgebieden financiën,

personeel & organisatie, zorg & welzijn en

vastgoed/volkshuisvesting vertegenwoordigd.

De RvT fungeert als: 

De reguliere RvT-vergaderingen zijn vier keer per jaar.

Daarnaast is er een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst

aan de hand van een thema. 

Incidenteel vindt er bilateraal overleg plaats.

 De RvT-leden ontvangen een vergoeding. 

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van
een van de leden van de Raad van Toezicht, zijn we op
zoek naar een enthousiaste opvolger die als lid van de
Raad van Toezicht gedegen kennis en ervaring heeft met
betrekking tot vastgoed/volkshuisvesting. 

AFFINITEIT
Van onze toezichthouders verwachten we een kritische

en onafhankelijke geest. Van belang is het vermogen om

de balans te vinden tussen afstand en betrokkenheid,

alsmede tussen inspireren en controleren. Verder is het

belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen

hoofd- en bijzaken. 

We vinden het ook belangrijk dat ieder RvT-lid

verantwoordelijkheid neemt en een teamspeler is.

Affiniteit met onze doelgroep en doelstellingen –

bewoners een comfortabele, plezierige en onbezorgde

oude dag bezorgen – is een must.  

Kandidaten uit de regio genieten de voorkeur.  

Gegeven de samenstelling van de Raad van Toezicht is

er een sterke voorkeur voor vrouwelijke kandidaten.  

PROCEDURE
De sollicitatietermijn sluit op 15 september 2021. 

De gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn

gepland op:

Dinsdagmiddag 21 september 2021 (met de RvT)

Dinsdagmiddag 5 oktober 2021 (met de directeur-

bestuurder en twee leden bewonersverenigingen)

De benoeming gaat in op 1 januari 2022 voor een

eerste periode van drie jaar. 

Het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag

(VOG) is onderdeel van de procedure.

reageren
Belangstellenden kunnen voor eventuele vragen contact

opnemen met de leden van de RvT:

Voorzitter: Rian Duininck

r.duininck@dehorstdeschakelgoes.nl

tel: 06-54715551

Lid: Bart Bouwmeester:

b.bouwmeester@dehorstdeschakelgoes.nl

Lid: Ad de Wit

a.dewit@dehorstdeschakelgoes.nl

Motivatiebrief met CV ontvangen we graag voor

15 september 2021 per e-mail, gericht aan de voorzitter:

r.duininck@dehorstdeschakelgoes.nl  
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INLEIDING
De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van

zijn samenstelling met een profielschets. 

Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht

voordoet, stelt de Raad van Toezicht een

individueel profiel voor die betreffende zetel op. 

Dit profiel is afgestemd op de samenstelling van de

Raad van Toezicht en passend binnen het algemene

profiel van de Raad van Toezicht. 

 

OMVANG EN TAAK
Conform de statuten bestaat de Raad van Toezicht

uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke

personen. Het aantal leden wordt bepaald door de

Raad van Toezicht.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor en

belast met het besturen van de organisatie. 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te

houden op de besturing door de bestuurder en op

de algemene gang van zaken als maatschappelijke

onderneming. 

De Raad van Toezicht sluit in haar toezicht aan bij

de visie en kernwaarden van de organisatie als

omschreven in het Koersplan 2020-2023. 

De Raad van Toezicht heeft een eigenstandige

positie en taak. 

Vertrouwen en wederzijds respect zijn essentieel

voor een open, constructieve en duurzame

uitvoering van bestuur en toezicht en vormt de

basis voor een evenwichtig samenwerking tussen

de bestuurder en de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de

besturing zich richt op het realiseren van de

doelstellingen van de organisatie, spart met de

bestuurder over de koers en bewaakt dat de

bestuurder koersvast is. 

De Raad van Toezicht heeft in haar toezicht

nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en

continuïteit van de organisatie. Besluiten worden

genomen conform hetgeen in de statuten is

bepaald.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat

de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en

welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch

kunnen opereren. 

De leden zijn geen vertegenwoordigers van enige

interne of externe partij van de stichtingen. 

Zij handelen zonder last of ruggenspraak, maar wel

met een brede blik, zich bewust van de

maatschappelijke taak voor wat betreft de verhuur

van appartementen aan senioren.

TOEZICHTKADER

Toezichthouder 

Sparringpartner/klankbord 

Werkgever

Netwerker 

De Raad van Toezicht onderkent de volgende taken

en voert deze gelijktijdig uit: 

Hoewel de taak van toezichthouder op de eerste

plaats staat vormt de taak van netwerker een

belangrijke schakel tussen de maatschappij en de

stichtingen, die essentieel is voor het inbrengen

van signalen en kennis uit de externe omgeving. 

De Raad van Toezicht is zich bewust van de

spanningsvelden die zich tussen deze rollen

kunnen voordoen. 

De Raad voert haar taken uit vanuit een proactieve

en constructieve benadering, op basis van

onderling vertrouwen en vertrouwen naar de

bestuurder. 

DESKUNDIGHEDEN

Financieel

Vastgoed/volkshuisvesting

Zorg & Welzijn

Personeel & Organisatie

Om zich binnen deze context en vanuit deze

opvatting op een adequate manier van zijn taken te

kunnen kwijten, dienen de leden van de Raad van

Toezicht tezamen tenminste over de volgende

deskundigheden en kwaliteiten te beschikken:

Er word naar gestreefd dat alle leden in combinatie

met de bestuurder tezamen alle elementen

afdekken. 

KWALITEITEN
Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke

afstand

Snel overzicht en inzicht verwerven

Gevoel voor maatschappelijke verhoudingen

Ontvankelijk en open voor elkaar

Onafhankelijkheid

Samenwerken in teamverband

Proactieve houding en gedrag

Kritische zelfreflectie

VOORZITTER RVT
Het vermogen te hebben om met autoriteit en

natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de

Raad van Toezicht te vervullen; 

Over de persoonlijkheid en achtergrond te

beschikken om de Raad van Toezicht als geheel

goed te laten functioneren, de inbreng van elk

der leden te verzekeren en aldus tot een

doordachte besluitvorming van de Raad van

Toezicht te komen; 

Over zodanige eigenschappen en uitstraling te

beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in

het belang van de stichting kan vervullen. 

In het bijzonder dient de voorzitter: 

De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van

de Raad van Toezicht te leiden en is voor de Raad

van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het

eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht. 
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Voorwoord 

V oor u ligt het Koersplan 2020-2023 van Stichting Serviceflats 
Zeeland (SSZ), Stichting Serviceflat De Horst en Stichting 

Serviceflat De Schakel. 

Dit Koersplan is het vervolg op de positioneringsdocumenten 
2016-2019 die is opgebouwd vanuit vier invalshoeken: 

1. Goed voor de bewoners 

2. Goed voor de stichting 

3. Goed voor de medewerkers 

4. Goed voor de buurt 

Deze positioneringsdocumenten waren gericht op het op orde 
brengen van de organisatie met betrekking tot het administratief, 
financieel en technisch beheer.  

De opgedane kennis en ervaring in de bovengenoemde periode, de 
evaluatiebijeenkomsten met samenwerkende partners, de 
ervaringen van de locatiemanagers, bijeenkomsten met de Raad 
van Toezicht en actuele ontwikkelingen hebben geleid tot dit nieuwe 
document.  

Met deze input hebben we de in 2016 ingezette koers kunnen 
verfijnen en focus en prioriteiten kunnen aanbrengen voor de 
periode 2020-2023. Daarbij realiseren wij ons dat een koersplan 
niet in beton gegoten is, maar vooral een richtinggevend document 
is voor de organisatie om in nauwe samenwerking met 
bewonersverenigingen en partners hier verder invulling aan te 

geven. Omstandigheden (denk aan het huidige coronavirus) en 
inzichten kunnen wijzigen, waardoor het nodig kan zijn de koers 
iets te verleggen of aan te scherpen. Transparantie en samenwerken 
op basis van vertrouwen zijn nodig om de koers samen met onze 
partners te kunnen herijken en te blijven volgen. 

Wij zijn klaar voor de volgende stap van “GOED” naar “BETER(-E 
SERVICE”), dus hebben we de vier invalshoeken aangescherpt: 

1.  Service aan de bewoners 

2.  Service van de stichtingen 

3.  Service voor de medewerkers 

4.  Service in de buurt 

In dit koersplan zal dit verder worden uitgewerkt onder het motto 
“SERVICE”. Ik wens u veel leesplezier! 

 

Ronald Luiten 

Directeur-bestuurder  

Stichting Serviceflats Zeeland, stichting serviceflat De Horst en 
stichting serviceflat De Schakel.
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1   Samenvatting

Service aan de bewoners

ORGANISATIEWAARDE

I n dit koersplan geven we de koers voor de komende jaren aan: 
onze missie, visie, onze focus en onze overtuiging. Deze visie 

werken we op de bovengenoemde onderdelen uit, door concrete 
doelstellingen te benoemen. 

De focus van ons zal gericht zijn op gastvrijheid en faciliteren.  Wij 
willen dat bewoners zich welkom en thuis voelen en door ons goed 
gefaciliteerd worden om: 

•Zo lang mogelijk thuis te blijven wonen met behoud van de eigen 
regie c.q. eigen keuzes. 

•Gezellig en met elkaar samen te kunnen wonen, maar met een 
vrijblijvend karakter. Bewoners moeten zelf kunnen bepalen hoe 
sociaal hun leven is. 

We streven naar een vitale woongemeenschap, waar positiviteit en 
geluk centraal staat.  

Onze organisatie heeft als taak om de bovengenoemde 
invalshoeken te verbinden, in balans te houden en door nog beter 
samen te werken praktisch en efficiënt in te vullen. Dat bepaalt de 
organisatiewaarde, met ook een verbinding naar maatschappelijke 
waarde, vastgoedwaarde en vermogenswaarde. Ook de aansluiting 
met het INK-model (Instituut Nederlandse kwaliteit), dat organisaties 
ondersteunt bij verbetering van prestaties, is gemaakt. 

Dat betekent dat we moeten zorgen dat het koersplan leeft en blijft 
leven onder medewerkers, bewonersverenigingen, bewoners en 
onze samenwerkingspartners.  

Het is een strategische koers dat als kapstok dient voor keuzes,  
plannen en pilotprojecten. 

We werken het koersplan uit in jaarplannen en concrete 
prestatieafspraken en blijven dit monitoren aan de hand van de 
kwartaalrapportages. 
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2   Missie en visie

S tichting Serviceflats Zeeland hecht aan betrouwbaarheid, 
voorspelbaarheid en transparantie. Door betrokken 

medewerkers in combinatie met professioneel beheer vullen wij dit 
in. Ons streven is zorgen dat onze appartementen en de 
woonomgeving blijven aansluiten op de (veranderende) vraag, 
zowel qua inrichting, betaalbaarheid als duurzaamheid. 

Wat kunt u van ons verwachten? 

M issie: 

• Gastvrijheid en klantgerichtheid (persoonlijk) 
• Professioneel en toekomstbestendig beheer (deskundig) 
• Efficiënt, kostendekkend en transparant (betrouwbaar) 
• Maatschappelijk verantwoord (duurzaam) 

Onze serviceorganisatie is er op gericht om bewoners met onze 
gastvrije houding te faciliteren, om ze betrokken (thuisgevoel) en 
vitaal (activiteiten) te houden, zodat zij zo lang mogelijk hun eigen 
leven kunnen leven. Autonomie en eigen keuzes zijn hierbij leidende 
principes. 

V isie: “Een serviceflat die door het aanbieden van 
betaalbare, veilige, duurzame appartementen en 

een woonomgeving met vaste en facultatieve services, 
bewoners in staat stelt om zo lang mogelijk thuis te 
blijven wonen en de eigen regie te blijven voeren.” 

Betaalbare appartementen en woonomgeving 

We maken ons zorgen over de stijgende woonlasten voor onze 
huurders. Door de jaarlijkse huurverhoging te beperken tot het 
inflatiecijfer, proberen we de huren op aanvaardbaar niveau te 
houden. Bij verhuur hanteren wij het woningwaarderingsstelsel als 
richtlijn om op een transparante wijze de huur vast te stellen. 

Door efficiënt beheer en actief sturen op de beschikbare middelen 
houden we de servicekosten zo beperkt als mogelijk zonder de 
bestaande dienstverlening aan te tasten.  

Duurzame appartementen en woonomgeving 

Door energiebesparende duurzame maatregelen (ook bij 
vervangende onderhoudswerkzaamheden) beïnvloeden we de 
stookkosten en elektriciteitskosten in de appartementen en het 
gebouw. De reeds gedane investeringen op dit terrein levert voor 
beide gebouwen het energielabel C op. 

Veilige appartementen en woonomgeving 

De receptie is elke dag bemand van 8.00 tot 20.00 uur. Buiten deze 
tijden zijn de deuren van de hoofdentree en zij-ingangen gesloten en 
alleen door bewoners zelf te openen. 

Elk appartement is voorzien van persoonsalarmering met een 24/7 
beschikbare meldkamer.  

De serviceflats zijn voorzien van camerabewaking en bij brand      
en inbraak is er een surveillancedienst actief.
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De vaste en facultatieve services worden verder toegelicht bij 
“Service aan de bewoners”. 

K ernwaarden 

In ons werk zoeken we naar constructieve samenwerking met de 
bewonersverenigingen en onze partners. 

We staan dicht bij onze bewoners en we willen toegankelijk, 
aanspreekbaar en slagvaardig zijn. Onze bewoners zijn onze 
“gasten” en daar zijn onze werkzaamheden en werkwijzen op 
afgestemd. De bewoner weet wat hij aan ons heeft en wat hij van 
ons kan verwachten.  

De belangrijkste waarden in ons denken en doen zijn onze 4 	
kernwaarden: 

O precht naar bewoners en naar elkaar. 

A andacht voor bewoners en voor elkaar. 

S amen met bewoners en met elkaar. 

E erlijk naar bewoners en naar elkaar. 

We willen dat de serviceflats een oase zijn, een lieflijke plek, waar 
het heerlijk wonen is. Een plek waar iedere bewoner, medewerker 
en samenwerkingspartner zichzelf kan zijn en op een positieve 
manier bij kan dragen aan het woon- en leefklimaat in de serviceflat. 

Kernwaarden

OPRECHT AANDACHT

SAMENEERLIJK
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3   Service aan de bewoners
Bewoners die in onze serviceflats komen wonen bevinden zich aan 
het eind van hun wooncarriëre, maar moeten in staat worden 
gesteld om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en de 
eigen regie te houden. 

H uurbeleid 

Wij hebben gekozen voor een transparant, consistent en 
gematigd beleid met betrekking tot de huurverhoging.  

Conform de huurovereenkomst wordt de jaarlijkse huurverhoging 
bepaald door de consumentenprijsindex (CPI) en deze wordt door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd. De CPI 
van de maand maart van ieder jaar geeft het prijsverloop weer van 
een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt 
aangeschaft door de Nederlandse huishoudens ten opzichte van het 
jaar er voor.  

Voor het bepalen van de huurprijs gebruiken wij het 
woningwaarderingsstelsel (WWS) als uitgangspunt. Bij het 
leegkomen van een appartement wordt aan de hand van het WWS 
het totaal aantal punten bepaald met bijbehorende maximale huur. 
De nieuwe huurprijs is een percentage van de maximale huur met 
energielabel en 35% toeslag zorgwoningen.  

Naast de huur betalen bewoners servicekosten en stookkosten. 
Gemeentelijke belastingen en heffingen worden rechtstreeks of via 
ons bij de bewoners in rekening gebracht. 

De totale woonlasten zullen wij jaarlijks monitoren en indien nodig 
zullen wij ons huurbeleid c.q. servicekosten bijstellen. 

B asis-service 

Met een kleine, efficiënte en betaalbare serviceorganisatie 
faciliteren wij de bewoners met een aantal basisdiensten, welke in 
de servicekosten zijn opgenomen: 

•Locatiemanagement (locaal aanspreekpunt voor bewoners) 

•Receptie (bezetting van 08.00 tot 20.00, 7 dagen per week) 

•Huishoudelijke dienst (schoonmaken algemene ruimten) 

•Technische dienst (onderhoudswerkzaamheden algemene ruimten 
en kleine klusjes in huis) 

•Winkel (beperkt open, met mogelijkheid tot bestellen en pinnen) 

•Personenalarmering (24 uur, 7 dagen per week) 

De serviceorganisatie faciliteert en bemiddelt daarnaast bij extra 
vragen en wensen van bewoners. Tegen kostprijs of in 
abonnementsvorm kunnen bewoners gebruik maken van lokale 
betrouwbare partijen.

Waar staan wij voor: 

1. Een uitlegbaar beleid bepaling huurprijs. 

2. Een sociaal huurverhogingsbeleid. 

3. Jaarlijks monitoren totale woonlasten.
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3  Service aan de bewoners

G astvrij relatiebeheer  

“Feeling” houden met onze bewoners is belangrijk voor de beleving 
en het “thuisgevoel” en om aan te blijven sluiten bij de wensen en 
behoeften van de bewoners. “Gastvrij” relatiebeheer door (we 
gedragen ons alsof de bewoners onze gasten zijn) goed te luisteren 
naar hun wensen en behoeften, actief input bij ze op te halen en te 
faciliteren waar mogelijk.  

B ewonersverenigingen 

De bewonersverenigingen zijn onze gespreks- en sparringspartners 
namens de bewoners en zijn naast onze medewerkers onze “ogen 
en oren” in de serviceflat. Ze worden vooraf en actief betrokken bij 
diverse onderwerpen en beleidsontwikkeling en hebben advies of 
instemmingsrecht afhankelijk van het onderwerp, het zogenaamde 
participatieschema. 

 

Waar staan wij voor: 

1. Een bezetting van de receptie van 08.00 tot 20.00 uur 7 
dagen per week. 

2. Een herkenbaar team van medewerkers. 

3. Een alarmcentrale die 24 uur per dag 7 dagen per week 
bereikbaar is. 

4. Een winkeltje voor de dagelijkse boodschappen.

Waar staan wij voor: 

1. Gastvrij relatiebeheer. 

2. Wij stimuleren “ontmoetingen” tussen bewoners. 

3. Wij omarmen initiatieven van bewoners(-verenigingen) en 
versterken de zelfredzaamheid en behoud eigen regie. 

4. Constructief overleg met de bewonersverenigingen met 
het participatieschema als basis.
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4  Service van de stichtingen

D e stichtingen Stichting Serviceflats Zeeland (SSZ), Stichting 
Serviceflat De Horst en Stichting Serviceflat De Schakel zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten als “groep” worden 
beoordeeld. 

De kracht van de groep wordt bepaald door de sterkte van elke 
stichting, hetgeen betekent dat er een nadrukkelijke afhankelijkheid 
is van elkaar. 

Een lokale inkleuring van de beleidsuitgangspunten is wenselijk om 
recht te doen aan de eigen identiteit van de lokatie. Er is onderlinge 
afstemming en een nauwe samenwerking tussen de beide 
serviceflats. 

De professionaliteit van de totale organisatie bepaalt de 
“organisatiewaarde”, die naast de invulling en verbinding van de 
eerder genoemde invalshoeken ook de maatschappelijke waarde, 
vastgoedwaarde en vermogenswaarde van onze organisatie 
bepaalt.  

M aatschappelijke waarde 

We zorgen voor betaalbare appartementen van goede 
kwaliteit in een veilige en duurzame woonomgeving. Een deel van 
de appartementen houden we bewust in de sociale huurvoorraad 
gecombineerd met appartementen in de vrije sector.   

Woonlasten bestaan echter niet alleen uit huur, maar ook uit service- 
en stookkosten. Door kostenbewust beheer proberen wij de 
servicekosten zo laag mogelijk te houden. Met investeringen in 

energiebesparing en duurzaamheid zorgen we dat de energiekosten 
betaalbaar blijven. 

V astgoedwaarde 

De kwaliteit van onze appartementen en met aanpassingen 
die aansluiten bij de wensen en behoeften van onze huidige en 
toekomstige bewoners zijn bepalend voor de waarde van de 
complexen. Naast het onderhouden zullen wij ook blijven investeren 
in het aantrekkelijk houden van appartementen en woonomgeving 

Beheer 

Het technisch, administratief en financieel beheer hebben we 
ondergebracht bij onze samenwerkingspartner Marsaki 
Vastgoedbeheer uit Goes. Het bouwkundig onderhoud wordt 
uitgevoerd door Bouwbedrijf Van de Linde uit Goes. Met beide 
partijen hebben we een resultaatgerichte 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten.  

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats.

Waar gaan wij voor: 

1. Energieverbruik terugdringen. 

2. Daar waar mogelijk energie opwekken. 

3. Verbetering bewustwording energiebesparing bewoners.
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4  Service van de stichtingen
Meerjaren Planning Onderhoud (MJOP) 

Elke 2-jaar actualiseren wij onze MJOP met bijbehorende 
onderhoudsbegroting. Dit doen wij samen met onze 
samenwerkingspartners Marsaki Vastgoedbeheer en Bouwbedrijf 
Van de Linde. 

In deze MJOP nemen wij ook investeringen mee die noodzakelijk 
zijn voor de toekomstbestendigheid van de gebouwen en omgeving. 

Verhuur 

De beide serviceflats bieden een “meer dan wonen alleen” 
woonconcept voor jongere (vanaf 55 jaar) en oudere senioren in 
een vitale woongemeenschap. Door een informele en ongedwongen 
sfeer te creëren kan elke senior er zich “thuis” voelen. Met de 
websites, actuele informatiebrochures, advertenties, open dagen en 
het gebruik van social media houden we de serviceflats onder de 
aandacht (“framen”) van potentiële bewoners en makelaars.  

Naast ons huurbeleid en gastvrij relatiebeheer is de verhuur van de 
appartementen ook een belangrijk proces voor ons imago. De 
afwikkeling van de huuropzegging met de vertrekkende bewoner en 
de wijze van verhuring zijn ons visitekaartje. 

Onze bewoners zijn onze belangrijkste ambassadeurs ! 

Wachtlijst 

Om te zorgen voor continuïteit in de verhuur is een actuele wachtlijst 
noodzakelijk. Door met kandidaat-bewoners periodiek contact te 
hebben en jaarlijks te benaderen met de vraag of ze willen 
verlengen houden we de lijsten actueel.  Voor kandidaatsbewoners 
houden wij regelmatig open dagen of activiteiten om betrokken te 
blijven bij de serviceflat

Waar staan wij voor? 

1. We onderhouden de appartementen en de 
woonomgeving. 

2. We doen investeringen om te blijven voldoen aan de 
wensen en behoeften van de huidige en toekomstige 
bewoners.

Waar staan wij voor? 

1. Transparante, eerlijke en actuele informatie over de 
appartementen en de woonomgeving. 

2. Voor zowel de vertrekkende als komende bewoner is het 
helder welke werkzaamheden door wie worden verricht, 
tegen welke kosten en wie er de rekening krijgt. 

3. Een actueel digitaal woningdossier. 

4. Wij faciliteren bij het aanbrengen van gewenste 
verbeteringen in de woning.
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4  Service van de stichtingen
Periodiek ontvangen zij een update over de mutaties en de 
voortgang van de wachtlijst. Bij mutatie is de wachtlijst bepalend 
voor de woningtoewijzing. 

Continuïteit organisatie 

Onze serviceorganisatie is een gastvrije, kleine, compacte, 
herkenbare, servicegerichte, faciliterende en betaalbare organisatie. 
Dit vraagt een flexibele houding en organisatievermogen van het 
team. 

Uitgangspunt moet zijn “lean en mean” (slank en efficiënt), waarbij 
we doen waar we goed in zijn (gastvrijheid en klantgerichtheid) en 
de rest besteden we uit aan externe partijen. 

Indien nodig worden medewerkers ingezet op een andere locatie of 
ingezet voor andere werkzaamheden/activiteiten.  

V ermogenswaarde 

In de periode 2016 - 2019 hebben we veel geïnvesteerd in 
het weer op niveau brengen van de appartementen en het 
woongebouw. De investeringen zijn fors geweest en hebben een 
grote aanslag gedaan op onze financiële reserves, waardoor 
aanvulling met externe financiering nodig was en is.  

Op dit moment hebben wij een gezonde financiële uitgangspositie 
om het toekomstig onderhoud en de noodzakelijke investeringen uit 
te kunnen voeren. Wij voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor 
de komende 3 jaar, maar hebben een meerjarenprognose voor de 
komende 25 jaar. Dit is op basis van de kennis van nu, maar er 
zullen ongetwijfeld nu nog bekende (coronavirus, 1,5 m afstand 
houden) en onbekende uitdagingen op ons pad komen.   

Financieel evenwicht 

Als uitgangspunt hanteren wij een dekkingsmodel en geen 
verdienmodel. Overschotten in de exploitatie worden geïnvesteerd in 
de appartementen, de gebouwen en de woonomgeving. Dat 
betekent een buffer voor calamiteiten, maar vooral investeren in 
waardebehoud (verhuurbaarheid) van het bezit.  

Door gezonde financiële exploitaties voor alle stichtingen aan te 
houden kunnen we het beschikbaar vermogen verantwoord inzetten 
en de uitdagingen van en voor de toekomst ook daadwerkelijk 
oppakken. 

Waar staan wij voor? 

1. Een actuele wachtlijst voor de appartementen. 

2. Periodiek informatie over de voortgang. 

3. Toewijzing van de appartementen volgens de wachtlijst.

Waar staan wij voor? 

1. Adequate bezetting. 

2. Betaalbare serviceorganisatie.
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4  Service van de stichtingen
Begroting 

Om te kunnen sturen op onze uitgaven wordt er jaarlijks in het 4e 
kwartaal een begroting voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. 

Hierin zijn de uitgaven voor o.a. het onderhoud en investeringen 
voor dat jaar meegenomen en doorgerekend naar de komende 
jaren. Hierdoor houden wij grip en inzicht in de gevolgen van onze 
keuzes en de financiële continuïteit van de stichtingen.  

Kwartaalrapportages 

Ieder kwartaal worden er kwartaalrapportages inclusief 
kasstroomprognoses gemaakt en deze worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Doel van de 
kwartaalrapportages is kostenbeheersing en sturen op de uitvoering 
met bijbehorende budgetten op basis van de begroting van dat jaar. 

Verduurzamen/energiebesparing/energietransitie 

Bij de tweejaarlijkse actualisatie van het MJOP zullen wij eventuele 
mogelijkheden van verduurzaming en energiebesparing met de 
bijbehorende subsidiemogelijkheden meenemen. 

I nnovatie 

Innovatie is nodig om ons woonconcept en bijbehorende 
dienstverlening verder te ontwikkelen en om de doelstellingen 
genoemd bij maatschappelijke, vastgoed- en vermogenswaarde ook 
in de toekomst te kunnen realiseren. Initiatieven zullen projectmatig 

worden opgestart als “pilots” en moeten bijdragen aan de “service” 
aan de bewoners, van de stichtingen, voor de medewerkers, in de 
buurt of een combinatie daarvan. 

Een van de eerste pilots zal zijn het opzetten van een digitale 
infrastructuur, om beeldbellen, beeldzorg en thuismeting in de 
toekomst mogelijk te maken. Dit biedt wellicht ook kansen voor 
besparingen voor zowel de bewoners als de stichtingen. Dit mogelijk 
in combinatie met het in abonnementsvorm beschikbaar stellen van 
iPads of Tablets en het faciliteren bij het ontwikkelen van 
digivaardigheden. 

Andere mogelijke pilots zijn het faciliteren van elektrische deelfietsen 
of deelauto’s.  

Waar staan wij voor? 

1. Overschotten in de exploitatie worden geïnvesteerd in de 
appartementen, de gebouwen en de woonomgeving. 

2. Een gezonde financiële exploitatie. 

3. Sturing op en monitoren van onze uitgaven.  

4. Aandacht voor verduurzaming en energiebesparing. 

5. Deelname aan pilots die bijdragen aan onze 
doelstellingen op de korte en lange termijn.
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5   Service voor de medewerkers

O rganisatiewaarde 

Medewerkerstevredenheid en ontwikkeling 

Onze medewerkers zijn onze visitekaartjes en ambassadeurs zowel 
in - als extern. De gastvrijheid, inzet en betrokkenheid is groot en 
hebben bijgedragen aan het positieve imago van beide serviceflats. 

Onze medewerkers zijn ons “grootste goed” , die we inzetten in 
onze serviceorganisatie om onze bewoners gastvrij en servicegericht 
van dienst te zijn. We zijn een organisatie waar het prettig werken is 
met een informeel karakter en die zich blijft ontwikkelen samen met 
de medewerkers. 

De tevredenheid van de medewerkers is bepalend voor het 
functioneren van de serviceorganisatie en de beleving van onze 
bewoners. Een vertrouwde en veilige werkomgeving is daarbij 
cruciaal. 

We leggen de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de 
organisatie en stimuleren het zelforganiserend vermogen van het 
team en de doorontwikkeling van individuele medewerkers. De 
locatiemanager is de “lokale directie” en faciliteert en “managed” 
de talenten van de teams c.q. individuele medewerkers. 

De verwachtingen die wij hebben van onze medewerkers zullen we 
als team en op individueel niveau “smart” formuleren, met ruimte 

voor het stimuleren van de intrinsieke motivatie en het gebruiken van 
de aanwezige talenten voor een goede doorontwikkeling. 

Een goede coaching en begeleiding (“coachend en dienend 
leiderschap”) door de locatiemanager - indien nodig met externe 
ondersteuning - is hierbij een succesfactor. Zij zijn de “smeerolie” in 
de serviceorganisatie. 

De mens achter de medewerker 

De impact van het werken in de serviceflats mag niet onderschat 
worden. Onrust onder de bewoners en bijvoorbeeld overlijden 
hebben invloed op het functioneren van onze medewerkers.  

We zullen blijvend aandacht hebben voor de “duurzame 
inzetbaarheid” van medewerkers. Dit zal in het werkoverleg en in 
de individuele gesprekken regelmatig ter sprake komen. 

Digitalisering 

Ter ondersteuning van de medewerkers en - indien gewenst en 
mogelijk bewoners - maken wij gebruik van standaard ICT-
oplossingen, die functioneel en bruikbaar zijn. Voor zover mogelijk 
gaan we processen beter integreren en vereenvoudigen om de ICT-
en personeelskosten beheersbaar te houden of indien mogelijk te 
verlagen. 

Voor de ontwikkeling van de “digivaardigheden” van onze 
medewerkers zullen we fysieke en online trainingen aanbieden in 
samenwerking met externe partijen.
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5   Service voor de medewerkers

O rganogram 

Raad van Toezicht

Directeur-Bestuurder

Locatiemanager Horst Locatiemanager Schakel

Receptie Huish.dienst

Techn.dienst Winkel

Receptie Huish.dienst

Techn.dienstWinkel

Waar staan wij voor? 

1. Een informele organisatie. 

2. Een veilige werkomgeving. 

3. Bevorderen van de ontwikkeling van medewerkers. 

4. Bevorderen van het zelforganiserend vermogen van 
medewerkers. 

5. Ontwikkelen van digivaardigheden van medewerkers. 

6. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid.
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6   Service in de buurt

S amenwerkingsgericht 

Onze serviceflats zijn betrokken en betrouwbare organisaties 
die lokaal verbonden zijn met buurtbewoners en lokale organisaties 
en instellingen. 

We nemen actief deel aan ontwikkelingen in onze buurt en sluiten 
ons aan bij samenwerkingsverbanden. 

De serviceflats hebben naast een duidelijke interne functie een 
“buurtfunctie” voor kwetsbare senioren in de wijk en zijn we meer 
dan alleen een stembureau. 

Door “ontmoetingen met de buurt” te organiseren moet er voor 
onze eigen bewoners meer openheid/ontvankelijkheid voor mensen 
van buiten gaan ontstaan, om zo een bijdrage te leveren aan de 
sociale cohesie in de buurt en in de serviceflat zelf. 

“Langer thuis wonen” geldt niet alleen voor onze bewoners in de 
serviceflats, maar ook voor de senioren in de naaste omgeving. 
Intern hebben we een signalerende en verbindende rol naar familie, 
organisaties en instellingen, maar dit zou ook extern ingevuld 
kunnen worden. 

Kwetsbare senioren zijn vaak moeilijk te bereiken en er is sprake van 
“vraagverlegenheid” om hulp te vragen voor een boodschap of 
klusje in huis. Via onze servicebalie bemiddelen wij om tegen 
kostprijs (buurt-)bewoners te verbinden met lokale betrouwbare 
partijen. 

Er is ook multifunctioneel gebruik mogelijk van onze spreekkamer, 
die - naast een service voor onze bewoners - ook een buurtfunctie 
kan hebben. 

Een nadere uitwerking zal plaatsvinden met lokale partijen in de 
buurt en samen met de (buurt-)bewoners. 

De rol van de serviceflats is die van “verbinder” en “faciliteerder”. 

Waar staan wij voor? 

1. Een betrokken, lokale en betrouwbare 
samenwerkingspartner. 

2. Actieve deelname aan ontwikkelingen in de buurt. 

3. Positieve grondhouding om een “buurtfunctie” te 
vervullen in de rol van “verbinder” en “faciliteerder”.
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7   Tot slot

D e uitvoering 

Dit koersplan voor de periode 2020 - 2023 geeft focus en is 
de basis voor keuzes voor de korte en vooral de langere termijn.  

Het realiseren hiervan is alleen mogelijk als de basishouding van 
iedereen is, zowel in- als extern, dat we resultaatgericht 
samenwerken. 

Samenwerking: 

•tussen de medewerkers op locatie  

•tussen de twee locaties 

•tussen de locatiemanagers en directeur-bestuurder 

•tussen de Raad van Toezicht en Directeur-Bestuurder 

•met Marsaki Vastgoedbeheer 

•met Bouwbedrijf Van de Linde 

•met de bewonersverenigingen 

•met externe organisaties en instellingen 

Wij denken in kansen en door het benoemen en monitoren van de 
resultaten per onderdeel onder “Waar gaan wij voor?” en “Waar 
staan wij voor?” bewaken wij de voortgang van het Koersplan. 

Dit koersplan geeft aan wie wij zijn, waar we ons op 
richten en wat wij verwachten van anderen die met ons 
samenwerken.  

——————————————————————————————————————————————— 

In bijlage 1 hebben wij het koersplan samengevat op 1 A3.  

——————————————————————————————————————————————— 

In bijlage 2 het overzicht van de bedrijfsvoering volgens het INK-
managementmodel. 

———————————————————————————————————————————————
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Er is een Keniaans gezegde: 

Wil je snel gaan, ga alleen. 

Wil je ver komen, ga samen.
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