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voorwoord
De wereld om ons heen is voortdurend in beweging.

Dat geldt ook voor de corporatiewereld. De landelijke
politiek heeft ingezet op een nieuwe toekomst voor
de woningcorporaties waarbij de terugkeer naar

de kerntaak centraal staat; het bouwen en verhuren
van betaalbare woningen voor mensen met een

smalle beurs. Het goede nieuws voor ons was dat
Idealis dit altijd al deed en daarmee gewoon door
kon gaan. Veel nieuwe wet- en regelgeving is van

kracht geworden en geïmplementeerd. Inmiddels is
het stof van al die veranderingen neergedaald en
zitten we in die nieuwe werkelijkheid.
4
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Binnen die nieuwe werkelijkheid en die steeds bewegende omgeving bepalen we nu weer opnieuw onze
positie en waar we naartoe willen. Bij elke keuze die we maken blijft onze missie centraal staan: prettig

en betaalbaar wonen voor studenten en PhD’ers in Wageningen of Ede. En natuurlijk houden wij
rekening met een aantal thema’s die in ons werkveld steeds belangrijker zijn geworden, zoals

internationalisering in het hoger onderwijs, de zich continuerende sterke groei van Wageningen
University & Research (WUR) en duurzaamheid. Hieraan zullen wij als maatschappelijk betrokken
studentenhuisvester ook een verantwoorde bijdrage leveren.

Het aantal studenten in Wageningen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze groei zet gestaag

door. Dat betekent dat er nieuwe kamers nodig zijn. Daarom gaan we, in deze planperiode, minstens
1.000 nieuwe kamers realiseren.

Daarnaast wordt er landelijk en lokaal een groot beroep gedaan op de bijdrage van corporaties aan de

duurzaamheidsambities, zo ook op Idealis. Door onder meer veel nieuwbouw toe te voegen zal er in elk
geval al een forse bijdrage worden geleverd. Tegelijkertijd willen we ook de huren voor onze studenten
en PhD’ers betaalbaar houden. Deze opgaves in beschikbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en
kwaliteit brengen grote investeringen met zich mee.

We hebben een uitstekende financiële positie, maar dat zegt niet dat onze financieringsruimte onbegrensd
is. We moeten dan ook lastige keuzes maken om een goede balans te vinden in investeringen in

nieuwbouw, duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. We hebben

er het volste vertrouwen in dat we, na het gesprek met onze huurders(organisatie) en belanghebbenden,
de juiste keuzes weten te maken.

Onze ambities staan als een huis. Het zal niet altijd even makkelijk zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat
we ze samen waar gaan maken. Wij hebben er in elk geval veel zin in om mee aan de slag te gaan!
Sylvie Deenen

Directeur-bestuurder Idealis
December 2018
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> Studentenhuisvesting in Wageningen en Ede
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maak
kennis
met Idealis
Dé studentenhuisvester in Wageningen en Ede.

Met ruim 5.600 kamers en appartementen bieden
wij studenten en PhD’ers het grootste, meest

betaalbare en gevarieerde aanbod in onze regio.
Ondernemingsplan Idealis 2019 -2022
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Het begint met een fijne kamer

Aandacht voor ontmoeten en samen leven

een fijne kamer. Een fijne plek waar je prettig,

de hele wereld. Met alle verschillende natio-

Een geslaagde studie- of promotietijd begint met

veilig, betaalbaar en onbezorgd kunt wonen. Die
plek is voor iedereen anders. Daarom hebben wij

kamers in alle soorten en maten. Groot of klein,
voor een beperkt budget, compleet met eigen

voorzieningen of alles gedeeld. De keuze is groot.

Maar welke kamer het beste past, dat bepalen
studenten en PhD’ers helemaal zelf. Zij kiezen
zelf de plek waar zij vaak de mooiste tijd van hun
leven beleven.

Bij Idealis wonen studenten en PhD’ers van over
naliteiten en culturen die daarbij horen. Voor

sommige studenten is een studie in een nieuwe

onbekende plaats een droom die uitkomt. Voor
anderen kan het best lastig zijn. Studiestress,
eenzaamheid en depressiviteit komen regelmatig
voor. Daarom is de beheerder altijd beschikbaar

voor onze huurders. En bieden we sociaal beheer,
is er volop aandacht voor ontmoetingen met

andere studenten en zorgen we ervoor dat
studenten prettig met elkaar kunnen wonen.

Dé studentenhuisvester in Wageningen en Ede

Met het grootste, meest gevarieerde en betaalbare

aanbod is Idealis dé studentenhuisvester in Wagen-

ingen en Ede. Daar zijn we trots op. Net als op
onze herkenbare panden. We willen graag dat
studenten al in het eerste studiejaar een kamer bij
ons kunnen huren. Om onze ambitie waar te

Onze missie: Wij bieden
jou de ruimte prettig en
betaalbaar te wonen als
je studeert of promoveert
in Wageningen of Ede.
8
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kunnen maken, bouwen wij de komende jaren

weer nieuwe complexen. Zo blijven we de grootste
aanbieder. Dus op kamers in Wageningen of Ede?
Bij Idealis ben je op de goede plek!

Ondernemingsplan Idealis 2019 -2022
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de dynamische
omgeving
De wereld om ons heen verandert steeds én snel.

Daarom volgen we de ontwikkelingen in de politiek,
het onderwijs en de woningmarkt op de voet.

Landelijk én regionaal. Want dat alles heeft invloed

op ons werk en de vraag naar studentenhuisvesting.
10
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Dynamiek in de politiek

De verwachting is dat dit de komende jaren verder

landelijke politiek en wet- en regelgeving ons

Online Open Courses) maken honderdduizenden

Van alle ontwikkelingen om ons heen raakt de

misschien wel het meest. Zoals de introductie van
het leenstelsel, de nieuwe Woningwet en veranderingen in huurtoeslag. Ontwikkelingen die van

invloed kunnen zijn op de studiekeuze, de studie-

duur en de afweging om op kamers te gaan of
thuis te blijven wonen. Ook de lokale politiek heeft

toeneemt. Door digitalisering en MOOCs (Massive

mensen over de hele wereld kennis met de WUR.
Bovendien

zijn

verschillende

BSc-opleidingen

Engelstalig geworden. Ook daardoor verwachten

we dat het aantal buitenlandse studenten verder
toeneemt.

invloed op onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als

Steeds meer kamers nodig

bouwlocaties. Daarom werken we nauw samen

denten neemt de vraag naar kamers in onze regio

het gaat om duurzaamheidsambities en nieuwmet de gemeenten Wageningen en Ede.

Meer buitenlandse studenten

We werken ook intensief samen met de WUR en
Christelijke Hogeschool Ede (CHE). De ontwikkelingen daar zijn voor ons cruciaal. Eén daarvan is

de wereldwijde internationalisering van het hoger
onderwijs. Hierdoor komen steeds meer buiten-

landse studenten naar Wageningen. Nu is dit al
één op de vijf studenten.

Door de groei van het aantal buitenlandse stutoe. En dus zijn er de komende jaren meer kamers

nodig. Daarnaast verwachten we dat door de
digitalisering en internationalisering van het onder-

wijs, het wonen voor studenten in de toekomst
minder studieplek gebonden en nog flexibeler zal
zijn. Ondanks deze ontwikkelingen in het onderwijs verwachten we nog steeds een groei. Daarom

hebben we niet alleen meer kamers, maar ook
meer verschillende type kamers nodig.

De grootste, maar niet de enige

Ruim de helft van de studenten die in Wageningen
woont, huurt een kamer of appartement bij Idealis.
Daarmee zijn we de belangrijkste, maar niet de

Ruim de helft van de
studenten die in Wageningen
woont, huurt een kamer
of appartement bij Idealis.

enige aanbieder in de regio. Partijen als DUWO en

Socius zijn al enkele jaren actief op de studentenwoningmarkt en bieden honderden kamers en

appartementen aan. Ook wonen er studenten in
particuliere studentenhuizen of bij kleinere ver-

huurders. Al met al is studentenhuisvesting een
aantrekkelijke markt.
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> De vraag en ons antwoord
12
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voldoende
en gevarieerd
aanbod
Het aantal studenten blijft groeien. En daarmee ook de
vraag naar kamers. Als grootste studentenhuisvester

in de regio voelen wij ons verantwoordelijk om het grootste

deel van die toenemende vraag op te vangen. Elk jaar maakt
Idealis samen met de WUR en de gemeente Wageningen
een monitor vraag en aanbod voor de komende vijf jaar.
Dit vormt de basis voor de te verwachten bouwopgave.
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Idealis wil:
>
>

minstens 1.000 nieuwe kamers realiseren

elke eerstejaarsstudent voor 1 mei een kamer bieden

>	een concreet plan realiseren voor de
>

14
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vervolghuisvesting van afgestudeerden

meebewegen met een gevarieerd en flexibel aanbod

Minstens 1.000 nieuwe kamers erbij

Vlotte uitstroom van afgestudeerden

komende vijf jaar een flinke nieuwbouwopgave.

met zijn studie, dan is het de bedoeling dat zijn

Door de sterke groei van de universiteit ligt er de

Wij willen daarom, ook in deze planperiode,
gefaseerd 1.000 nieuwe kamers bouwen. Hierbij

kijken we eerst naar de mogelijkheden op onze
eigen grond. We bouwen nieuwe kamers, maar

verbeteren ook onze huidige kamers. Zo houden
we ons vastgoed eigentijds en duurzaam.

Elke eerstejaarsstudent
zo snel mogelijk een kamer

Iedere student wil het liefst meteen een kamer.

Wanneer een bewoner is afgestudeerd of stopt
kamer vrijkomt voor een andere student. Dit beleid

blijft overeind, maar we gaan een stapje verder.
Omdat het voor afgestudeerden erg lastig is om
woonruimte te vinden, willen wij hen vervolghuis-

vesting aanbieden. Voor bijvoorbeeld maximaal
5 jaar. In 2022 willen we daarmee een begin
hebben gemaakt. Samen met de gemeente

Wageningen en de Woningstichting gaan we
onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen.

Dat is voor buitenlandse studenten zelfs een

Gevarieerd en flexibel aanbod

wanneer zij met hun studie beginnen. Daarom

of PhD’er heeft zijn eigen wensen en budget.

noodzaak. Zij hebben direct een kamer nodig

krijgen zij een afstandsurgentie. Hetzelfde geldt
voor Nederlandse studenten die ver van de

Wageningse Campus af wonen. Ons streven is dat

de laatste eerstejaars student vóór 1 mei van het
eerste studiejaar een kamer heeft. En daarvoor is
een groot aantal nieuwe kamers hard nodig!

Dé student of PhD’er bestaat niet; iedere student
Voor bijna iedereen hebben we wel iets dat past bij
zijn levensstijl. Wat betreft prijs, kamertype en

complexgrootte. Maar ook wat betreft sfeer. Elk
complex heeft zijn eigen karakter en ook dat is van
belang bij de keuze. Met nieuwbouw wordt ons
aanbod nog gevarieerder én flexibeler.

De bouw is dusdanig dat er op termijn ook andere

doelgroepen kunnen wonen, of de grootte van

Dé student of PhD’er
bestaat niet; iedere student
of PhD’er heeft zijn eigen
wensen en budget.

de kamers aangepast kan worden, of de voor-

zieningen (zoals keuken en sanitair) kunnen wijzigen.
Verder kijken we of we tijdelijke studentenkamers
kunnen aanbieden voor een periode van 10 of 20

jaar. Een flexibeler aanbod biedt later veel mogelijkheden. Toch is flexibel bouwen geen absolute

must. Per project en locatie bekijken we of dat
zinvol en mogelijk is.
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prettig
wonen voorop
Bij Idealis staat prettig wonen voorop.

We besteden veel aandacht aan een prettig

leefklimaat, het woonplezier van onze huurders,
goed onderhoud én onze complexen.
16
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Idealis biedt:
>

een prettige sfeer en prettige woonruimte

>

altijd ruimte voor verbetering van het leefklimaat

>	voor veel kamers maximale woonlasten van

>

€ 350 per maand

per complex een plan voor de toekomst

Goed, zeer goed of uitstekend

Daarom vragen we voor veel kamers niet de

complexen en dat voel je meteen als je ergens

heeft een beperkt budget, dus daar houden we

Bij Idealis wonen studenten. Dat zie je aan onze

binnenstapt. In elk gebouw kunnen studenten
elkaar ontmoeten, samen studeren, eten en

ontspannen. We vinden het belangrijk dat onze

huurders prettig wonen. Daarom kunnen huurders

die in een woning met bijvoorbeeld vijf medebewoners wonen, zelf bepalen wie hun nieuwe

huisgenoot wordt. We horen graag hoe onze
huurders hun kamer of appartement waarderen.

Hetzelfde geldt voor de sfeer in het gebouw en op

maximaal mogelijke huur. De gemiddelde student
rekening mee. Nog steeds is de maximale prijs
€ 350 per maand voor een kamer met gedeelde
voorzieningen (zoals bijv. een keuken) die niet

groter is dan 18m2. Dit willen we de komende

jaren graag zo houden. We streven ernaar dat
minstens 70% van onze huurders de prijs-kwaliteit-

verhouding van hun kamer of appartement als
‘goed’ beoordeelt.

de gang. We zijn pas tevreden als onze huurders

Goed onderhouden woonruimte

of ‘uitstekend’.

aan welk onderhoud we wanneer uitvoeren en

hun woonruimte beoordelen als ‘goed’, ‘zeer goed’

Betaalbare kamers voor elk budget

Voor iedere student een passende en betaalbare
kamer én een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Voor elk complex is er een toekomstplan. We geven
welke investeringen nodig zijn. Zo blijft de kwaliteit,
veiligheid, verhuurbaarheid en het woonplezier

van onze complexen gewaarborgd en maken we
stappen in de verdere verduurzaming.
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een brede
dienstverlening
Wij verhuren kamers en appartementen.

Maar onze dienstverlening gaat veel verder.

Wij passen onze dienstverlening continu aan
naar de wensen van onze bewoners.

Ondernemingsplan Idealis 2019 -2022
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Idealis biedt:
>

ROOM voor iedereen

>

ruimte voor verbetering van onze dienstverlening

>

volop aandacht voor ‘onze’ studenten

>	snelle, makkelijke en digitale informatie
>

een beheerder voor elk gebouw

>	meer taken voor onze afdelingsvertegenwoordigers

Het kan altijd beter

We willen het beste voor onze huurders. Daarom

houden we enquêtes om te vragen hoe wij het
woonplezier voor hen verder kunnen vergroten.

Initiatieven die daaraan bijdragen ondersteunen
wij graag. Soms kan dat heel eenvoudig: met een

fietspomp, een extra buitenlamp of een barbecueplek. En soms gaat het om iets groters, zoals de

ontmoetingsruimtes die we in grote complexen
willen creëren.

ROOM voor iedereen

Ook voeren we regelmatig pilots uit om te zien

platform ROOM.nl. Studenten van over de hele

Is er voldoende vraag naar een nieuwe of andere

We zijn aangesloten op het digitale aanbodwereld kunnen zich vanaf 16 jaar inschrijven bij

ROOM en zo makkelijk en snel de ideale kamer
zoeken die bij hun wensen past. Met ROOM zien

kamerzoekenden niet alleen het kameraanbod
in Wageningen, maar ook in andere studentensteden. Handig wanneer studenten nog niet
weten waar ze gaan studeren of op een later

moment bijvoorbeeld hun master in een andere
stad gaan volgen.

Snel, makkelijk én digitaal

Huurders moeten informatie snel en makkelijk

kunnen vinden. Dat kan via onze app en ons online
huurdersportaal ‘Mijn Idealis’. Hiermee kunnen
zij eenvoudig een reparatieverzoek indienen, een

bakfiets reserveren, online betalen, een inboedelverzekering afsluiten of de huur opzeggen. Maar
onze huurders zijn natuurlijk ook gewoon welkom
bij onze Frontoffice op de Campus.

20

Ondernemingsplan Idealis 2019 -2022

waar onze service en dienstverlening beter kan.

service? Dan kijken we hoe we dat het beste

kunnen realiseren. Ook vragen we nieuwe en
vertrekkende huurders via online enquêtes naar

onze dienstverlening. En dat levert ons vaak een
schat aan verbetersuggesties op, waar wij direct
mee aan de slag kunnen. We willen dat tenminste

80% van onze huurders onze service en dienstverlening als ‘goed’ beoordeelt.

Het belang van onze beheerders

Bij Idealis heeft elk gebouw zijn eigen beheerder.

Onze beheerders hebben een belangrijke functie.

Zij zijn het aanspreekpunt voor bewoners, hebben
met elke nieuwe huurder een welkomstgesprek,

geven uitleg en informatie en staan iedereen met

raad en daad bij. Vanaf elke locatie hebben zij toe-

gang tot onze systemen. Zo kunnen zij direct een

vraag beantwoorden en ter plekke een reparatieverzoek indienen.

We willen dat tenminste
80% van onze huurders onze
service en dienstverlening
als ‘goed’ beoordeelt.

Aandacht voor onze studenten

Er zijn steeds meer studenten die tegen uitdagingen
aanlopen die ze niet (helemaal) zelf kunnen oplossen. De hoge verwachtingen van thuis, een druk

sociaal leven en de studielening voeren de druk
verder op. Mede daarom beschikken wij over een

sociaal beheerder. Speciaal voor studenten die
meer aandacht kunnen gebruiken. Zij weten dat
ze bij ons terechtkunnen.

Meer taken voor
afdelingsvertegenwoordigers

Bij Idealis heeft elke gang of woning een eigen

afdelingsvertegenwoordiger. Deze onderhoudt het
contact met Idealis en medebewoners. Na een

pilot in een aantal complexen hebben we het
takenpakket van onze afdelingsvertegenwoordigers
uitgebreid. Vanaf nu ontvangen zij de nieuwe
huurders op de gang. Zij geven uitleg over gezamen-

lijke voorzieningen, beheren de afdelingsfinanciën,
hebben nauw contact met de beheerder en dragen
bij aan een goede sfeer op de gang.
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klaar voor
een duurzame
toekomst
Wij delen de zorgen over het klimaat en de

uitputting van de aarde. Daarom investeren we
in duurzaam vastgoed en maken we bewoners,

aannemers én collega’s steeds energiebewuster.
22
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Idealis biedt:

>	investeringen in verduurzaming die echt wat
>

opleveren

minder energieverbruik door meer bewustwording

>	producten en materialen met een minimale
>

voetafdruk

meer duurzaamheid door pilots en samenwerking

Minder energieverbruik, meer
bewustwording

We willen het energieverbruik van onze bewoners

zoveel mogelijk beperken. Het bewustzijn en de
motivatie is er. Nu nog het gedrag. Daarom stimuleren we bewoners om zuinig te zijn met energie,
water en het gebouw. We monitoren en spiegelen

het gedrag en organiseren competities en cam-

Investeringen die echt wat opleveren

We willen studentenkamers verhuren die zo min
mogelijk energie vragen. De investeringen die

pagnes. Hierbij krijgen wij ook hulp van studenten.
Zij geven ons inzicht en tips hoe we onze huurders
op een leuke manier energiebewuster maken.

alleen als de energierekening echt omlaag gaat

Producten en materialen
met een minimale voetafdruk

voudige energiebesparende maatregelen, zoals

vragen we aannemers om alleen materialen te

daarvoor nodig zijn mogen wat kosten, maar
of de CO2 -uitstoot aantoonbaar vermindert. Een-

dubbel glas, waterbesparende kranen en ledverlichting hebben we al uitgevoerd. Maar hoe krijg

je panden uit de jaren 70/80 van het gas, CO2 -

neutraal en voorzien van duurzame energie?

Samen met adviseurs kijken we per complex naar
de (on)mogelijkheden. Een groot deel van onze

We willen een minimale voetafdruk. Daarom

gebruiken met een zo klein mogelijke impact op
mens en milieu. Zoals FSC hout en recyclebare

materialen. We vervangen alleen wanneer dat

echt nodig is en onderhouden onze terreinen met
milieuvriendelijke producten.

duurzaamheidsopgave kunnen we realiseren door

Samen steeds duurzamer

een lage CO2 -uitstoot kunnen op termijn oudere

we regelmatig pilots uit met de WUR, Provincie

nieuwbouw. Deze aardgasloze gebouwen met
complexen vervangen.

Het kan altijd nog duurzamer. Daarom voeren
Gelderland, gemeente Wageningen én studenten.

Een goed voorbeeld is de realisatie van zelfvoorzienende huisvesting op Droevendaal. Een echt

participatieproject, uitgevoerd voor én door bewoners én studenten van de WUR.
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we doen
het samen
Samen kom je verder. Daarom zoeken we steeds
de verbinding met onze huurders(organisatie),

onderwijsinstellingen, gemeenten en collegacorporaties.

Die samenwerking vormt de basis van waaruit wij werken.
Ondernemingsplan Idealis 2019 -2022
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Idealis biedt:
>

ruimte voor verbetering

>

evenwicht in vraag en aanbod

>	samenwerking op elk niveau

>	een transparante relatie met omwonenden
>

en belanghebbenden

een gezamenlijke maatschappelijke bijdrage

Input voor verbetering

Dat doen we in focusgroepen, in huurderscafés en

belangrijk. We staan open voor input en innovatieve

verzamelen we op verschillende manieren zoveel

De input en ideeën van huurders vinden wij erg

ideeën vanuit studentenorganisaties en externe
partijen. Maar we praten ook gewoon met veel
verschillende studenten en PhD’ers.

26
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aan de keukentafel, met een pizza erbij. Zo

mogelijk informatie waarmee we ons steeds
verder kunnen verbeteren.

Samenwerking op alle niveaus

Op elk niveau blijven we in gesprek met samen-

werkingspartners. Daarbij houden we het graag

Op elk niveau blijven we in gesprek
met samenwerkingspartners.
Daarbij houden we het
graag open en transparant.

open en transparant. In Wageningen werken we

samen met de WUR, de gemeente Wageningen

en de Woningstichting. En in Ede doen we dat met
de CHE, de gemeente en Woonstede. Samen geven
we invulling aan de volkshuisvestingsopdracht.
Daarnaast werken we in DeelGoed steeds inten-

Een goede relatie met inwoners

in de omgeving. Ook trekken we regelmatig op

het belangrijk dat we een goede relatie hebben met

siever samen met een aantal collega-corporaties
met andere studentenhuisvesters. Bijvoorbeeld

om kennis uit te wisselen. Op landelijk niveau
voeren we het gesprek binnen Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting.

Vanuit onze rol als studentenhuisvester vinden we
de inwoners in Wageningen en Ede. Omwonenden
en andere belanghebbenden betrekken we zoveel
mogelijk bij nieuwbouwplannen en ontwikkelingen
rond onze bestaande gebouwen.

Op lokaal niveau werken we voor én met onze

Een gezamenlijke maatschappelijke bijdrage

de Stichting Flat Overleg (SFO), onze huurders-

lingen, maar ook energiebesparings- en afval-

huurders. Daarom is de goede samenwerking met

organisatie, voor ons zo belangrijk. Zodat we precies
weten wat er speelt en leeft en daar tijdig op in
kunnen spelen.

Evenwicht in vraag en aanbod

Wij vinden het belangrijk dat we in gesprek zijn

en blijven met andere studentenhuisvesters in
Wageningen en Ede, zoals DUWO en Socius.
En te kijken waar we kunnen samenwerken.
Bijvoorbeeld voor een beter evenwicht in vraag en
aanbod.

Huiswerkbegeleiding, taalcoaching voor vluchtescheidingsprojecten.

Als

studentenhuisvester

stimuleren en faciliteren wij graag studenten die
een bijdrage willen leveren aan maatschappelijke

initiatieven en projecten. Zelf dragen we daar ook
aan bij. Bijvoorbeeld met een werkervaringsplaats
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Maar ook met onze deelname aan City Deals, een

samenwerkingsverband ter versterking van de
stad bij maatschappelijke thema’s. Hierin werken

we onder andere samen met de gemeenten
Wageningen en Ede en de WUR.
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> Een solide, flexibele en betrokken organisatie
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wij zijn
Idealis
We zijn er voor studenten en PhD’ers

die een kamer zoeken en voor onze huurders.

Voor hen zijn we steeds op zoek naar verbetering.
Om dit te kunnen realiseren werken we ook aan
onze eigen ontwikkeling. Daarom staan we altijd

open voor feedback en nieuwe ideeën van iedereen.
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Wij hebben:
>

hart voor het werk

>

altijd plek voor studenten met nieuwe ideeën

>

een stimulerende en inspirerende werkomgeving
en een frisse blik

Altijd plek voor studenten met nieuwe
ideeën en een frisse blik

Wij nodigen studenten uit voor stage of onderzoek.

We horen wat zij belangrijk vinden en hoe zij het
liefst willen wonen. Ook willen we meer gebruikmaken van WUR-projecten waarbij we met studenten

Medewerkers met hart voor het werk

van verschillende studies samen aan de slag gaan.

Onze medewerkers kennen zichzelf en zijn kritisch

En er werken regelmatig studenten voor ons. In de

flexibel, integer, klant- en resultaatgericht, proactief

en maken ze hen wegwijs. En studenten helpen

op zichzelf. Zij zijn het beste te omschrijven als:

én kostenbewust. Medewerkers vervullen graag
een rol met maatschappelijke betekenis en zetten

zich daar met veel plezier voor in. Ook nemen zij

zomer ontvangen ze de internationale studenten
ons bijvoorbeeld bij het invullen van tijdelijkevacatures.

hun verantwoordelijkheid en spreken zij collega’s

wanneer nodig aan op hun gedrag. Hiervoor volgen

zij workshops over coaching en het geven en ontvangen van feedback. Hoe medewerkers verder

invulling geven aan hun persoonlijke ontwikkeling

en loopbaan, daar zijn zij uiteindelijk zelf verant-

woordelijk voor. In loopbaangesprekken bespreken
we of én hoe Idealis dit kan faciliteren.

Een open en inspirerende werkomgeving

Prettig, efficiënt en effectief. Daar staan wij voor.

Als lerende organisatie stimuleren wij het delen
van kennis en de samenwerking tussen de
verschillende afdelingen en functies. Dat doen we

in een inspirerende en open werkomgeving, waarin
we het beste in elkaar naar boven halen.
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Als lerende organisatie
stimuleren wij het
delen van kennis en
de samenwerking
tussen de verschillende
afdelingen en functies.

Ondernemingsplan Idealis 2019 -2022

|

31

een solide basis
We staan er financieel goed voor en dat willen
we zo houden. Daarom kijken we ook steeds

naar de lange termijn. We zorgen voor voldoende
financiële reserves, een toekomstbestendige ICT,
geoliede processen en risicomanagement.
32
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Idealis
>
>

zet in op nieuwbouw

heeft een financieel gezonde positie

>	heeft een up-to-date en toekomstbestendige
>

ICT-infrastructuur

zorgt voor geoliede processen

Zo borgen we onze toegang tot de kapitaalmarkt.

Zelf leggen we de lat nog iets hoger om (financieel)
ruimte voor de toekomst te houden.

Up-to-date en toekomstbestendig

Goede ICT is essentieel. Dat geldt voor huurders,
studenten en PhD’ers die een kamer zoeken, maar

ook voor onze medewerkers. Daarom blijven wij

We zetten in op nieuwbouw

Wat doen we met ons vermogen? Vanzelfsprekend
is onze financieringsruimte begrensd. We moeten
daarom belangrijke keuzes maken om de juiste

balans te vinden in investeringen in nieuwbouw,

investeren in ICT. Zo is onze website vernieuwd en is

de overstap gemaakt naar het landelijke platform

ROOM. Onze ICT-infrastructuur moet toekomstbestendig en flexibel zijn. Daarom werken we met
modules.

duurzaamheid, betaalbaarheid en de kwaliteit

Ook komt er een documentmanagementsysteem,

gemaakt: een groot deel van ons vermogen zetten

zijn. Essentieel voor onze ICT is dat deze afgestemd

van onze gebouwen. Eén keuze hebben we alvast
we in voor nieuwbouw. Door nieuwbouw kunnen

we onze duurzaamheidsambities al voor een groot
deel realiseren en dragen we bij aan de groeiende

zodat alle bestanden vanuit één plek toegankelijk
moet zijn op de behoeftes van onze klant en onze
medewerkers.

vraag naar kamers.

Geoliede processen

We blijven financieel gezond

samenhang, zijn beschreven en vastgelegd. Onze

Met een efficiënte en kostenbewuste bedrijfs-

voering houden we onze financiële positie gezond.

We realiseren nieuwbouw met onze huidige

formatie, werken ons inkoopbeleid verder uit en
leren van benchmarks met collega-corporaties.

Ook houden we onze financiële positie goed in

de gaten om in te kunnen spelen op ingrijpende
veranderingen. Uiteraard voldoen we aan de normen
van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Al onze interne processen, inclusief onderlinge

medewerkers kennen ze én weten wat dit voor
hen betekent. Kennis wordt actief gedeeld en voor
meer stabiliteit zijn de kritische processen bij

minstens twee collega’s ondergebracht. Om te zien
waar het nog beter of efficiënter kan, houden we

de processen goed in de gaten. Dat geldt ook voor
eventuele risico’s. Vandaar dat we de risicobeheersing

en -monitoring een vaste plek hebben gegeven
binnen onze processen. Op deze manier worden
bij alle beslissingen direct de risico’s afgewogen.
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vragen of
suggesties?
Vragen na het lezen van dit ondernemingsplan?
Of een suggestie die ons verder kan helpen bij

onze toekomstige plannen en keuzes? Onze deur
staat altijd open!
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Meer weten over ons en onze activiteiten?
Kijk op www.idealis.nl

