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1

Van Alckmaer en haar huurders

1.1

VAN ALCKMAER
Woningstichting Van Alckmaar voor Wonen exploiteert 2.467 woningen in Alkmaar en Bergen, waarvan
2.365 sociale huurwoningen en 102 vrije sector huurwoningen.

1.2

ONZE VISIE
De Nederlandse samenleving is gebaseerd op vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Deze principes
maken ons land leefbaar. Van Alckmaer vindt dat de beschikbaarheid van passende en betaalbare huisvesting voor mensen met een laag inkomen bijdraagt aan de leefbaarheid van onze samenleving.
De ambitie van Van Alckmaer is om structureel bij te dragen aan de leefbaarheid van de Alkmaarse
samenleving door een krachtige volkshuisvester te zijn en te blijven.

1.3

DE HUURDERS VAN VAN ALCKMAER: ONZE KLANTEN!
Voor de huurders van Van Alckmaer staat betaalbaarheid op de eerste plaats. Van Alckmaer verhuurt aan
huishoudens met een laag inkomen en mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien.
De missie van Van Alckmaer is om onze huurders prettig en betaalbaar te laten wonen.

1.4

OOG VOOR MONUMENTEN
Als oudste corporatie in Alkmaar ziet Van Alckmaer het als haar plicht dat panden met een historische
waarde behouden blijven. De liefde voor monumenten zit in de genen van de organisatie. Van Alckmaer
maakt zich blijvend sterk dat onze huurders ook in monumenten kunnen wonen. Monumenten dragen
bij aan de kwaliteit van de stad en zijn onderdeel van het cultuurerfgoed van de samenleving.
De corporatie verhuurt 155 monumenten.
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2

De focus van de corporatie

2.1

DE ORGANISATIE IS GEKANTELD
De organisatie is de afgelopen jaren veranderd van taakgericht naar resultaatgericht (in lijn met de
filosofie van ‘terug naar de bedoeling’ van Wouter Hart). Meer capaciteit op de kerntaken en een andere
manier van werken. De luiken open en naar buiten treden, zichtbaar zijn bij de doelgroepen en leren
van anderen. Medewerkers pakken zelf hun verantwoordelijkheid op en nemen initiatief. Deze nieuwe
cultuur betekende voor de medewerkers een kanteling in denken en gedrag.

2.2

DE KERNWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN VAN ALCKMAER
De kernwaarden zijn de dragers van de organisatiecultuur bij Van Alckmaer:
1 De vraag van de huurder is leidend: Van Alckmaer praat en denkt met de huurder. Van Alckmaer zorgt
dat de huurder dit ook terugziet in het dagelijks handelen van Van Alckmaer.
2 Bevlogen en betrokken: Van Alckmaer is trots op wat zij doet, voelt zich verwant met haar huurders en
zoekt actief de dialoog met haar huurders op.
3 Duurzaam en toekomstbestendig: Van Alckmaer is duurzaam op het gebied van haar vastgoed, maar
zeker ook in het onderhouden van relaties.
4 Vooruitstrevend: Van Alckmaer leert van haar fouten, heeft lef en de blik vooruit.
5 Duidelijk: Van Alckmaer is betrouwbaar in wat ze zegt en doet.
6 Kostenbewust: Van Alckmaer is efficiënt, effectief en zuinig op maatschappelijk geld.
7 Eenvoud: Van Alckmaer houdt het eenvoudig in haar handelen en communiceren.

2.3

DE ESSENTIE VAN HET MERK ‘VAN ALCKMAER’
Van Alckmaer werkt met plezier en mét een hart voor haar huurders. De wensen en behoeften van haar
huurders staat centraal.
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2.4

ONDERNEMINGSPLAN 2019-2022
In het najaar van 2018 wordt het ondernemingsplan 2019-2022 gepresenteerd aan de stakeholders van
Van Alckmaer: ‘De kracht van Alkmaar’. Het ondernemingsplan geeft richting aan het handelen en de te
stellen prioriteiten waar Van Alckmaer voor staat en hoe zij de gestelde doelen wil behalen. De corporatie is financieel gezond en staat in de startblokken om het geformuleerde beleid van het ondernemingsplan samen met alle betrokkenen uit te voeren.
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Doelmatig communiceren

3.1

DOELMATIGE COMMUNICATIE
Van Alckmaer wil op een goede en doelmatige wijze uitdragen wie ze is, wat haar kernwaarden zijn en
welke resultaten ze boekt. Van Alckmaer wil zichtbaar zijn in de wijk, wil successen uitventen en rechtstreeks in contact staan met haar belangrijkste doelgroep; de huurders. Want betere communicatie heeft
een positief effect op de dienstverlening en uiteindelijk de klanttevredenheid.
Van Alckmaer heeft hiertoe dit communicatiebeleidsplan opgesteld. Het plan geeft weer waarop de
komende periode (2019-2022) de nadruk ligt in de communicatie en welke middelen daarvoor worden
ingezet. De missie, doelen en ambities, geformuleerd in het concept Ondernemingsplan 2019-2022,
gelden als basis voor dit communicatiebeleidsplan.
De communicatie wordt onderscheiden in Interne Communicatie en Externe Communicatie:
• Interne Communicatie: tussen medewerkers, MT, bestuur en RvC.
• Externe Communicatie: met huurders, huurdersbelangenvereniging (HBVA), potentiële huurders/
woningzoekenden, stakeholders (gemeenten, zorgpartijen, welzijnswerk, pers/media), inwoners
Alkmaar en omgeving, collega corporaties en toezichthouders.

3.2

DOELSTELLING VAN HET COMMUNICATIEBELEIDSPLAN
Veel corporaties wordt ‘zendingsdrang’ verweten. Bij Van Alckmaer gaat het om interactie. Ken uw huurder,
daar ligt de sleutel. Met dit plan wil Van Alckmaer sturing geven aan onze communicatie.
Uitgangspunten zijn:
• Duidelijk/begrijpelijk communiceren naar huurders en stakeholders.
• Eenduidig/consequent overkomen.
• Uitblinken in eenvoud.
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•
•
•
•

Snappen wat huurders willen om zo de dienstverlening te verbeteren.
De menselijke maat, respectvol en inlevend (met het hart) communiceren.
Het gehele jaar zichtbaar in Alkmaar (en omgeving).
Nastreven van een goede reputatie.

Het communicatiebeleidsplan biedt houvast voor de medewerkers van Van Alckmaer bij vraagstukken
rondom identiteit, cultuur, onderscheidend vermogen, kernboodschap, keuze voor communicatiemiddelen
en de wijze van naar buiten treden.
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Interne communicatie

4.1

INTERNE COMMUNICATIE MAAKT DE ORGANISATIE STERKER
Naast het reguliere overleg af en toe korte meetings organiseren door steeds andere medewerkers.
Hierbij worden presentaties verzorgd over bijvoorbeeld hun invulling van de kernwaarden, bereikte
resultaten en nieuwe inzichten. Het is belangrijk dat collega’s elkaar op de hoogte brengen van werkzaamheden en het delen van informatie zien als de gewoonste zaak van de wereld. In de koffiehoek en
aan de keukentafel. Zeker als er spannende ontwikkelingen zijn. Iedereen kan dan met dezelfde kennis
naar buiten treden.
Communicatie is een integraal onderdeel van het werk van alle medewerkers. Als je iets voor elkaar
wilt krijgen zal je ook moeten nadenken over hoe je het voor elkaar wilt krijgen. Het opstellen van een
minicommunicatieplan voor je werkzaamheden, afdeling, project of beleidsstuk is daarbij een essentieel
hulpmiddel.
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Externe communicatie

5.1

VERSTERKEN KLANTBINDING
Van Alckmaer gaat zich meer richten op externe communicatie, maakt daarbij actief gebruik van de sociale
media en zorgt met regelmaat voor publiciteit. Uiteraard rondom projecten, oplevering van renovatie en
nieuwbouw (mijlpalen worden gevierd voor en met de huurders), maar ook door deelname aan relevante
themadagen die bijdragen aan verbinding, zichtbaarheid en geloofwaardigheid. Door goed voorbeeldgedrag en door huurders te betrekken bij thema’s zal de reputatie van Van Alckmaer versterkt worden.
Belangrijke thema’s vragen ook om goede en structurele voorlichting. Van Alckmaer staat open voor
ideeën van medewerkers en huurders voor thema’s en verbeteringen en biedt ruimte om er werk van te
maken.

5.2

NIEUWE VORMEN VAN SAMENWERKING MET DE HUURDERS
In 2017 is een nieuw beleidsvoorstel bewonersparticipatie geschreven samen met de Huurdersbelangenvereniging. Van Alckmaer verkent nieuwe vormen van samenwerking met haar huurders. Huurders
weten zelf het beste wat goed en wenselijk is voor het vergroten van de leefbaarheid van hun wijk. Van
Alckmaer ondersteunt en faciliteert van harte actieve bewoners. Zeker als zij bijdragen aan het schoon
en leefbaar houden van de buurt.
Van Alckmaer wil huurders graag actief betrekken bij haar beleid, de dienstverlening, de producten en
projecten. Wij komen het liefst in gesprek met huurders op een manier die bij ze past. Bijvoorbeeld
persoonlijk bij de mensen thuis of door middel van een bewonersmiddag of -avond. In 2017 zijn bij
projecten rondom sloop en groot onderhoud klankbordgroepen van huurders opgericht. Zij adviseren
Van Alckmaer en signaleren wat er leeft in de wijk. Er komt een duidelijke agenda/planning waarin Van
Alckmaer opneemt naar welke wijken en complexen Van Alckmaer gaat om te luisteren naar de verhalen,
wensen en ideeën van haar huurders.
9
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5.3

KLANTTEVREDENHEID EN REPUTATIE
De reputatie van onze corporatie wordt bepaald door alle ervaringen die mensen en organisaties hebben
opgedaan met Van Alckmaer. De cultuur van haar organisatie en het gedrag van de medewerkers spelen
daar een grote rol in.
Van Alckmaer laat haar klanttevredenheid meten door deelname aan de jaarlijkse Aedes benchmark van
het huurdersoordeel. De uitkomsten zijn in vergelijking met de branche positief. Van Alckmaer wil dat
graag zo houden! Een idee is daarom om periodiek een persoonlijk bezoek te brengen aan de huurder.
Met bijvoorbeeld een leuke boodschap of functionele vraag komt Van Alckmaer in gesprek achter de
voordeur. Via klantenpanels kan Van Alckmaer specifieke feedback krijgen op thema’s als leefbaarheid.
Bijvoorbeeld hoe de woning/woonomgeving wordt ervaren.
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6

Onze uitstraling

6.1

NAAR EEN NIEUW EN ZICHTBAAR KANTOOR
Van Alckmaer zal medio 2019 verhuizen naar een nieuw kantoor in Overdie. Aan de Camphuysenstraat
realiseert Van Alckmaer 35 appartementen met in de plint haar eigen huisvesting. Van Alckmaer kiest
daarmee voor zichtbaarheid in de wijk. Midden tussen haar huurders.
Het nieuwe pand is een belangrijke visuele pijler (symbool) van de identiteit van Van Alckmaer. Zowel
aan de buitenkant als aan de binnenzijde (receptie, bewegwijzering) zal een herkenbare huisstijl doorgevoerd worden. Aandachtspunten van de zichtbaarheid van de corporatie zijn ook bedrijfsmiddelen als de
deelauto, eventueel bedrijfsfietsen, bedrijfskleding en reclameborden bij projecten.

6.2

125 JAAR SOCIALE HUISVESTING IN ALKMAAR
Op 25 november 2019 is het 125 jaar geleden dat Martin Uitenbosch de voorloper van Van Alckmaer
oprichtte. Het betrekken van het nieuwe pand in Overdie is een prachtig communicatiemoment en valt
samen met 125 jaar sociale volkshuisvesting in Alkmaar.
Met het vooruitzicht van de verhuizing in 2019 is het nu een logisch moment voor het herijken van de
merknaam van Van Alckmaer en het vernieuwen van het logo en de huisstijl.

6.3

HET MERK EN IMAGO VAN VAN ALCKMAER
Het imago (gevoelswaarde: het beeld dat de buitenwereld over Van Alckmaer heeft) van de corporatie
wordt mede bepaald door de uitstraling in naamgeving, het logo en de huisstijl.
De merknaam ‘Van Alckmaer voor Wonen’ zal kritisch tegen het licht worden gehouden. Past deze nog
bij de kernwaarden en de identiteit van de corporatie? Mogelijk is de naam te elitair en verwarrend qua
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schrijfwijze en past een kortere naam in combinatie met een goede slogan (merkbelofte) beter bij de ambities en rol van de corporatie. Een versobering naar bijvoorbeeld ‘Van Alkmaar’ is niet verkeerd, maar
ook een nieuwe passende merknaam is het overwegen waard. Een betere merknaam voor Van Alckmaer
zal de identiteit en ambities kracht bijzetten. Het imago van de corporatie is met goede communicatie
en een goede passende uitstraling positief te beïnvloeden.
6.4

LOGO EN HUISSTIJL
Het logo en de huisstijl van de corporatie zijn aan vernieuwing toe. Het huidige logo is gebaseerd op
historie, monumenten én met name de huisvesting in de Stadstimmerwerf. Het beeldmerk is onpraktisch in het gebruik, de grafische vormgeving van het logo oogt gedateerd en Van Alckmaer verlaat de
Stadstimmerwerf. Uiteraard zal het aspect ‘monument’ zichtbaar moeten zijn in de huisstijl.
Een eigentijdse uitstraling in design en stijl (taal en beeld) zijn noodzakelijk om uiting te geven aan de
doelstellingen en identiteit van de corporatie. Een passende huisstijl en ontwerpfilosofie zullen leidend
zijn bij het adequaat inrichten van nieuwe communicatiekanalen als het klantportaal en de website. De
huisstijl zal worden vastgelegd en beschikbaar gesteld in een online toolbox. In 2019 zal de vernieuwing
van de corporatie gezicht krijgen!
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Communicatiemiddelen

7.1

SCHRIJFWIJZER
Er zal een schrijfwijzer/stijlboekje worden opgesteld voor de medewerkers. Voor een uniforme werkwijze
met tips en templates om duidelijke en korte teksten te kunnen maken. Om jargon te vermijden en om op
maat (toon/taalgebruik/beeld-tekst verhouding) voor de betreffende doelgroep te kunnen schrijven. Daarbij is het handig om het 4-ogen principe toe te passen en bijvoorbeeld uitgaande correspondentie te laten
checken door een collega. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de directe communicatie met huurders. Hoe Van Alckmaer vragen beantwoordt en hoe Van Alckmaer zaken mondeling aankaart en uitlegt.

7.2

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN CRISIS
Zaken lopen niet altijd als voorzien of zoals Van Alckmaer dat graag wil. Maar het kan ook echt tegenzitten. Brand, explosies, gifwolken, koolmonoxide, asbest, instorten van galerijen/balkons, bedreigingen en
(escalerende) conflicten met huurders/stakeholders vragen om de juiste actie, timing en communicatie
vanuit de corporatie.
Een risico-inventarisatie, het opstellen van een crisisplan/draaiboek en het trainen van sleutelfunctionarissen zal een goede bijdrage leveren aan de veerkracht, besluitkracht en het improvisatievermogen bij
onvoorziene omstandigheden en (potentiële) crisis.

7.3

DIGITALISERING, KLANTPORTAAL EN NIEUWE WEBSITE
Nederland communiceert steeds meer digitaal en Van Alckmaer speelt daar de komende jaren op in,
waarbij klantgerichtheid en gebruiksgemak leidend zijn. Met de mogelijke realisatie van een digitaal
klantportaal wil Van Alckmaer voorzien in de steeds groter wordende behoefte naar digitale afhandeling
van vragen.
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Het grafisch ontwerp van het klantportaal zal ergonomisch en klantgericht zijn. Bovendien zal het de
identiteit van Van Alckmaer weerspiegelen. Het ontwerp zal aansluiten bij het ontwerp van een nieuw
te maken website die past bij de eisen van de huidige tijd. Nieuws, project- en beleidsinformatie zullen
eenvoudig door de medewerkers van Van Alckmaer te publiceren én te delen zijn op sociale media. De
introductie van het klantportaal, met speciale aandacht voor de 65-plussers (ongeveer 1/3 van de hoofdbewoners van Van Alckmaer), zal met goede voorlichting gepaard gaan.
7.4

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Van Alckmaer publiceert een digitale nieuwsbrief. Deze komt nog onregelmatig uit. Er zal een vaste
frequentie worden afgesproken. De nieuwsbrief wordt gepubliceerd via een nieuwsbriefmodule. Deze
module maakt het mogelijk om te differentiëren qua doelgroepen. Zo kunnen er specifiek nieuwsbrieven
worden verzonden voor bijvoorbeeld projecten of naar stakeholders. Voor de nieuwsbrieven wordt een
aansprekende formule ontwikkeld.
Omdat op dit moment niet alle huurders bereikt kunnen worden met digitale nieuwsbrieven worden
belangrijke mededelingen ook per brief en via bewonersbijeenkomsten gedaan. De inzet is om naast
zoveel mogelijk persoonlijk contact steeds meer gebruik te maken van digitale communicatie. Zowel één
op één als over de band van de sociale media. Uitgangspunt is en blijft persoonlijk contact en digitale
communicatie is ter ondersteuning.

7.5

GEBRUIK SOCIALE MEDIA
De medewerkers van Van Alckmaer zullen pro-actief naar buiten treden, waarbij de komende jaren moeten worden gezien als een proeftuin ten aanzien van het gebruik van sociale media. Om tot een praktische aanpak voor het gebruik van sociale media te komen wordt er een aantal workshops georganiseerd
voor belangstellende medewerkers van Van Alckmaer.
Vanuit deze bijeenkomsten wordt een enthousiast team samengesteld dat structureel posts gaat plaatsen, reageert op berichten van anderen en werkt aan het bereik (aantal likes en volgers). Dit betreft dan
in ieder geval de Van Alckmaer accounts op Facebook en Linkedin. Aan de hand van de ervaringen/leereffecten zal medio 2020 een evaluatie plaatsvinden en desgewenst wordt een medewerkershandleiding
sociale media opgesteld.
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8

Planning en organisatie

8.1

COMMUNICATIEKALENDER/PLANNING 2019!
Het jaar 2019 is het jaar dat de vernieuwing van Van Alckmaer in alle facetten gezicht krijgt. Een zichtbare corporatie met nieuw elan, een nieuw pand, (mogelijk) een nieuwe naam, een merkbelofte, een
nieuwe huisstijl, een nieuwe website met een klantenportaal en vooral veel interactie met alle betrokkenen. Vanaf de zomer van 2018 zal er gewerkt worden aan de nieuwe uitstraling van de corporatie en de
communicatiekalender/het actieplan 2019.

8.2

POSITIONERING VAN HET COMMUNICATIEBELEIDSPLAN
Het communicatiebeleidsplan is opgesteld voor de periode 2019-2022. Het biedt richtlijnen voor de
jaarlijks op te stellen afdelingsplannen. Bij Van Alckmaer is communicatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is een aanjager (procesverantwoordelijke). Op hoofdlijnen zijn taken belegd bij de volgende
functies:
• Directeur; vertegenwoordigt Van Alckmaer richting externe partijen en stakeholders; is de bewaker van
de reputatie van de corporatie en is verantwoordelijk bij crisis.
• Beleidsadviseur; aanjager communicatie, procesverantwoordelijk, website bijhouden/berichten
plaatsen, redactie nieuwsbrief, opstellen communicatiekalender/contentstrategie en adviseur collega’s.
• Manager Wonen; website bijhouden met betrekking tot de specifieke informatie over de diensten van
de afdeling Wonen, afstemming met de HBVA.
• Projectleider; projectencommunicatie, persmomenten projecten, publicatie in vakbladen.
• Woonconsulent Sociaal Beheer; dagelijkse contacten met bewoners, onder andere over betalingen en
leefbaarheidsprojecten.
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Waar nodig wordt bepaald of er extern ondersteuning wordt ingeschakeld in de communicatie. Bij het
opstellen van de jaarlijkse afdelingsplannen en projectplannen worden de daarmee samenhangende
kosten voor communicatie begroot.
Het communicatiebeleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd.
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