
Corporatie Stek 

Locatie Lisse 

Medewerkers 70 (excl. inhuur) 

Afdelingen Wonen, Vastgoed, Staf & secretariaat, Service & 

Advies, Financiën & ICT 

Bijzondere functies Nee 

Waar is de corporatie goed in  

Met welke systemen wordt er gewerkt? Viewpoint,  Umbrella, Embrace, ADP 

Worden er nieuwe systemen ingevoerd? Nee 

Welke projecten lopen er momenteel? Fusie in Bollenstreek 

Wat wil de corporatie nog verbeteren?  

 

Corporatie Noordwijkse Woningstichting 

Locatie Noordwijk 

Medewerkers 27 

Afdelingen Wonen, FIA (Financiën, Informatievoorziening,  

Automatisering) en Vastgoed 

Bijzondere functies Nee 

Waar is de corporatie goed in Kwaliteit van verantwoording, korte lijnen met 

lokaal bestuur, communicatiebeleid, presteren 

volgens belanghebbenden (waaronder huurders), 

medewerkerstevredenheid en Ambitie 

Met welke systemen wordt er gewerkt? Aareon, Flux en Qlickview 

Worden er nieuwe systemen ingevoerd? Nee 

Welke projecten lopen er momenteel? Nieuwbouw Rederrijkersplein, Nieuwbouw 

Northgo (in voorbereiding) en diverse potentiele 

nieuwbouwprojecten 

Wat wil de corporatie nog verbeteren? Doelmatigheid, lang proces om andere 

maatschappelijke stakeholders te betrekken 

 

Corporatie Padua 

Locatie Noordwijkerhout 

Medewerkers 22 

Afdelingen Financiën, Staf, Vastgoed, Wonen 

Bijzondere functies Nee 

Waar is de corporatie goed in Samen de schouders eronder zetten 

Met welke systemen wordt er gewerkt? Aareon; Tobias AX 

Worden er nieuwe systemen ingevoerd? Nee, net geïmplementeerd 

Welke projecten lopen er momenteel? Aantal vastgoedprojecten; verduurzaming;  

focus 2019 ligt op strategische samenwerking 

Wat wil de corporatie nog verbeteren? Verbetering mogelijk via de lijn van strategische 

samenwerking en anders een 

organisatieontwikkeling 



 

Corporatie Habeko 

Locatie Hazerswoude dorp 

Medewerkers 16 

Afdelingen Directie, Financieel Economische Zaken,  

Klant en Woning 

Bijzondere functies Veel combinatie functies en allround functies, 

maar ook specialismen. 

Waar is de corporatie goed in Het "levend houden" van de dorpse kernen,  

het directe klantencontact door een persoonlijke 

benadering. Daarnaast zijn de lijnen kort tussen 

Habeko wonen en stakeholders, zodat snelle 

besluitvorming kan plaatsvinden. 

Met welke systemen wordt er gewerkt? NCCW, Qonsio, TechXX, I-babs 

Worden er nieuwe systemen ingevoerd? DMS en medewerkersportaal 

Welke projecten lopen er momenteel? Strategisch Informatieplan. Duurzaamheids-

opgave (waaronder het plaatsen van 

zonnepanelen).  NOM- woningen. Veilig langer 

Thuis wonen. Lobbytraject richting 

belanghouders. AVG (doorlopend project).  

Doorvoeren van klantgerichte en efficiënte 

processen start 2019 

Wat wil de corporatie nog verbeteren?  

 

Corporatie Vooruitgang 

Locatie Sassenheim 

Medewerkers 24 

Afdelingen Wonen, Vastgoed, Staf (Ondersteuning/HR-

/adviseur, VG Portfolio), Financiën & ICT 

Bijzondere functies Nee 

Waar is de corporatie goed in Samen de schouders eronder zetten 

Met welke systemen wordt er gewerkt? Viewpoint, Unit 4/Qonsio 

Worden er nieuwe systemen ingevoerd? Nee 

Welke projecten lopen er momenteel? Zie Stek en verduurzaming woningen 

Wat wil de corporatie nog verbeteren?  



 

Corporatie MeerWonen 

Locatie Roelofarendsveen 

Medewerkers 38 

Afdelingen Wonen, Vastgoed, Financiën, Staf 

Bijzondere functies Privacy officer, Medewerker Duurzaamheid 

Waar is de corporatie goed in Projecten ogv lokale verankering 

Met welke systemen wordt er gewerkt? Tobias, KlantVenster 

Worden er nieuwe systemen ingevoerd? Net gebeurd: I-babs 

Welke projecten lopen er momenteel? Bouw nieuwbouw NOM-Woningen en EPV 

Wat wil de corporatie nog verbeteren? Verdere digitalisering van onze processen, 

Selectie nieuw ERP-systeem 

 

Corporatie Ons Doel 

Locatie Leiden 

Medewerkers 25 

Afdelingen Wonen ( sociaal verhuur Kcc vastgoed), Staf, 

Bedrijfsvoering 

Bijzondere functies Nee 

Waar is de corporatie goed in Samenwerking, verantwoordelijkheden laag in de 

organisatie 

Met welke systemen wordt er gewerkt? NCCW klantvenster ZIG software, en Casix voor 

het verhuurtraject 

Worden er nieuwe systemen ingevoerd? Over 2 jaar nieuw primair systeem 

Welke projecten lopen er momenteel? 50 en 16 units zijn er gebouw. Oude school 

omgebouwd naar appartementen 

Wat wil de corporatie nog verbeteren? Wij zijn in trajecten bezig met elkaar aanspreken 

en meer resultaat gericht werken. 

 

 

 

 

 



Corporatie Woningstichting Nieuwkoop 

Locatie Nieuwkoop 

Medewerkers 12 (excl. 4 externen) 

Afdelingen Directie, Woondiensten, Financiën 

Bijzondere functies  

Waar is de corporatie goed in Dichtbij de klant, korte lijnen 

Met welke systemen wordt er gewerkt? NCCW, Klantvenster 

Worden er nieuwe systemen ingevoerd? Klantvenster 

NCCW ter discussie voor de toekomst 

Welke projecten lopen er momenteel? Diverse nieuwbouwprojecten, Diverse renovatie 

en duurzaamheidsprojecten in 2019: 

doorstromingsproject 

 

Wat wil de corporatie nog verbeteren? ICT, digitalisering facturen 

 

 

Corporatie Dunavie 

Locatie Katwijk 

Medewerkers 83 (excl. externen) 

Afdelingen  Woondiensten, Vastgoed en  

Bedrijfsvoering & Control 

Bijzondere functies Recordmanager 

Waar is de corporatie goed in Duurzaamheid 

Met welke systemen wordt er gewerkt? AX, ADP, ZIG, I-babs, Shareworx 

Worden er nieuwe systemen ingevoerd? - 

Welke projecten lopen er momenteel? diverse herstructurerings- en 

nieuwbouwprojecten 

Wat wil de corporatie nog verbeteren? Aan-en afspreken, gedrag intern=gedrag extern 

digitalisering 

 

 

 



Corporatie De Sleutels 

Locatie Leiden 

Medewerkers 85 

Afdelingen Directie, Financiën en Bedrijfsvoering, Vastgoed 

en Wonen 

Bijzondere functies  

Waar is de corporatie goed in Nuchtere zakelijkheid. De klant staat voorop. 

Met welke systemen wordt er gewerkt? NCCW (wordt Cegeka dsa) 

Worden er nieuwe systemen ingevoerd? Cegeka dsa, ZIG 

Welke projecten lopen er momenteel? Diverse nieuwbouwprojecten en diverse 

renovatie en duurzaamheidsprojecten in 2019. 

Nieuw woonruimteverdeelsysteem en nieuw ERP 

systeem. Nieuw HRM-systeem (met tool Peddy) 

Wat wil de corporatie nog verbeteren? Klant optimaal digitaal 

 


