Publieksversie jaarverslag
Het jaar 2020
Middenin de maatschappij
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
is een woningcorporatie met circa 5800 woningen in bezit
en beheer, verspreid over 40 kernen in Zeeuws-Vlaanderen.
Goed en betaalbaar wonen staat bij ons centraal.
Samen met huurders en partners zorgen we voor kwalitatief goede,
betaalbare huisvesting in een schone en veilige woonomgeving.
We vullen onze maatschappelijke rol verantwoord in en tonen
lef in het omgaan met de uitdagingen
die zich in onze omgeving voordoen.
Vertrouwen en samenwerken staan hierbij centraal.

Wilt u het hele
jaarverslag lezen?
Kijk dan op onze
website.

Corona
2020 stond in het teken van corona. Ook wij pasten noodgedwongen onze
dienstverlening en manier van werken hierop aan. De gezondheid van onze
huurders, medewerkers en de bedrijven met wie wij samenwerkten stond
hierbij voorop. Naast de focus op beschikbaarheid, betaalbaarheid en de
kwaliteit van onze woningen hielden we ook oog voor onze dienstverlening
en samenwerking. We keken hiervoor naar kansen in plaats van beperkingen.
Uit onderzoek bleek dat huurders onze dienstverlening wisten te waarderen.
Daar zijn we blij mee. Want dat blijft voor ons de belangrijkste graadmeter!
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