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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Deutsche Wohnen staat in het middelpunt van een openbare discussie over de
betaalbaarheid van huisvesting in Berlijn. Een groot aantal inwoners van
Berlijn wil dat alle particuliere woningportefeuilles van meer dan 3.000
woningen worden onteigend. Deze campagne wordt ‘Deutsche Wohnen
enteignen’ genoemd. In plaats van haar gezicht te tonen aan het publiek en
een dialoog te starten, heeft Deutsche Wohnen zich stilgehouden en laat de
onderneming mensen gissen naar wat de toekomst gaat brengen.

Die Linke heeft vervolgens een nieuwe wet voorgesteld die inhoudt dat de
woninghuren voor de komende 5 jaar worden bevroren. Deutsche Wohnen is
het middelpunt geweest van alle discussies. Wij zijn van mening dat het
management deze lastige situatie verkeerd heeft aangepakt door de
beschuldigingen af te wijzen in plaats van een constructieve dialoog aan te
gaan.

ACHTERGROND
De woningsector is een segment van de vastgoedmarkt waarin de
huiseigenaar een transactie aangaat met een particuliere klant - de huurder -
en niet met een ander bedrijf. Het beheer van een woningportefeuille
kenmerkt zich door een andere dynamiek en stakeholdermanagement is nog
belangrijker voor het beheer en de groei van de activiteiten op lange termijn.
Een goed evenwicht tussen huurstijging en de tevredenheid van huurders is
dan ook essentieel.

ENGAGEMENTTHEMA
x Sociaal: stakeholdermanagement

ENGAGEMENTDOELEN
x Deutsche Wohnen moet komen met constructieve voorstellen voor het

oplossen van het probleem.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x De onderneming heeft tijdens verschillende gesprekken de problemen

erkend. De onderneming heeft bij de presentatie van het resultaat over
2019 een Coronavirus-steunfonds van EUR 30 mln bekendgemaakt. Dit geeft
duidelijk aan dat de onderneming zich meer begint in te spannen om
stakeholders tevreden te stellen. Het fonds is opgezet om hulp te bieden
aan huurders, zakelijke partners en dienstverleners die financiële
problemen ondervinden als gevolg van de coronavirus-pandemie.

x Sinds de aankondiging heeft de onderneming verschillende beloftes gedaan
in het kader van haar verantwoordelijkheid tegenover zowel huurders als
medewerkers.

x De onderneming heeft ook een plan gelanceerd voor maatschappelijk
verantwoorde klimaatbescherming binnen de woningsector - een
maatschappelijk verantwoord renovatieplan.

VERVOLGSTAPPEN
x Wij blijven het openbare optreden van Deutsche Wohnen volgen. Daarnaast

houden we in de gaten hoe de onderneming het coronavirus-steunfonds
gaat toepassen.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Deutsche Wohnen SA

LAND
Duitsland

SECTOR
Vastgoed

MARKTKAPITALISATIE
Mid-cap

VRAAGSTUK
Stakeholdermanagement

MATERIALITEIT
Wij zijn van mening dat het managen 
en het vinden van een evenwicht 
tussen de belangen van alle 
stakeholders de beste manier is om 
de activiteiten op de lange termijn 
op de meest duurzame wijze te 
laten groeien.

RISICO
x Reputatieschade door slecht 

stakeholdermanagement.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG Rating: AA

Deutsche Wohnen

GSE


