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1 Voorwoord 19 > 2 Oog voor vak-
manschap 27 > 3 Het toeziend 
oog 31 > 4 Oog voor bewoners en 
omgeving 41 > 5 Oog voor bouwen 
79 > 6 Oog voor kwaliteit 93 > 7 
Oog voor de toekomst 105 > 8 Oog 
voor jong en oud 111 > 9 Oog voor 
klachten 125 > 10 Scherp oog voor 
risico’s 129 > 11Oog voor cijfers 
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Onze missie is niet voor niets: 
‘Woonwijze. Uw manier van wonen’. 
Hiermee geven we aan dat bij ons de 
klant vooropstaat. Dit zit in ons DNA. 
Zeker nu veel van onze bewoners het 
zwaar hebben, is het van belang dat we 
goed naar hen luisteren en problemen 
op tijd signaleren. Juist nu! Het thema 
dat we voor dit volkshuisvestelijk 
jaarverslag hebben gekozen is dan ook: 
‘Oog voor mensen’.
 
In dit verslag vindt u een reeks 
voorbeelden van initiatieven die we 
hiervoor hebben ontplooid. Zo zijn we 
in 2013 begonnen met het bezoeken 
van nieuwe huurders. Hiermee 
kunnen we de vinger aan de pols 
houden en zo nodig laagdrempelig 
verbindingen maken met hulpverlening 
of organisaties als Stichting Leergeld of 
het Jeugdsportfonds.
 

De Rode Rik 2.0 heeft zich in 2013 
ontwikkeld tot een echt Huis van 
de Wijk. De bewoners vinden het 
er gezellig, ze leren elkaar op een 
ongedwongen manier kennen. Dit 
vergroot de betrokkenheid en verdrijft 
de eenzaamheid. Ons enthousiasme 
over De Rode Rik 2.0 werkt aanstekelijk. 
Dat blijkt wel uit het feit dat we 
regelmatig door andere organisaties en 
corporaties gevraagd worden erover te 
vertellen.
 
Onze bedrijfsvoering is uitstekend op 
orde. De totale bedrijfskosten zijn met 
€ 285.000 afgenomen, ondanks de 
extra saneringsheffing van € 670.000 
die we in 2013 moesten afdragen. De 
saneringsheffing is een bijdrage om 
problemen in de sector, zoals bij Vestia 
en WSG, op te lossen. De onderlinge 
solidariteit tussen corporaties kost geld. 

Inkomensafhankelijke huurverhoging, 
verhuurderheffing, ontslagen bij 
corporaties, er speelde weer heel 
wat in corporatieland het afgelopen 
jaar. Natuurlijk laten deze zaken ook 
Woonwijze niet onberoerd. Daarover 
aan het slot van deze tekst meer. 
Maar gelukkig zijn we een gezonde 
organisatie. Hoewel wij soms ook 
lastige beslissingen moeten nemen, 
beschikken we over voldoende 
veerkracht om ook in een moeilijke 
tijd goed te presteren.  
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Zonder saneringsheffing zouden onze 
bedrijfskosten met bijna een miljoen 
euro per jaar zijn teruggelopen.
 
Daarnaast speelt de verhuurderheffing 
Woonwijze parten. De lasten die 
de rijksoverheid afschuift op de 
verhuurder en huurder betekent een 
aanslag op de waarde van ons vastgoed 
van circa € 31,7 miljoen.
Deze waardevermindering is deels 
via het resultaat en deels via het 
eigen vermogen verantwoord. Door 
onze gezonde bedrijfsvoering en 
onze passende projectenportefeuille 
blijft het voor Woonwijze mogelijk 
om ook in de toekomst te blijven 
voldoen aan de vereisten van het WSW, 
het CFV en het Ministerie. Hierdoor 
kunnen wij vooruitkijken, blijven 
werken aan onze ambities en oog 
houden voor de belangen van onze 
huurders en woningzoekenden. Ons 
positieve bedrijfsresultaat van € 3,8 
miljoen slaat hoofdzakelijk door de 
verhuurderheffing en saneringssteun 
om in een negatief jaarresultaat van  
€ 5,7 miljoen.

Hopelijk worden we de komende jaren 
niet nog verder beperkt en krijgen we 
de kans om te laten zien hoe het ook 
kan. Want volkshuisvesting, dat zien 
wij bij Woonwijze als een ambacht. 
Iets waar je je met liefde en passie 
voor inzet. Goed wonen is een eerste 
levensbehoefte. Het gaat om meer dan 
het stapelen van stenen. Door oog te 
hebben voor mensen kun je duurzaam 
maatwerk leveren. Het mes snijdt aan 
twee kanten.

Gerard Velthuizen 
Directeur-bestuurder

RESULTAAT BEDRIJFSVOERING (X € 1.000) 2013 2012

Huren en vergoedingen  17.351  16.803 

Overige bedrijfsopbrengsten  358  275 

Bedrijfsopbrengsten exclusief woningverkopen  17.709  17.078 

Afschrijvingen activa ten dienste van de exploitatie  197  204 

Personeelskosten incl. pensioenen  2.315  2.124 

Onderhoudslasten  3.399  4.379 

Overige bedrijfskosten  4.197  3.685 

Totaal bedrijfskosten  10.108  10.392 

Saldo bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten  7.601  6.686 

Financiële baten en lasten  -3.785  -4.303 

Resultaat bedrijfsvoering  3.816  2.384 

WAARDEVERANDERINGEN VAN HET VASTGOED

Afschrijvingslasten op materiële vaste activa in exploitatie  -9.964  -9.636 

Boekwinst verkoop onroerende zaken  556  2.888 

Waardeveranderingen materiële vaste activa  -6.770  9.681 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  -1.531  1.311 

Vrijval ongerealiseerde reserve  9.771  8.337 

Waardeverandering financiële vaste activa  -1.631  -   

Totaal waardeveranderingen vastgoed  -9.568  12.581 

JAARRESULTAAT  -5.753  14.965 
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Dit is Jeanne

Jeanne Hubbers, 68 jaar
Vrijwilliger De Rode Rik 2.0 

“Tot twee jaar geleden had ik een baan. De laatste jaren heb 
ik nagedacht wat ik zou gaan doen als dat zou stoppen. Ik ben 
altijd druk bezig geweest. Na mijn werk wilde ik niet stilzitten. 
Voor mezelf, voor de sociale contacten en ook om me nuttig te 
maken. Toen las ik de advertentie dat De Rode Rik vrijwilligers 
zocht en ben ik een kijkje gaan nemen. Dat was tijdens de 
Burendag in 2012. Beheerder Riekie vroeg of ik op woensdag 
kon helpen. Dat kon. Ik ben meteen aan de slag gegaan. 

De sfeer in De Rode Rik sprak me meteen aan en dat geldt 
ook voor de doelstelling: mensen elkaar laten ontmoeten.  
Je staat als vrijwilliger een beetje in dienst van andere 
mensen. Dat past bij me. Ik word blij als ik anderen zie 
genieten. Zo hebben we laatst met enkele buurtbewoners 
placemats gemaakt voor hun kleinkinderen met Pasen. 

Zorg zit in mijn genen. Ik heb altijd gezorgd voor mijn ouders, 
mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Het leven is een bepaalde 
weg ingegaan, ik heb mijn man vroeg verloren. Dan is het goed 
om zelf in beweging te blijven. Van een ochtendje in De Rode 
Rik is het meer en meer geworden. Sinds enige tijd doe ik 
alle intakegesprekken voor nieuwe boekingen en maak ik de 
planning. 

Het contact met Woonwijze is heel belangrijk. Al is het 
gewoon even een leuk praatje. Dat geldt voor alle vrijwilligers. 
Iedereen wil aandacht en gewaardeerd worden.  
Het vrijwilligerswerk is een toevoeging aan mijn leven.  
Het oppassen op mijn kleinkinderen houdt een keer op.  
Dit werk geeft me zoveel voldoening, als de gezondheid  
het toelaat, wil ik er nog lang mee doorgaan.”

‘ Ik word blij als ik 
anderen zie genieten’
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Visie
Onze belangrijkste taak is duidelijk: 
het huisvesten van mensen met een 
relatief laag inkomen. Maar dat is niet 
het enige. Woonwijze is er voor een 
gevarieerde groep klanten. Er zijn 
mensen die bewust voor ons kiezen, 
maar er zijn ook mensen die om allerlei 
redenen op ons aangewezen zijn. 

Missie 
Onze missie is: ‘Woonwijze. Uw manier 
van wonen’. De vraag van de klant staat 
bij ons dus voorop. We verdiepen ons in 
zijn of haar wensen en spelen daarop 
in. 

Meer dan wonen 
Woonwijze is niet alleen een 
volks huisvester, maar ook een 
maatschappelijke organisatie 
en (lokale) partner. We zijn een 
betrouwbare partner en verhuurder en 
laten dit onder andere blijken door af-
spraken na te komen en transparant te 
werken. We hebben niet alleen oog voor 
het wonen, maar zetten ons ook in voor 
verzorgde, veilige en mooie wijken waar 
mensen zich thuis voelen.  

Als een bakker die vol passie werkt 
aan het perfecte, vers bereide, pure  
en eerlijke brood.  
Zo zien wij bij Woonwijze onze taak. 
Ons ondernemingsplan hebben we 
dan ook ‘Op ambachtelijke Woonwijze’ 
genoemd. Voor volkshuisvesting heb 
je in onze ogen vakmanschap nodig. 
Het is een ambacht. Net als de bakker 
die blij is dat mensen terugkomen 
voor zijn lekkere brood, doet het ons 
goed om te horen dat mensen blij zijn 
om bij ons te wonen. 
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Open en constructief 
De Raad van Toezicht geeft het bestuur 
van Woonwijze ook advies en is de 
werkgever van de directeur-bestuurder. 
De leden van de raad ervaren de relatie 
met de directeur-bestuurder als open 
en constructief. 

Beslissingen van de raad 
Het afgelopen jaar heeft de 
raad verschillende beslissingen 
genomen. Zo is er gekeken naar de 
begroting, huurverhoging en het 
klanttevredenheidsonderzoek. De 
voortgang van nieuwbouwprojecten 
zoals die aan de Loverensestraat in 
Cromvoirt en op het voormalige Avang-
terrein in Moergestel zijn besproken. 
Ook voor de aankoop van de grond 
aan het Cia van Boorthof in Oisterwijk 
voor het project GOED Wonen en de 
intentieverklaring voor de tweede 
fase van het centrumplan in Vught is 
goedkeuring gegeven. 

Voldoet aan alle eisen 
Goed bestuur, goed intern toezicht, 
transparantie, externe verantwoording 
en financiële beheersing. Allemaal 
zaken die zijn opgenomen in de 
Governancecode Woningcorporaties. 
De Raad van Toezicht stelt vast dat 
Woonwijze voldoet aan alle eisen die 
worden gesteld door de code. 

De Raad van Toezicht is het toeziend 
oog van Woonwijze. De raad heeft zes 
leden en zorgt ervoor dat bij Woonwijze 
de zaken goed en volgens de regels 
verlopen. 

Belangrijke aandachtspunten zijn: 

• Continuïteit 
• Strategische keuzes 
• Financiële risico’s beheersen
•  Het realiseren van  

maatschappelijke en 
volkshuisvestelijke taken
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Naam mevrouw mr. D.B.D.L.D. Huskens
Functie lid
Geboortedatum 13 april 1965
Hoofdfunctie Senior adviseur bij de  
Orde van Medisch Specialisten (OMS)
Eerste benoeming 1 maart 2013
Aftredend per 1 maart 2017
Herbenoembaar ja
 

Naam De heer A.L. Huibers
Functie lid  
(zetel op voordracht van de huurders)
Geboortedatum 16 november 1960
Hoofdfunctie directeur van de Academie 
voor Sociale Studies van Avans 
Hogeschool ’s-Hertogenbosch
Eerste benoeming 1 oktober 2013
Aftredend per 1 oktober 2017
Herbenoembaar ja

Naam de heer mr. H.G. Haarhuis
Functie voorzitter
Geboortedatum 11 december 1946
(Relevante) nevenfunctie
-  vicevoorzitter Raad van Toezicht  

stichting Vughterstede/Mariënstede
- voorzitter Stichting Active Ageing
Eerste benoeming 1 april 2012
Aftredend per 1 april 2016
Herbenoembaar ja
 

Naam mevrouw drs. F.C. van Dedem
Functie vice-voorzitter
Geboortedatum 14 september 1962
Hoofdfunctie manager HRM, Qbuzz
Eerste benoeming 30 november 2010
Aftredend per 30 november 2014
Herbenoembaar ja

*  Op basis van de nieuwe governancecode (2011) 
heeft mevrouw Van Roosmalen momenteel 
een te lange zittingsperiode. De Raad maakt 
gebruik van de in de governancecode geboden 
overgangsregeling.

Naam mevrouw drs. E.H.H.M. van 
Roosmalen RE
Functie lid  
(zetel op voordracht van de huurders)
Geboortedatum 10 oktober 1970
Hoofdfunctie IT-auditor, proces- & 
informatiemanager bij ’thuis, Eindhoven 
Eerste benoeming 12 maart 2002
Aftredend per 16 maart 2014*
Herbenoembaar nee
 

Naam de heer dr.ir. P.J.M.M. Krumm
Functie lid
Geboortedatum 27 maart 1968
Hoofdfunctie programmamanager 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
bij NS Reizigers
Eerste benoeming 1 april 2012
Aftredend per 1 april 2016
Herbenoembaar ja
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‘ Iedereen leeft  
mee met elkaar’

Dit is Ria

Ria van Broekhoven, 74 jaar 
Vrijwilliger in ontmoetingsruimte De Koffiebar in de 
Molenstraat
 

“In Cromvoirt heb ik altijd de kerk gepoetst. Jarenlang met 
een grote groep mensen. In april vorig jaar ben ik in deze 
woning aan de Molenstraat komen wonen. Toen nodigde de 
buurman me uit om een keer koffie te komen drinken in De 
Koffiebar. 

Sinds een maand of acht werk ik er als vrijwilliger. Met 
plezier. Het is er leuk want je leert er nieuwe mensen kennen. 
In Cromvoirt kende ik iedereen. Op maandagmiddag en 
zondagmorgen sta ik nu achter de bar en schenk ik koffie en 
thee in. Ook val ik in als andere mensen niet kunnen. Een keer 
in de zes weken gaan op vrijdag de stoelen op tafel en dan 
dweilen we samen de ruimte. 

Het voelde meteen goed in De Koffiebar. Iedereen leeft mee 
met elkaar. Ik zorg altijd dat ik er om 11 uur ben want dan tref 
ik er altijd mensen. Als ik enigszins kan ga ik ernaartoe. Toch 
wel vier ochtenden in de week. Straks gaan we ook breien op 
donderdagmiddag. 

Over Woonwijze kan ik niet klagen. Ze stellen die mooie zaal 
ter beschikking, dat is niet niks. Als vrijwilligers krijgen we 
ook nog een etentje. Ik hoop hier nog lang te wonen en ook 
lang vrijwilligerswerk te doen.”    
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De meeste van onze samenwer-
kingen ontstaan vanzelf met 
wederzijds vertrouwen als basis. 
In andere gevallen maken we 
samenwerkingsafspraken die we 
vastleggen in convenanten. In 2013 
hebben we geen nieuwe convenanten 
afgesloten. Wel hebben we kritisch 
gekeken naar de bestaande afspraken 
en deze waar mogelijk verbeterd. 

Vrijwilligers erg belangrijk 
Een goede samenwerking met 
vrijwilligers is enorm belangrijk voor 
ons. We zijn blij dat we ook dit jaar 
weer een fors aantal mensen aan 
ons konden binden. Om aan te geven 
hoe belangrijk de samenwerking voor 
ons is, gebruiken we vrijwilligers-
overeenkomsten. Dit geeft beide 
partijen duidelijkheid. 

kunnen we ons inzetten voor prettig 
wonen en leven in Vught. We zoeken 
daarom actief de dialoog. Een mooi 
voorbeeld is het debat ‘Woonwijze, mij 
een zorg!’ dat we het afgelopen jaar 
hielden. We spraken met elkaar over de 
rol en taken van Woonwijze.

Banden aanhalen met  
maat schap pelijke partners 
Goed contact met individuele bewoners 
is een speerpunt van ons beleid. In 
2012 zijn we ons hier nadrukkelijk 
op gaan richten en in 2013 hebben 
we dat nog verder uitgediept. Met 
maatschappelijke partners zoals 
Juvans en Welzijn Vught hebben we de 
banden nog steviger aangehaald. Het 
resultaat is een goede samenwerking 
waarin we elkaar weten te vinden 
en nog beter in het belang van onze 
bewoners kunnen handelen. 

De oprichting van het sociaal wijkteam 
is een mooi voorbeeld van de goede 
samenwerking. In dit team werken we 
nauw samen met: 

Bij Woonwijze geloven we dat een 
goede samenwerking je verder 
kan brengen. Het afgelopen jaar 
hebben we daarom ook weer 
intensief samengewerkt met Vughtse 
professionals en vrijwilligers. 

> Gemeente Vught 
> Juvans
> MEE
> Divers
> Welzijn Vught
> Vughterstede
> Vivent 

Het doel van de samenwerking is 
te komen tot één hulpverlener als 
aanspreekpunt voor het gezin of de 
bewoner. Met deze aanpak zijn we 
begonnen in de wijk Vijverhof. In 2014 
bekijken we de eerste resultaten van 
het sociaal team. 

Betrokken HBV 
De Huurders Belangen Vereniging 
(HBV) van Woonwijze bestaat uit drie 
deskundige en betrokken huurders. 
Op regelmatige basis gaan zij met 
ons in overleg. In 2012 heeft de HBV 
een nieuw bestuur gekregen en heeft 
het eerste overleg plaatsgevonden. 
Het afgelopen jaar hebben we zes 
keer overleg gehad met het bestuur 
van de HBV. Dit waren constructieve 
gesprekken in een prettige en open 
sfeer. De komende jaren gaan we 
samen werken aan kennisopbouw en 
verankering van de vereniging onder 
haar leden, de huurders van Woonwijze. 

Samen met de gemeente 
De gemeente Vught is voor ons 
een belangrijke partner. We steken 
daarom veel tijd in een goede 
samenwerking. Het liefst zouden 
we de samenwerking onderbrengen 
in prestatieafspraken of een lokaal 
akkoord. Helaas is dat niet gelukt. 
Daarom hebben we ervoor gekozen 
om per onderwerp te overleggen en 
hiervoor convenanten af te sluiten. 
Het gaat dan bijvoorbeeld over 
onderwerpen als het voorkomen van 
huisuitzettingen, de maatschappelijke 
begeleiding van vergunninghouders, de 
uitvoeringsovereenkomst van de Wmo 
en het multidisciplinair overleg.  

‘Woonwijze, mij een zorg!’
Ook andere lokale belanghouders 
verliezen we niet uit het oog. Samen 
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Blij met Bewonersraad 
Omdat we het belangrijk vinden om 
direct van de bewoners te horen wat 
zij vinden van onze plannen en acties, 
hebben we in 2013 ook regelmatig 
overlegd met de Bewonersraad. 
Dit is een afvaardiging van de 
bewonerscommissie in de HBV. We zijn 
blij dat een groot aantal huurders de 
tijd en moeite neemt om beleidsstukken 
te lezen en met ons hierover van 
gedachten te wisselen. 

Thema’s van het afgelopen jaar zijn: 

> jaarplan 2013
> de jaarlijkse huurverhoging 
>  doelgroepwijzigingen van bepaalde 

woongebouwen en wijken 
>  herontwikkeling Grote 

Zeeheldenbuurt
>  vormgeven van bewonersparticipatie
>  samenwerking Woonwijze en 

gemeente Vught
>  voordracht lid Raad van Toezicht 
 

Leefbaarheid verbeteren 
Naast de formele overleggen vinden 
we het goed om bewoners persoonlijk 
te spreken. Daarbij moet het ‘gewoon 
leuk’ zijn om mee te doen. We vinden 
het belangrijk dat onze bewoners zich 
betrokken voelen bij hun buurt en 
buren en hun talenten benutten. Het 
afgelopen jaar hebben we veel gedaan 
om de leefbaarheid te verbeteren. 

Dat participatie een belangrijk 
speer punt is, is terug te zien aan 
verschillende grote en kleine projecten: 

Nieuwe huurders 
bezoeken

In 2013 zijn we begonnen met het 
bezoeken van nieuwe huurders. Doel 
hiervan is om bijvoorbeeld armoede 
tijdig te signaleren. Dankzij de 
huisbezoeken kunnen we de situatie 
snel in kaart brengen en op een heel 
laagdrempelige en weinig confronte-
rende manier verbindingen leggen 
met hulpverlening of organisaties 
als Stichting Leergeld of het 
Jeugdsportfonds.  
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Vrijwilligers zijn de 
motor achter het succes 
van De Rode Rik 
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De Rode Rik 2.0 is in 2013 een 
echt Huis van de Wijk geworden. 
Vele buurtgenoten en organisaties 
komen er graag en vaak. De Rode 
Rik biedt naast de koffie-uurtjes vele 
activiteiten. Van kaarten tot schaken, 
van bloemschikken tot samen eten 
of voorlezen aan de kinderen van de 
buurtbasisschool. Sinds maart 2013 
kan in De Rode Rik ook wekelijks een 
vers gemaakte warme maaltijd gegeten 
worden. Uit de grote belangstelling 
blijkt dat er behoefte is aan het 
samen eten van een betaalbaar en 
verantwoord diner. De prijs van  
de warme maaltijd kon, vanwege  
een royale gift door een betrokken  
Vughtse organisatie, met ingang van  
1 oktober 2013 voor een periode van 
zes maanden verlaagd worden naar  
€ 4,25 inclusief een kopje koffie.  
In 2014 starten we met een tweede 
avond.

Vrijwilligers zijn de motor achter het 
succes van De Rode Rik. Maar liefst 
32 vrijwilligers hebben zich in 2013 
wekelijks voor De Rode Rik ingezet.  
Een prachtig resultaat!

De inspanningen van Woonwijze voor 
de buurt werden ook door anderen 
gezien. Zo zijn we door de gemeente 
Vught gevraagd een presentatie 
te geven over ‘vrijwilligers in de 
wijk’ tijdens een bijeenkomst voor 
gemeenteraadsleden over de transities 
in het sociaal domein. Ook landelijk was 
er aandacht voor De Rode Rik 2.0. De 
programmaraad werd benaderd voor 
een artikel en een presentatie over 
Lokale Kracht, geïnitieerd door Aedes-
Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

De Rode Rik 2.0,  
ontmoetingsplek voor de buurt

Jaarresultaat De Rode Rik 2.0
De Rode Rik 2.0, een prachtige 
ontmoetingsplek in de buurt. Jong  
en oud is welkom en kan mee doen.  
Een écht Huis van de Wijk.

In 2013 verwelkomden we:
•  ruim 2.500 gasten voor een kopje 

koffie tijdens de koffie ochtenden
•  ruim 900 gasten voor een warme 

maaltijd
•  75 keer de bezoekers voor de 

bridgemiddag
•  29 keer de Weight Watchers als 

huurder en graag gezien gast van de 
ruimte

•  25 keer de mensen van Post NL als 
huurder en gast van een van onze 
ruimten

•  18 keer Uit en Thuis, eten en 
spelletjes doen met buurtbewoners 
en Cello

•  40 keer Pas op de Plaats (voorheen 
Meer bewegen Voor Ouderen)

•  14 keer Bloemschikken
•  13 keer Bijbelcursus
•  12 keer deelnemers van de 

Wandelclub
•  12 keer gasten voor een gezellige 

Bingo-avond
•  12 keer gasten voor de Lange Eettafel, 

per keer schuiven gemiddeld  
25 mensen aan

•  12 keer de Fotoclub

En ook:
•  43 mensen vierden een feestje in 

de Rode Rik: een verjaardag, hu-
welijksfeest, reunie of personeelsuitje

•  mochten we 3 uitvaartbijeenkomsten 
verzorgen

•  vonden 83 bijeenkomsten in de 
Rode Rik plaats, van tal van Vughtse 
organisaties
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‘ Het geeft me  
voldoening’

Dit is mevrouw Boom

Mevrouw Boom, leeftijd 80 jaar
Helpt dame op leeftijd en paste op de kleinkinderen

“Sinds een jaar of vier, vijf bezoek ik elke dinsdag een 
86-jarige mevrouw. Ze is de moeder van een vriendin van mijn 
dochter en sinds haar man is overleden ga ik naar haar toe. 
Vaste prik. Ze vertelt me dan van alles. Ik help met kleine 
dingen; de ene keer vervang ik de vuilniszak, dan weer zet ik 
een knoop aan of geef ik de bloemen water. Zij geeft wel aan 
wat nodig is. Het geeft me voldoening dat ik kan helpen. Ik 
heb ook altijd op de kleinkinderen gepast. Dat was echt geen 
belasting. De kinderen maakten er ook geen misbruik van. Ik 
heb het altijd met veel liefde en plezier gedaan.”
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Bewonerscommissies namen in 2013 
weer op verschillende fronten het 
voortouw. Zo werden er opruimdagen 
en een presentatie over veiligheid en 
buurtpreventie, een jeu-de-boules-
toernooi, de wensen inventarisatie voor 
een koffiekamer, gezellige inloop-
middagen op zondag en een historische 
wandeling gehouden.

Overleg en dialoog met 
bewonerscommissies

Ontmoeten in  
de Molenstraat

Ook in woongebouw de Molenstraat, 
met 78 appartementen, is een 
ontmoetingsruimte voor bewoners 
beschikbaar. In 2013 is met 
ondersteuning van Woonwijze een 
frisse start gemaakt en een nieuw 
bestuur geformeerd met Woonwijze 
als onafhankelijk voorzitter. Ons doel 
is dat bewoners met elkaar prettig 
wonen en dat iedereen een bezoekje 
kan brengen aan de koffiebar. Dankzij 
de inzet van de betrokken vrijwilligers, 
tevens bewoners van de Molenstraat, 
is de koffiebar weer dagelijks 
geopend en worden er leuke, goed 
bezochte activiteiten gehouden zoals 
gezamenlijke lunches, presentaties 
over Vught of muziekmiddagen.

 

5352

O
O

G
 VO

O
R

 B
E

W
O

N
E

R
S

 E
N

 O
M

G
E

VIN
G



54 55

O
O

G
 VO

O
R

 B
E

W
O

N
E

R
S

 E
N

 O
M

G
E

VIN
G



In april 2013 nodigden we alle huurders 
uit voor een speciale contactavond. 
Maar liefst 450 bewoners gaven zich 
hiervoor op. Tijdens de avond legden 
we hun tien vragen voor over het 
contact met ons. Dit bleek goed te zijn. 
Zowel persoonlijk, telefonisch als 
digitaal. Als afsluiting van de avond 
boden we bezoekers een voorstelling 
aan van de Vughtse Theatervereniging. 
Een mooie uiting van ons initiatief van 
mensen in Vught voor mensen in Vught. 
Huurders die in Den Bosch wonen 
nodigden we daarnaast nog uit voor 
een rondleiding en kennismaking op 
ons kantoor.

Huurdersbijeenkomsten  
op 18 en 20 april

Burendag 2013

De landelijke Burendag is een 
uitgelezen kans om de verbindingen 
in de buurt tussen buurtgenoten te 
verstevigen. Met enige ondersteuning 
van Woonwijze werd in drie buurten de 
Burendag gevierd: in De Rode Rik, voor 
buurtbewoners in Hageland en een jeu-
de-boulestoernooi voor bewoners in de 
Sint Janshof en omgeving. 

Kennismaken  
met Eigen Bezit 

Dit was het eerste jaar voor Woonwijze 
als verhuurder in Den Bosch.  
Per 1 januari hebben we hier namelijk 
een kleine 150 woningen overgenomen. 
Het eerste jaar hebben we voornamelijk 
gebruikt om kennis te maken met 
de huurders, hun woningen en hun 
behoeften. Zo waren er een tweetal 
kennismakingsbijeenkomsten. Eerst 
hebben we alle nieuwe bewoners 
uitgenodigd voor de speciale 
voorstelling in de Speeldoos. In juli zijn 
alle Bossche huurders uitgenodigd 
om koffie te komen drinken bij ons op 
kantoor. Helaas was de opkomst niet 
erg groot, maar de actie werd wel als 
zeer positief ervaren.
Daarnaast hebben we kennisgemaakt 
met diverse hulpverleningsinstanties. 
We vinden het erg belangrijk om 
ook in ’s-Hertogenbosch korte 
lijntjes te hebben om onze huurders 
goed te helpen. Vandaar dat we 
ons hebben aangesloten bij het 
leefbaarheidsoverleg Muntel/Vliert/
Orthenpoort. Dit is een regulier overleg 
waarbij onder andere de gemeente, 
de wijkagent, Divers, jongerenwerk en 
collega corporaties zijn aangesloten.
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Met belanghouders spraken 
we over de relatie tussen 
wonen en zorg. Waar ligt een 
taak voor Woonwijze?
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In de Vughtse wijk Maasland voerden we 
in 2013 onderhoud uit. Ter voor bereiding 
hierop zijn we, door een signaal van de 
projectcommissie, bij vijftien oudere 
bewoners die al lang in de wijk wonen 
op huisbezoek gegaan. In deze bezoeken 
spraken we over het wonen in de 
woning, de buurt en het sociaal netwerk. 
Bewoners gaven aan graag in de woning 
en wijk te wonen. Het bijhouden van 
de tuin bleek vaak wel zwaar(der) te 
worden.

Gesprekken bewoners Maasland

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema 
voor Woonwijze. Het is goed voor de 
portemonnee van huurders en het 
milieu. Vandaar dat we op de Dag 
van de Duurzaamheid het ZONwijze-
project aankondigden en 450 bewoners 
informeerden over de voordelen en 
mogelijkheden van het aanbrengen van 
een zonneboiler en/of zonnepanelen. 
Ook nodigden we alle bewoners die al 
energiebesparende maatregelen lieten 
aanbrengen op deze dag uit voor een 
duurzaam ontbijt. Bewoners van de 
passiefwoningen in de Molenstraat 
gaven persoonlijk uitleg en een 
rondleiding door hun woningen.

Vrijwilligerslunch

Armoede. Helaas is het een actueel 
thema. Ook in ons dagelijks werk 
zien en merken we dat. Gelukkig 
zijn er in Vught veel mensen en 
organisaties actief om waar nodig 
een helpende hand te bieden. Als 
waardering en ter inspiratie voor 
hun werk werden vrijwilligers op 
het gebied van armoedebestrijding 
in 2013 tweemaal uitgenodigd voor 
een lunch. De inspirerende sprekers 
waren Rob van Veelen, werkzaam als 
participatiemakelaar in de Indische 
buurt in Amsterdam, buurtbewoner 
Shazia Ishaq en gerechtsdeurwaarder 
Carla Rijken. De presentaties maakten 
veel los. Het bracht ons terug naar de 
kern: hard werken vanuit je hart!  
Voor en met anderen.
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Prokkelen

We hebben in 2013 kennisgemaakt 
met prokkelen. Prokkelen staat 
voor een prikkelende ontmoeting 
tussen mensen met en zonder een 
verstandelijke beperking. Om de 
integratie en participatie van mensen 
met een verstandelijke beperking te 
stimuleren en te faciliteren besloten 
we om samen met Cello en MEE twee 
prokkelactiviteiten op te zetten: een 
creatieve ochtend in De Rode Rik met 
kinderen van de basisschool en een 
prokkelstagedag bij Woonwijze.

Woonwijze 
Voordeelpas 
digitale 
nieuwsbrieven 

Met de Woonwijze Voordeelpas bieden 
we huurders iets extra’s dankzij 
aantrekkelijke aanbiedingen en 
kortingen van Vughtse ondernemers. 
Vier keer per jaar zoeken we contact 
met deze ondernemers en nodigen we 
hen uit om een speciale aanbieding 
te doen voor een korte periode. Deze 
speciale en lopende aanbiedingen 
verwerken we in een aantrekkelijke 
digitale nieuwsbrief. In maart, juni, 
oktober en december 2013 werd 
deze nieuwsbrief naar de 1.300 
deelnemende bewoners verzonden.
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Grote 
Zeeheldenbuurt

Op 5 november 2013 werden bewoners 
van de Grote Zeeheldenbuurt 
geïnformeerd over onze plannen met 
hun wijk. We gaan hier de komende 
jaren herstructureren en vernieuwen. 
Dit doen we door de huidige woningen 
te slopen en te vervangen. Onze 
plannen hebben grote impact op de 
bewoners en hun persoonlijke situatie. 
Vandaar dat we bewoners op 12 
november 2013 uitnodigden voor een 
informatiebijeenkomst om persoonlijk 
uitleg te geven over de plannen en in te 
gaan op hun vragen en wensen. 

MiBida 

Het project MiBida, ‘Domotica, 
beeldschermgebruik door en voor 
ouderen’ zijn we in 2012 gestart. Het 
is de bedoeling om hiermee ouderen 
laagdrempelig via internet contact 
te laten maken met de buitenwereld. 
Voordelen zijn: ouderen actief maken, 
vereenzaming voorkomen, langer 
zelfstandig wonen. In juni 2013 zijn we 
met een dertigtal senioren begonnen 
met een proef met MiBida. Dit is een 
digitaal platform dat eenvoudig via een 
touchscreen, laptop of pc te gebruiken 
is. 

Voor deze informatiebijeenkomst 
maakten we een kort filmpje over 
de ervaringen van bewoners uit de 
Kleine Zeeheldenbuurt. De betrokken 
bewoners gaven in het filmpje aan dat 
ze aanvankelijk erg opzagen tegen 
de verhuizing. Achteraf is het voor 
de meesten van hen meegevallen. 
Wel wordt ons geadviseerd meer 
aandacht te hebben voor nazorg. 
Daarnaast maakten we voor zowel 
bewoners als belanghouders een 
boekje: ‘Herstructureren doen we 
samen’. Met dit boekje informeren we 
over het ingrijpende proces rondom 
herstructurering.

Direct aansluitend op de algemene 
informatieavond bezochten we 
bewoners thuis. Om zo zicht te krijgen 
op de persoonlijke omstandigheden, 
wensen en behoeften. 
Tot eind december werden er 66 
huisbezoeken afgelegd.

Beeldbellen, berichten versturen, 
buienradar, nieuws, agenda, prikbord. 
Het is allemaal mogelijk met MiBida. We 
hebben zelfs een digitale telefooncirkel: 
‘Voor elkaar’. Om van dit project een 
succes te maken, is het belangrijk dat 
de bewoners er ook echt gebruik van 
maken. Niet omdat ze eenzaam zijn of 
zorg nodig hebben, maar omdat het iets 
toevoegt. We onderzoeken daarom goed 
de behoefte. En kijken naar aanvullende 
diensten zoals het programma van 
De Rode Rik 2.0, het aanbieden van 
klussen, een boodschappenservice, 
kerk-tv, contact met de huisarts en  
zorg op afstand.
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Passende sponsoring
De kwaliteit van de leefomgeving 
loopt als een rode draad door ons 
beleid heen. Zo geeft ook sponsoring 
ons de mogelijkheid om projecten te 
ondersteunen die bijdragen aan de 
verbetering van de omgeving van onze 
huurders of de hele gemeenschap. 
Per project bepalen we of dit bij ons 
uitgangspunt en binnen ons budget 
past. De tegenprestatie voor onze steun 
is meestal naamsvermelding. 

Donatie bij uitzondering
Het komt soms voor dat Woonwijze 
financiële ondersteuning geeft zonder 
dat daar een directe tegenprestatie 
tegenover staat. Het betreft vaak 
bijzondere inzamelingsacties voor 
goede doelen of bij rampen. In 2013 
zijn er geen donaties gegeven aan 
buitenlandse instellingen. 

Sponsoring geeft ons de 
mogelijkheid om projecten te 
ondersteunen die bijdragen 
aan de verbetering van de 
omgeving van onze huurders 
of de hele gemeenschap. 

74 75

O
O

G
 VO

O
R

 B
E

W
O

N
E

R
S

 E
N

 O
M

G
E

VIN
G



‘ Vincentius voelt  
als familie’

Dit is Jamal

Jamal Charaghvandi, 58 jaar
Vrijwilliger Vincentiusvereniging en Repair Café

“Ik heb negen jaar moeten wachten in het asielzoekerscentrum 
en ik heb toen ook altijd vrijwilligerswerk gedaan. Ik krijg rust 
door het vrijwilligerswerk. Het geeft me een goed gevoel. Bij de 
kringloopwinkel in Vught is het altijd gezellig. Er is altijd tijd voor 
een praatje en contact. Zo bakt Hans op vrijdag altijd kroketten 
en frikadellen. Die eten we samen op en dan hebben we veel 
plezier. Vincentius voelt als een familie. Ik ben er begonnen 
voor op de woensdag, maar ze vroegen al snel of ik vaker wilde 
komen. Nu werk ik drie dagen per week bij Vincentius en elke 
maand bij het Repair Café. 

Ik ben afgestudeerd en gepromoveerd in de elektrotechniek. Het 
werk bij Vincentius bestaat vooral uit eenvoudige reparaties van 
elektrische apparaten. Mijn opleiding is in Nederland erkend, 
maar het lukt niet om een baan te vinden. Ik had even een baan, 
maar door de crisis ben ik die weer verloren. Mijn leeftijd en de 
taal maken het voor mij ook moeilijk om een baan te vinden. 
Stilzitten kan ik niet, dus ik heb altijd veel vrijwilligerswerk 
gedaan. Woonwijze is goed voor haar vrijwilligers. Ze zijn netjes 
en ze doen hun werk goed. Ik heb Iran verlaten voor mijn gezin. 
Dat had gevolgen voor mijn baan. Ik had twee grote projecten 
kunnen doen voor een goed inkomen. In Nederland heb ik dat 
niet, maar hier is het veilig. Ik ben tevreden in Nederland. Mijn 
vrouw werkt in de zorg, ze is ook nog aan het leren en ze heeft 
een vaste baan. Voor mijn kinderen is het goed dat ik mijn land 
verlaten heb. Ik ben trots op Nederland: een klein land met een 
krachtige economie en zorg voor mensen.”
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Op 31 december 2013 hadden we 
de volgende bezittingen: 

Vught 
> 2.805 woningen
> 116 garageboxen
> 8 werkplekken Flexwijze
> 2 gezondheidscentra 
> 1 apotheek 
> 1 praktijk voor fysiotherapie 
>  1 verhuurbare ruimte in de 

Molenstraat
> ontmoetingsruimte De Rode Rik

’s-Hertogenbosch 
> 146 woningen
> 42 parkeerplaatsen 
> 1 kantoorruimte 

Moergestel 
> 3 woningen

Het aantal woningen dat Woonwijze in 
bezit heeft, is door aankoop, verkoop, 
herontwikkeling en nieuwbouw steeds 
in beweging. Aan het einde van 2013 
bezaten we 3.128 eenheden, waarvan 
2.955 woningen, 158 garages/parkeer-
plaatsen en 15 overige eenheden. 

Overgroot deel sociale huurwoningen
Het overgrote deel van ons bezit 
bestaat uit sociale huurwoningen, dat 
betekent met een huurprijs van minder 
dan € 681,02 per maand. Hieronder een 
verdeling van onze portefeuille op basis 
van de huurprijs: 

Huurprijs Aantal woningen

Goedkoop < € 374,44 466

Betaalbaar > € 374,44 - € 574,35 2.087

Duur > € 574,35 - € 681,02 302

Geliberaliseerd > € 681,02 100

Totaal 2.955

In 2013 waren er de volgende 
wijzigingen: 
 

> verkoop van 18 woningen
> sloop /uit exploitatie van 7 woningen 
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Investeren in projectontwikkeling 
Projectontwikkeling is een afdeling 
die zich steeds ontwikkelt en 
professionaliseert in onze organisatie. 
Ondanks de slechte economische 
periode investeren wij nog steeds 
in woningbouw en maatschappelijk 
vastgoed. In 2013 hebben we 
hiervoor intensief samengewerkt met 
commerciële projectontwikkelaars en 
ontwikkelende bouwbedrijven.

Projectenoverzicht
Een overzicht van de projecten waar  
we in 2013 aan werkten: 

Moers Midden in 
Moergestel

Dit project bestaat uit twee fases. In 
de eerste fase worden er 47 woningen 
ontwikkeld. Het plan bestaat uit 13 
carréwoningen, 3 atelierwoningen, 
13 koopappartementen tussen 
de € 118.000 en € 399.000 en 18 
zorgappartementen in de huursector 
voor Amarant. De verkoop is begonnen 
op 15 maart 2013 en inmiddels zijn 
er 10 woningen en appartementen 
verkocht. De carréwoningen zijn niet 
verkocht; wij willen deze daarom gaan 
verhuren.

De tweede fase van Moers Midden moet 
nog beginnen. Hierin is nog ruimte voor 
zo’n dertig woningen. Volgens afspraak 
met de gemeente Oisterwijk mogen we 
zelf kiezen voor koop en/of huur.

GOED Wonen in 
Oisterwijk 

In 2010 hebben de ouders van een 
aantal jongeren met een beperking 
Woonwijze gevraagd een woonvorm  
te ontwikkelen voor hun kinderen.  
Dit ouderinitiatief heet GOED 
(Gezamenlijk Onder Een Dak) Wonen. 
Voor de locatie aan het Cia van Boorthof 
hebben we een plan gemaakt met  
19 zorgappartementen. In maart is de 
huurovereenkomst getekend en in juli 
begonnen we met de bouw.

Lakeview in Vught 

Aan de Hertoglaan in Vught doen 
we onderzoek naar de mogelijkheid 
om hier 27 tot 30 appartementen te 
bouwen. Er is een voorlopig ontwerp, 
maar voor de realisatie is wel eerst 
een bestemmingsplanwijziging 
nodig. Omdat het onduidelijk is of de 
gemeente het naastgelegen gebouw 
De Kwebben wil laten herontwikkelen, 
wachten we met een aanvraag tot er 
meer duidelijkheid is.

Vughtse Hart 

In oktober 2012 hebben wij samen met 
Dura Vermeer een realisatieovereen-
komst getekend voor de afname van  
17 levensloopbestendige huurwoningen 
in het Vughtse Hart. Veertien vallen er 
onder de huurtoeslaggrens. De bouw 
verliep voorspoedig en in april 2014  
zijn de appartementen feestelijk 
opgeleverd. 
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‘ Koken, en met 
mensen. Helemaal 
top! Dat ga ik doen’

Dit is Margareth

Margareth Derksen, 53 jaar 
Vrijwilliger Sociaal Restaurant Het Anker en maakt maaltijden 
voor thuisafgehaald.nl

“Vier jaar geleden zag ik een advertentie waarin ze een kok 
zochten voor Het Anker. Dat is een restaurant voor daklozen 
en minima in Den Bosch. Ik dacht meteen: koken, en met 
mensen. Helemaal top! Dat ga ik doen. Het restaurant is 
vijf dagen per week geopend. Ik ben eerste kok en kook er 
een keer of drie in de maand. Vaak ook met feestdagen. Ik 
werk veel met mijn beste vriend Willem. Hij is slechtziend en 
kan alleen met mij werken. Uit de tijd dat ik een aidspatiënt 
begeleidde heb ik geleerd dat je uit vrijwilligerswerk zelf ook 
iets moet halen. Ik haal hier voldoening uit en kan er mijn 
creativiteit in kwijt. 

Een volledige maaltijd kost bij Het Anker drie euro. Het 
is goed puzzelen om voor dat geld een goede maaltijd te 
maken. De mensen zijn heel dankbaar en geven regelmatig 
complimentjes. Ruim anderhalf jaar geleden ben ik begonnen 
met ‘Thuisafgehaald’. Ik vind het leuk om de maaltijden die ik 
maak met mensen te delen. In totaal heb ik 1203 maaltijden 
gedeeld en ik heb 63 volgers. Daarmee sta ik landelijk op 
de achtste plaats. Een maaltijd kost bij mij rond de 5 euro. 
Ik probeer altijd zo veel mogelijk biologische producten te 
gebruiken. Bij Het Anker gaat dat niet. Ik kook voor Vught en 
omstreken en de maaltijden worden vanaf halfvijf afgehaald.  
’s Avonds om een uur of negen zit ik uitgeblust op mijn stoel. 
Om dan bedankmailtjes te ontvangen, dat vind ik geweldig.”
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Voirtse Veld in 
Cromvoirt

Voor de Loverensestraat in Cromvoirt 
hebben we een nieuwbouwplan 
gemaakt met drie blokken van vier 
woningen. Deze 12 woningen in 
boerderijstijl zijn levensloopbestendig, 
met een slaap- en badkamer op de 
begane grond. De woningen hebben een 
marktconforme prijs van maximaal  
€ 260.000. Alle 12 woningen uit het plan 
Voirtse Veld zijn inmiddels verkocht. 
De bouw is in september gestart en 
verwacht wordt dat de woningen voor 
de bouwvak van 2014 klaar zijn.

Grote Zeehelden-
buurt in Vught

De verouderde Grote Zeeheldenbuurt 
willen we opnieuw ontwikkelen. Dit 
willen we doen tussen 2013 en 2018. 
Bewoners zijn hierover zorgvuldig 
geïnformeerd. We willen in fases een 
combinatie van huur- en koopwoningen 
bouwen.

Van Voorst tot 
Voorststraat in 
Vught 

Zes koopwoningen, 4 huurapparte-
menten, een ontmoetingsruimte en een 
huisartsenpraktijk. Dat is ons plan voor 
het terrein van de voormalige school 
De Groene Beuk aan de Van Voorst 
tot Voorststraat 4-6 in Vught. Na de 
bouwvakvakantie van 2014 willen we 
starten met de bouw. Naar verwachting 
zal het plan begin 2016 gerealiseerd zijn.

Passiefhuis-
appartementen 
Molenstraat 

Voor de woningen aan de Molenstraat 
70 t/m 84 hebben wij gezocht naar 
nieuwe duurzame methoden om 
bestaande woningen toekomst-
bestendig te maken. Dit is gelukt door 
er passiefhuisappartementen van te 
maken. Deze woningen hebben een 
minimale energiebehoefte. Zo hebben 
ze driedubbel glas en een warmte-
terugwininstallatie (WTW). De acht 
passiefwoningen hebben we in mei 
2013 met een certificaat opgeleverd. 

Plannen met onze woningen
In ons strategisch voorraadbeleid 
staat wat we van plan zijn met onze 
woningen. Het overgrote deel willen 
we op de lange termijn behouden. Een 
deel willen we verkopen. De inkomsten 
uit de verkoop investeren we onder 
andere in nieuwbouw, zodat we ook in 
de toekomst vooruit kunnen.

Verkopen via Kopen naar Wens
Dit jaar hebben we 17 huurwoningen 
verkocht met Kopen naar Wens; één 
huurwoning ging van de hand zonder 
deze constructie. Ook is een huis dat 
voorheen de koopconstructie MGE 
had met Kopen naar Wens verkocht. 
Met Kopen naar Wens kan een 
huurwoning gekocht worden met een 
uitgestelde betaling die, afhankelijk 
van het inkomen, maximaal 50 
procent is. Huurders krijgen voorrang. 
De uitgestelde betaling moet voldaan 
worden zodra de woning weer 
verkocht wordt. Van de 18 verkochte 
Woonwijze-woningen zijn er 16 
met een uitgestelde betaling van 
50 procent van de marktwaarde 
verkocht en twee met een uitgestelde 
betaling van 25 procent.

Terughoudend met aankopen
We blijven terughoudend met 
aankopen omdat we alleen risico’s 
willen lopen die passen bij onze 
taak. Het afgelopen jaar hebben we 
dan ook geen gronden of panden 
aangekocht. Wel hebben we vier 
woningen teruggekocht waarop 
we een terugkoopplicht hebben, 
voortvloeiend uit de Koopgarant-
constructie die op deze woningen  
van toepassing is.
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Ze zegt wel eens: ‘Het 
is alsof je ruikt dat het 
even niet goed gaat.’

Dit is Anne-Marie

Anne-Marie Schuurmans, 67 jaar
Vrijwilliger in De Rode Rik, mantelzorger voor haar buurvrouw 
Door en begeleidt een visueel beperkte man

“Voor mijn buurvrouw Door ben ik mantelzorger. Ik ga iedere 
dag even kijken. Ze zegt wel eens: ‘Het is alsof je ruikt dat 
het even niet goed gaat.’ Het is fijn om voor haar te zorgen. 
Elke week doen we samen boodschappen. Ik neem haar ook 
regelmatig mee naar De Rode Rik. Is ze er even tussenuit. Als 
ze binnenkort 85 wordt, gaan we bij mij verse asperges eten. 
Dat is gewoon keigezellig. Ik kan ook altijd bij haar terecht 
voor een luisterend oor. Zo helpen we elkaar. 

Een jaar of zes geleden reageerde ik op een flyer. Ze zochten 
vrijwilligers om leuke dingen te doen met mensen met een 
visuele beperking. De man die ik begeleid is pasgeleden 
70 geworden. Samen zijn we naar de Efteling geweest. Hij 
genoot! En dan geniet ik ook. Zijn familie woont in Drenthe 
en is blij dat hij af en toe een wandeling of uitstapje heeft. Ze 
hebben me zelfs uitgenodigd om binnenkort een paar dagen 
naar hen te komen. Binnenkort verhuist hij naar Wolfheze. Dat 
wilde hij eerst niet omdat hij mij dan zou ‘verliezen’. Maar dat 
hoeft helemaal niet. Ik ga straks gewoon elke veertien dagen 
naar Wolfheze. De reiskosten worden vergoed, waarom zou ik 
het dan niet doen? In De Rode Rik werk ik elke week een paar 
keer als vrijwilliger. Ik word gewoon blij van vrijwilligerswerk. 
Ik voel me nuttig en daar geniet ik van. Zo heb ik ook dertien 
jaar op mijn kleinkinderen gepast en voor een andere 
buurvrouw gezorgd. Dat doe je gewoon. Woonwijze gaat goed 
met vrijwilligers om. Geweldig. Zoals laatst die bijeenkomst in 
de Speeldoos. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. En jullie 
laten ook altijd je gezicht zien in De Rode Rik.” 
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Welk onderhoud is nodig? 
De meerjarenonderhoudsbegroting is 
opgesplitst in een jaarbegroting en een 
tienjarige meerjarenonderhouds-
begroting. Voordat de jaarbegroting 
wordt opgesteld, is er een quickscan. 
Hierbij bekijken we of het geplande 
onderhoud echt nodig is.

Het bezit van Woonwijze voldoet bijna 
helemaal aan een hoog kwaliteitsniveau. 
Omdat onze woningen veelal gebouwd 
zijn in de jaren vijftig en zestig, hebben 
we de afgelopen jaren grootschalig 
geïnvesteerd in de modernisatie van 
de woningen. Als we een huis opnieuw 
verhuren, voeren we ook de benodigde 
werkzaamheden uit om het naar het 
gewenste kwaliteitsniveau te brengen. 

Categorieën dagelijks onderhoud 
We verdelen het dagelijks onderhoud  
in drie categorieën:

>  Reparatieonderhoud: het onderhoud 
naar aanleiding van een reparatie-
verzoek van een huurder

>  Mutatieonderhoud: onderhoud na  
een huuropzegging

>  Contractonderhoud: onderhoud op 
basis van afgesloten contracten

Minder reparatieverzoeken 
Woonwijze besteedt al het reparatie-
onderhoud uit aan derden. Voor het 
reparatieonderhoud was in 2013 een 
bedrag begroot van € 607.000. De 
daadwerkelijke kosten in 2013 waren  
€ 17.000 lager. Er waren dan ook 
minder reparatieverzoeken, hoewel 
deze gemiddeld wel iets duurder waren 
dan begroot.

Meer schades 
Inbraak, vandalisme, waterschade, 
glasschade. Schade kan op allerlei 
manieren ontstaan. In 2013 zijn er 38 
schades geregistreerd. Drie daarvan 
konden we verhalen op onze 

Reparatieonderhoud

Reparatieverzoeken 2013 2012 2011 2010

Aantal afgehandelde opdrachten 3.134 3.430 3.775 3.934

Bedrag totaal x € 1.000 590 655 690 777

Bedrag per reparatieverzoek in € 188 191 183 198

Aantal verhuureenheden (vhe) 2.955 2.980 3.003 3.027

Aantal reparatieverzoeken per vhe 1,06 1,16 1,26 1,30

verzekering. De overige vielen binnen 
ons eigen risico. Er waren vorig jaar 
zeven schades meer dan het jaar 
daarvoor. 

Medische aanpassingen via gemeente
De aanvragen voor aanpassing van een 
woning op medische gronden worden 
via de gemeente bij ons ingediend. In 
2013 waren er zeven aanvragen, in 
2012 waren dat er nog negen.  
Alle aanvragen hebben we behandeld 
zoals afgesproken met de gemeente  
in de Uitvoeringsovereenkomst 
Woonvoorzieningen Gehandicapten. 
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Zelf de woning aanpassen 
Bewoners die zelf veranderingen in de 
woning willen aanbrengen vragen dit 
rechtstreeks bij Woonwijze aan. In 2013 
hebben we 68 aanvragen voor deze 
zogenaamde ‘zelfstandig aan gebrachte 
voorzieningen’ (ZAV) gekregen. De 
meest voorkomende: 

>  uitbreiden/vervangen keukenblok, 
eventueel inclusief apparatuur en 
aansluiting voor vaatwasser

>  aanbrengen van wand- en/of 
vloerafwerkingen in de woning

>  aanbrengen zonnescherm of 
screens

>  aanbrengen overkapping
>  aanbrengen van een vaste trap  

naar de zolder 

In 2013 zijn in totaal 7 aanvragen 
afgewezen. De reden is vaak dat de 
verandering de verhuurbaarheid 
schaadt, te ingrijpend is of het gevel-
aanzicht aantast. 

Werkzaamheden bij nieuwe huurders 
Bij mutatie krijgt een woning een 
andere huurder. Als dat nodig is, voeren 
we dan nog werkzaamheden uit voor de 
sleuteloverdracht aan de nieuwe 
huurder. Vaak zijn dat kleinigheden, 
maar soms is het ook uitgebreid 
binnen onderhoud. Het gaat dan vaak 
om woningen waarvan de huurder niet 

Wijzigingen zijn: 
>  De wettelijke ‘scope 7’-keuringen. 

Dit is het verplichte keuren van 
grote brandstoftoevoerleidingen, in 
ons geval gasleidingen. In 2013 is 
dit uitgevoerd en gecertificeerd.

>  In twee complexen zijn de 
collectieve warmwaterboilers 
vervangen door duurzame 
hoogrendementboilers.

>  In 2013 zijn voor verschillende 
complexen de warmtemeters op de 
radiatoren vervangen. Gekozen is 
voor een radiografisch afleesbare 
versie.

>  Bij de vuilwaterpompinstallaties zijn 
gsm-melders aangebracht die een 
melding geven wanneer de pomp 
defect is of als er een overstroming 
dreigt.

>  In 2013 zijn de woningen van Eigen 
Bezit opgenomen. Hieruit volgen 
acties en onderhoud voor 2014.

wilde deelnemen aan een groot-
onderhoudsproject. 

Minder kosten bij mutaties 
In 2013 waren er 172 mutaties. De 
totale kosten hiervoor zijn € 263.000. 
Dat is € 13.000 minder dan begroot. 
Reden hiervoor is dat het aantal 
mutaties in 2013 dan wel hoger was 
dan begroot, maar het bedrag per 
mutatie lager was. 

Onderhoud 
De onderhoudswerkzaamheden die 
volgens een afgesloten contract worden 
uitgevoerd, vallen onder het contract-
onderhoud. Nieuwbouw, sloop, 
planmatig onderhoud en veranderingen 
in wet- en regelgeving zijn voorbeelden 
van momenten waarop we een contract 
vaak moeten aanpassen. Ook dit jaar 
hebben we weer heel wat contracten 
afgesloten, gewijzigd of voortgezet. Het 
betrof dan bijvoorbeeld het onderhoud 
aan de cv-installaties, de controle en 
het onderhoud aan brandmeld-
installaties en het schoonmaak-
onderhoud van algemene ruimtes. 

>  De bestaande jaarcontracten voor 
de woningen vanuit Eigen Bezit zijn 
voor één jaar gecontinueerd onder 
dezelfde voorwaarden. In 2013 en 
uitlopend in 2014 door de nieuwe 
manier van werken worden deze 
geëvalueerd en bekijken we hoe we 
hier in de toekomst mee omgaan.

Investeren in groot en planmatig 
onderhoud
Omdat wij het belangrijk vinden dat 
onze huurders een kwalitatief goede 
woning hebben en omdat we onze 
huizen lang willen verhuren, investeren 
we in ons bezit. Dit hebben we het 
afgelopen jaar met diverse groot- en 
planmatigonderhoudsprojecten gedaan. 
Deze projecten kunnen binnenonder-
houd, buitenonderhoud of een com-
binatie daarvan zijn.

 Mutatieonderhoud 2013 2012 2011 2010

Aantal mutaties 172 141 168 184

Bedrag totaal x € 1.000 263 318 371 441

Bedrag per mutatie in € 1.529 2.255 2.206 2.397

Aantal verhuureenheden (vhe) 2.955 2.980 3.003 3.027

Bedrag per vhe 89 108 123 146
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In 2013 zijn we met de volgende 
projecten begonnen:

Binnenonderhoud op maat voor  
Kopen naar Wens (30 woningen)

Bij binnenonderhoud op maat gaat het 
om woningen die in aanmerking komen 
voor Kopen naar Wens. Niet alle 
huurders hebben ervoor gekozen hun 
woning te kopen. Zij blijven dus huren. 
Om de woningen in goede staat te 
houden, zijn de keukens, badkamers en 
toiletten vervangen en is dubbelglas 
aangebracht. Voor de veiligheid is waar 
nodig het hang-en-sluitwerk vervangen. 
Het werk is eind 2013 afgerond.

Helvoirtseweg (27 woningen)

De werkzaamheden aan de Helvoirtse-
weg bestonden uit het vervangen van 
keukens, badkamers en de deurbel-
installatie. Door de geringe animo van 
bewoners om onderhoud te laten 
uitvoeren, hebben we ervoor gekozen 
deze werkzaamheden niet als project-
matig onderhoud aan te pakken. Ze zijn 
uitgevoerd door onze vaste aannemer 
die ook het klachten- en mutatie-
onderhoud verricht.

Molenstraat (62 woningen)

Voor de nieuwbouw aan de Molenstraat 
bestonden de werkzaamheden in 
eerste instantie voornamelijk uit het 
herstellen van wanden, plafonds van 
galerijen en balkons en het sedumdak. 
Hierbij zijn een aantal onvolkomen-
heden geconstateerd. Soms is een 
verkeerde kwaliteit bouwmaterialen 
gebruikt, soms gaat het om construc-
tieve fouten van de aannemer. De 
kosten zijn niet meer te verhalen omdat 
de aannemer inmiddels failliet is. Een 
deel van de werkzaamheden is al 
uitgevoerd. Het restant pakken we in 
2014 op.

Vaarvonder (49 woningen)

Het vervangen van keukens, bad-
kamers, toiletten, meterkasten en 
rookmelders. Dat stond op de planning 
voor de woningen aan de Vaarvonder. 
Daarnaast werden ook asbest gevel-
panelen en bergingsdaken gesaneerd. 
De bovenverdieping heeft nu dubbelglas 
met ventilatieroosters en het hang-en-
sluitwerk is vernieuwd. Het project was 
eind 2013 klaar.

Maasland (140 woningen)

In Maasland moesten de keukens en 
badkamers nog worden vervangen bij 
sommige woningen. Daarnaast kregen 
alle woningen nieuwe groepenkasten. 
Uit een enquête onder de bewoners zijn 
een aantal zaken naar voren gekomen 
waar we geen rekening mee hadden 
gehouden, zoals vocht- en 
tochtklachten. We gaan eerst de ernst 
en aard van de klachten onderzoeken 
en beslissen daarna of we maatregelen 
moeten treffen.

Op de koffie in Maasland

In de wijk Maasland wonen veel 
ouderen. De projectcommissie die we 
begonnen voor het onderhoudsproject 
in deze buurt liet ons weten dat zij extra 
aandacht nodig hebben. Wij zijn hierop 
‘op de koffie’ gegaan bij de senioren.  
In totaal brachten we 15 huisbezoeken 
bij mensen met een gemiddelde leeftijd 
van 77 jaar. Zij woonden al 34 jaar in de 
wijk. Hieruit bleek dat: 

>  De bewoners zijn tevreden met 
huidige de woning

>  Er is goed contact met buren en de 
omgeving voelt vertrouwd

>  De bewoners maken zich zorgen 
over de (mogelijke) situatie als hun 
gezondheid verslechterd en ze niet 
zonder hulp in de woning kunnen 
blijven 

>  De bewoners zijn tevreden over hun 
woning en de dienstverlening van 
Woonwijze

>  De bewoners willen niet verhuizen 
door de hogere huurprijs en kosten 
voor aankleding van de woning 

Bewoners spraken hun waardering uit 
voor deze gesprekken. De gesprekken 
waren goed voor de contacten en de 
beeldvorming over Woonwijze.

Planmatig onderhoud (308 woningen)

Aan 308 woningen hebben we 
planmatig onderhoud uitgevoerd. Het 
gaat voornamelijk om buitenwerk-
zaamheden zoals schilderwerk, 
houtrotreparatie en het vervangen van 
dubbelglas en hang-en-sluitwerk. 
Daarnaast zijn enkele cv-ketels 
vervangen.
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‘   Als ik iets kan doen,  
dan doe ik dat’

Dit is Jan

Jan den Otter, 73 jaar
Bestuurslid bij de Ontmoetingsruimte in de Molenstraat en  
past op een kleinkind

“Als ik ergens aan begin, dan wil ik het ook graag afmaken. 
Bij de ontmoetingsruimte in de Molenstraat ben ik gevraagd 
om actief te worden. Dat heb ik gedaan, want ik wil me 
inzetten voor de gemeenschap. Dat mensen fijn een kopje 
koffie kunnen komen drinken. Dat het leuk voor ze is en dat 
het ook leuk blijft. Ik heb vaker vrijwilligerswerk gedaan. 
Ik was leider bij het voetballen. Mijn drie dochters hebben 
allemaal gevoetbald. Ook ben ik jaren secretaris geweest 
van de damvereniging en heb ik aan de basis gestaan van het 
Vughtse zaalvoetbal. We hebben nog de openingswedstrijd 
gespeeld bij de opening van Ouwerkerk. Daarnaast ben ik een 
jaar of vijftien OR-lid geweest bij de TU in Eindhoven. Ik stond 
voor de belangen van de Gemeenschappelijke Technische 
Dienst. Echte sociale betrokkenheid, opkomen voor mensen 
die dat niet kunnen. We hadden het over onderwerpen als 
arbeidsomstandigheden, inspectie en fietsenplan. 

Nu passen mijn vrouw en ik een paar keer per week op onze 
kleinzoon. Hij komt dan om halfacht . We fietsen vier keer 
op en neer naar school, want hij wil liever niet overblijven. 
In dit gedeelte van de Molenstraat doe ik ook wat hand-en-
spandiensten voor bewoners. Als ik iets kan doen, doe ik dat. 
Sociale betrokkenheid is aangeboren, dat zit in je, anders doe 
je het niet.”
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Verbeter de wereld, begin bij jezelf
Speciaal voor de Woonwijze-
medewerkers hebben we een eigen 
‘Greenteam’. Het idee hierachter is dat 
je beter de duurzaamheidsboodschap 
kunt uitdragen als je zelf weet wat dit 
betekent: verbeter de wereld, begin bij 
jezelf! Zo geeft een persoonlijke ‘carbon 
footprint’ (CO

2
-berekening) inzicht in de 

eigen situatie. In 2013 lag bij ons de 
nadruk op het gebruik van het openbaar 
vervoer en de fiets. Zo hebben we vijf 
NS-Businesscards aangeschaft die 
toegang geven tot alle vormen van 
openbaar vervoer.

Passiefhuisappartementen, mooi 
voorbeeld 
Het mooiste voorbeeld van duurzaam-
heid in onze projecten is de oplevering 
van acht passiefhuisappartementen.  
Dit blokje bestaande appartementen is 
helemaal volgens de regels van het 
passiefhuisbouwen gerenoveerd. Het 
resultaat is een betaalbare woning met 
een energielast voor verwarming en 
ventilatie van € 30 per maand. De 
bewoners wordt regelmatig naar hun 
ervaringen gevraagd. De resultaten zijn 
zeer positief. 

Succesvol ZONwijze 
Na het Zonvast-project (het aanbrengen 
van zonnepanelen) met Greenchoice 
zijn we samen met het bedrijf Solesta 
begonnen met ZONwijze. Dit is een 
project waarbij we een geselecteerde 
groep bewoners een zonneboiler en 
een pv-systeem (zonnepanelen) 
aanbieden. Zowel voor de zonneboiler-
installatie als voor het pv-systeem 
verhogen we de huur met € 7,50 per 
maand. De minimale besparing 
schatten we respectievelijk op € 115 en 
€ 120 per jaar. De 450 huurders die we 
aanschreven hebben samen ruim 120 
systemen gehuurd. Dit toont aan dat 
huurders zeker geïnteresseerd zijn in 
het verduurzamen van de woning. 

Bijeenkomsten duurzame 
aanbesteding  
We hebben in 2013 twee bijeenkomsten 
gehouden over duurzaam aanbesteden. 
Samen met gastsprekers is voor de 
eerste middag een programma 
samengesteld waarin we de rand-
voorwaarden voor duurzaamheid in het 
aanbestedingsproces bespraken met 

onze opdrachtnemers. We lieten zien 
hoe wij bij Woonwijze met duurzaam-
heid omgaan en wat we in de toekomst 
van hen verwachten. In de tweede 
bijeenkomst konden de opdracht-
nemers aangeven hoe ver ze zijn met 
duurzaamheid in het bedrijfsproces. 
Door de sterk veranderde markt-
omstandigheden staan er nog geen 
vervolgbijeenkomsten op de planning.

Samen voor CO
2-reductie en 

woonlastenbeperking 
Het netwerk van kleine Brabantse 
corporaties is opgezet door een 
Aedes-consulent en een collega van 
St.-Joseph. Doel is uitwisseling en waar 
mogelijk en wenselijk samenwerking.  
In 2013 zijn door het netwerk weer een 
aantal bijeenkomsten gehouden waarin 
vaste items als CO

2
-reductie en woon-

 lastenbeperking aan bod kwamen. 

Duurzaamheid staat bij Woonwijze hoog 
in het vaandel. Ook in 2013 heeft dit dus 
een belangrijke rol gespeeld. Rode draad 
hierbij is het terugdringen van de CO

2
-

uitstoot en het beperken van de woon-
lasten van onze huurder. 
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Ruimte in de toewijzing
In 2013 hebben we bekeken hoe we 
volgens de richtlijnen van ons beleid 
het beste gebruik kunnen maken van 
de tien procent ruimte die we hebben 
in de toewijzingen. Dit hebben we direct 
toegepast en dat zorgt ervoor dat we 
zes sociale woningen konden verhuren 
aan mensen met een inkomen boven de 
€ 34.085.

Vrijgekomen woningen in het 
Klaverblad
Als de huur van een woning wordt 
opgezegd, bieden wij de woning aan 
op onze website en adverteren we in 
huis-aan-huiskrant het Klaverblad. 
Mensen kunnen hierop reageren en in 

Het aantal opgezegde contracten is dit 
jaar weer gestegen. Omdat een deel 
van de vrijkomende woningen bestemd 
is voor verkoop met Kopen naar Wens 
ligt het aantal nieuwe huurcontracten 
lager. Het gemiddeld aantal reacties op 
de woningen is constant gebleven. 

Lichte stijging woningzoekenden
Het aantal mensen dat bij ons staat 
ingeschreven als woningzoekende is 
ook in 2013 weer toegenomen, zij het 
licht. Eind 2013 waren dat er 3.751, 
waarvan 57 nieuwe inschrijvingen. Het 
aantal woningzoekenden dat in 2013 
heeft gereageerd op een huis - de 
actief woningzoekenden - is ook licht 
toegenomen. 

Het overgrote deel van onze woningen 
heeft een sociale huurprijs, dat betekent 
dat ze een huur van minder dan € 681,02 
per maand hebben. We zijn verplicht deze 
woningen voor minimaal 90 procent te 
verhuren aan woningzoekenden met een 
inkomen van maximaal € 34.085 per jaar. 
We hebben daarbij oog voor de behoeftes 
van jong en oud.

Woningzoekenden 2013 2012 2011 2010

Aantal woningzoekenden 3.751 3.694 3.635 3.547

Aantal actief woningzoekenden 432 426 491 412

% actief woningzoekenden 11,5% 11,5% 13,5% 12%

Opgezegde/aangeboden woningen 2013 2012 2011 2010

Beëindigde contracten 175 152 159 159

Nieuwe contracten 155 122 154 172

Aantal advertenties 132 133 132 123

Gemiddeld aantal reacties 17 17 19 24

principe wordt de woning toegewezen 
aan de woningzoekende met de langste 
inschrijftijd. In 2013 zijn 132 vrijkomen-
de woningen geadverteerd.

Een totaaloverzicht van de opgezegde 
en aangeboden woningen:

Nieuwe huurcontracten
In 2013 zijn 155 nieuwe huurcontracten 
gesloten. In de tabel is te zien naar  
welke doelgroepen de woningen gingen:
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Huurgrenzen Inkomen < kwaliteits-
kortingsgrens

> kwaliteits-
kortingsgrens 
<= lage aftop-

pingsgrens

> lage  
aftoppings-

grens

Toewijzingen eenpersoonshuishoudens

<65 jaar
<= Wht 7 21 9

> Wht 2 14 10

>=65 jaar
<= Wht 0 4 8

> Wht 0 4 2

Toewijzingen tweepersoonshuishoudens

<65 jaar
<= Wht 0 5 15

> Wht 0 2 13

>=65 jaar
<= Wht 0 0 3

> Wht 0 2 2

Huurgrenzen Inkomen < kwaliteits-
kortingsgrens

> kwaliteits-
kortingsgrens 
<= hoge aftop-

pingsgrens

> hoge  
aftoppings-

grens

Toewijzingen drie- of meerpersoonshuishoudens

<65 jaar
<= Wht 1 1 19

> Wht 1 1 9

>=65 jaar
<= Wht 0 0 0

> Wht 0 0 0

Totalen 155 11 54 90

* De afkorting Wht staat voor Wet op de huurtoeslag

Huisvesting 12 statushouders 
Ook in 2013 hebben we mensen 
gehuisvest op basis van de afspraak 
huisvesting vergunninghouders. 
Met de huisvesting van 12 personen 
hebben we voldaan aan onze taak. 
Dit ging wel moeizamer dan andere 
jaren. Dat heeft alles te maken met 
de korte verblijfsperiode van de 
vergunninghouders in Nederland en 
de nieuwe werkwijze van het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Urgentie onder voorwaarden
Persoonlijke omstandigheden kunnen 
ervoor zorgen dat iemand op korte 
termijn (andere) huisvesting nodig 
heeft. Onder voorwaarden geven wij 
met voorrang woonruimte. We maken 
onderscheid naar sociale en medische/
psychische urgentie. Sinds januari 
2008 werken we met een effectief 
urgentiebeleid. De beoordeling van 
de aanvragen tot urgentie wordt 
in alle gevallen gedaan door een 
onafhankelijke urgentiecommissie. 
Deze commissie komt gemiddeld één 

keer per maand bij elkaar en bespreekt 
aan de hand van vooraf bepaalde 
urgentiecriteria de aanvragen.

Kritische blik op de urgentiecriteria
Jaarlijks evalueren we met de 
commissie de werkwijze en de 
ontwikkelingen. Dit jaar is daarbij 
kritisch gekeken naar echtscheiding  
en/of relatieverbreking. In ruim 
75% van de urgentietoekenningen 
was hier sprake van. Aangezien dit 
geen noodsituaties zijn, is besloten 
vanaf 1 januari 2014 de criteria voor 
urgentie aan te passen. Urgentie wordt 
uitsluitend toegekend aan mensen die 
geheel buiten hun schuld om dakloos 
dreigen te raken.

Toekenningen urgentie
In 2013 werden 29 dossiers voorgelegd 
aan de urgentiecommissie. Dat waren 
allemaal sociale indicaties. Hiervan 
werden er 22 toegekend. Daarnaast 
werden er 2 woningen toegewezen 
op basis van medisch-ergonomische 
noodzaak.

Urgenties 2013 2012 2011 2010 2009

Aantal aanvragen 29 40 38 36 40

Aantal toegekend 22 30 20 26 32
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‘ Je kunt veel voor 
mensen betekenen’

Dit is Gerard

Gerard van den Heuvel, 66 jaar
Lid van de bewonerscommissie De Baarzen en de Huurders 
Belangen Vereniging en werkt als vrijwilliger en bestuurslid  
bij de Kringloopwinkel

“Ik zorg ervoor dat alle spullen die binnenkomen bij de 
Kringloopwinkel worden geprijsd, dat de winkel er goed uitziet 
en alle vrijwilligers aan het werk zijn. Ik ben er vrijdagochtend 
en op dinsdag, vaak wordt het dan laat. In de winkel is altijd 
een bestuurslid. Dan kunnen we ook meteen met onze 
vrijwilligers afrekenen als ze zelf iets willen kopen. Want zij 
hoeven minder te betalen. De Kringloopwinkel is onderdeel 
van de Vincentiusvereniging. Het geld dat we hier verdienen 
gebruiken we voor de voedselbank, het vakantieproject, de 
groentetuin en de noodhulpverlening. Ik ben zelf gevraagd 
om mee te helpen met de Kringloopwinkel na de opening 
van de flats in de Baarzen in 2008. Ik heb daar toen met 
de organisatie geholpen. We begonnen hier met niets en 
als je ziet wat we nu draaien… Ik ben ook betrokken bij het 
armoedebeleid, dat willen we in Vught steeds professioneler 
maken, minder versnipperd. Ik weet dat veel mensen 
tekortkomen, al komen ze daar niet snel voor uit. Het wordt 
ook niet altijd gezien. Als je je eenmaal inzet voor armoede 
dan wil je dat blijven doen. Je kunt veel voor mensen 
betekenen. Ik weet ook de juiste mensen te vinden die kunnen 
helpen. Want je kunt het niet alleen, dat kan niemand. Het 
vrijwilligerswerk, ook voor de Huurders Belangen Vereniging 
en de bewonerscommissie, levert me voldoening op. Dat is 
voor mij genoeg.”
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Hoogte huurtoeslag per maand Aantal per december 2013

< € 150 176

> € 150 en < € 200 118

> € 200 en < € 225 52

> € 225 82

Regionaal toewijzingssysteem niet 
haalbaar 
In het voorjaar van 2011 hebben de 
woningcorporaties in de regio Den 
Bosch gekeken naar de kansen voor 
een regionaal toewijzingssysteem, 
Woonservice. Daaruit bleek dat 
uitbouwen van het huidige model in 
Den Bosch haalbaar is. In het najaar 
van 2012 is een plan van aanpak 
uitgewerkt. Helaas werd in het 
eerste kwartaal van 2013 duidelijk 
dat het automatiseringssysteem van 
Woonservice niet geschikt is voor 
de uitbreiding en de vorm die wij 
noodzakelijk vinden. Daarop is besloten 
aansluiting bij Woonservice en daarmee 
regionale woonruimteverdeling 
voorlopig op een laag pitje te zetten.

Nieuw huurbeleid voortzetten
In 2012 hebben we ons huurbeleid 
goed bekeken en een nieuw huurbeleid 
vastgesteld. Dit nieuwe beleid is in 
2013 voortgezet. De wijziging in de 
woningwaarderingspunten door de 
invoer van de schaarstepunten en 
de energielabels zorgt ervoor dat 
de huren bij verhuizing fors stijgen. 
We stellen de prijs vast op zeventig 
procent van de maximaal redelijke 
huur. Soms moeten we zelfs de huren 
kunstmatig laag houden zodat ze niet 

boven de liberalisatiegrens voor sociale 
huurwoningen uitkomen. 

Huurverhoging niet inkomens-
afhankelijk
In 2013 hadden we de mogelijkheid 
om inkomensafhankelijk de huur te 
verhogen. Het doel was onder andere 
het stimuleren van doorstroming onder 
huurders met een hoog inkomen (hoger 
dan € 43.000) en het scheefwonen aan 
te pakken. De extra huuropbrengst 
was bedoeld om de verhuurderheffing 
voor corporaties te compenseren. 
Omdat de aangeleverde gegevens 
van de belastingdienst verre van 
compleet waren, heeft Woonwijze 
besloten om in 2013 de huur niet 
inkomensafhankelijk te verhogen. 
Wel hebben we gebruikgemaakt van 
de 1,5 procent extra verhoging boven 
op het inflatiepercentage van 2,5 
procent. Al onze huurders hebben een 
huurverhoging gekregen van 4 procent.

Huurtoeslag verrekenen via huur
Als tegemoetkoming in de huur kunnen 
huurders via de Belastingdienst 
huurtoeslag aanvragen. Toekenning van 
huurtoeslag is onder andere afhankelijk 
van het huishoudinkomen en de 
huurprijs van de woning. Huurtoeslag 
kan direct verrekend worden met 

de huur - via de corporatie - of 
overgemaakt worden aan de huurders. 
Wij hebben alleen inzage in het aantal 
en de hoogte van de huurtoeslagen 
die via de huur verrekend worden. 
In december 2013 ging dat om 428 
actieve aanvragen voor huurtoeslag 
met een gemiddeld bedrag van  
€ 161,84 per maand.

Snel actie op huurachterstand
Er zijn legio redenen waarom een 
huurachterstand ontstaat.  
De toenemende huurprijzen en het 
verliezen van een baan zijn de meest 
genoemde oorzaken. Zeker in de 
economische crisis kunnen alle soorten 
huishoudens in de knel komen. Dit 
hebben we vooral dit jaar ondervonden. 
Aan ons de taak om zo snel mogelijk 
actie te ondernemen en te voorkomen 
dat de huurschuld verder toeneemt. 
Hiervoor werken we samen met  

andere partijen zoals de gemeente,  
de Kredietbank en Juvans. Het belang-
rijkste is dat de huurders zelf tijdig bij 
Woonwijze aan de bel trekken. 

Betalingsregelingen lopen op
In 2012 is een nieuwe Incassowet 
ingegaan en daardoor zijn we verplicht 
nog sneller herinneringen en 
aanmaningsbrieven te sturen.  
Hier hebben we zowel positieve als 
negatieve reacties op ontvangen. Het 
aantal betalingsregelingen is in 2013 
verder opgelopen, net als de hoogte  
van de huurachterstand. We hadden 
verwacht in de loop van 2013 een 
daling van de huurachterstanden te 
zien. Dit was echter niet het geval.
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Huurachterstand houden 
wij scherp in het oog.  
De feiten in 2013:

•  Per 31 december 2013 hadden 201 zittende huurders 
een huurachterstand van totaal € 120.531,45.  
In 2012 waren dat er nog 155 voor een bedrag van  
€ 83.159,27.

•  De totale huurachterstand inclusief de achterstand 
van de vertrokken huurders bedroeg € 148.981,43. 
Dit is een forse stijging van 36% ten opzichte van eind 
2012. Dit heeft ook te maken met de overgang op 
SEPA. Hierdoor werden we aan het eind van het jaar 
geconfronteerd met een groot aantal automatische 
incasso’s die niet geïncasseerd waren door de bank. 

•  De gemiddelde totale huurschuld over 2013 is  
€ 117.006,63. Dit is circa 19 procent hoger dan het 
gemiddelde over 2012. In het afgelopen jaar is de 
gemiddelde totale huurschuld dan ook fors gestegen. 
De huurachterstand in 2013 was gemiddeld 0,53 
procent, een flinke stijging ten opzichte van 2012  
toen dit 0,42 procent was.

•  Op 31 december 2013 waren er 100 huurders 
met een betalingsregeling voor een totaalbedrag 
van € 27.106,19 en hebben we 33 vorderingen in 
handen gegeven van de deurwaarder. Het ging 
om een totaalbedrag van € 57.034,42. Het bedrag 
dat openstaat aan deurwaarderszaken is licht 
toegenomen ten opzichte van een jaar eerder.  
De situatie is nog steeds zorgwekkend en heeft  
onze volle aandacht.

•  In totaal zijn er in het afgelopen jaar 27 dossiers uit 
handen gegeven aan de gerechtsdeurwaarder. Naar 
aanleiding van een huurschuld is in 2013 in zeven 
situaties de huurovereenkomst ontbonden en de 
woning ontruimd. In 2013 zijn er geen ontruimingen 
geweest op basis van overlast.
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Samen tot een oplossing te komen
Het is belangrijk dat klachten voordat 
ze aan de klachtencommissie worden 
voorgelegd, al bij Woonwijze zijn 
gemeld en dat is geprobeerd om met 
elkaar in gesprek tot een oplossing te 
komen. Wanneer dit niet is gelukt, is er 
sprake van een geschil.  
Dit kan door de huurder of woning-

zoekende voorgelegd worden aan de 
klachtencommissie. De commissie 
behandelt geen zaken die betrekking 
hebben op het beleid van Woonwijze.

Leden van de klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit drie 
leden die elk een eigen vervanger 
hebben. De leden worden benoemd op 

Bij Woonwijze nemen we klachten altijd 
serieus. We hebben dan ook een 
onafhankelijke klachtencommissie die 
klachten van huurders en woning-
zoekenden behandelt. Er zijn wel 
voorwaarden verbonden aan het indienen 
van een klacht bij de commissie. Wat deze 
precies zijn, staat in het reglement van de 
klachtencommissie. Dit is ook terug te 
vinden in een speciale informa tie brochure. 

basis van voordracht. Eén lid is voor-
gedragen door Woonwijze, één door de 
Huurders Belangen Vereniging (HBV) en 
het derde lid is voorgedragen door de 
andere twee leden en is onafhankelijk 
van Woonwijze of de HBV.

Benoemen van de commissieleden
De leden worden benoemd voor drie 
jaar. Hierna kan een commissielid 
herbenoemd worden voor nog eens drie 
jaar. In 2013 zijn de heer Oomens en de 
heer Aangenendt opnieuw benoemd.

Vergaderfrequentie 
Iedere zes weken is er een vergadering 
voor de klachtencommissie gepland. De 
vergadering vindt alleen plaats als er 
nieuwe klachten zijn. Uitzondering is de 

eerste vergadering van het jaar, waarin 
het jaarverslag van het voorgaande jaar 
besproken wordt. In 2013 kwam de 
klachtencommissie twee keer bij elkaar.

Behandelde zaken
Binnengekomen klachten worden door 
de commissie voorbereid en zowel  
de huurder/woningzoekende als 
Woonwijze wordt uitgenodigd om 
tijdens de vergadering de zienswijze  
toe te lichten. In 2013 is er één klacht 
bij de klachtencommissie ingediend.  
De klacht betrof een afwijzing op het 
verzoek de badkamer te renoveren.  
De commissie heeft hierover 
inhoudelijk uitspraak gedaan. 

Naam Functie Namens Lid sinds Aftredend

De heer G.M. van Waveren Voorzitter Woonwijze 2006 2015

De heer A. Udo Lid Onafhankelijk 2005 2014

De heer C.A. Maas Lid HBV 2005 2015

De heer P. van Bakel Plaatsvervanger HBV 2005 2014

De heer R. Oomens Plaatsvervanger Woonwijze 2006 2016

De heer M.A.L.M. Aangenendt Plaatsvervanger Onafhankelijk 2007 2016
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Verhuurderheffing is feit
Onze brancheorganisatie Aedes heeft 
afspraken gemaakt met het kabinet 
over het werkterrein van corporaties. 
De verhuurderheffing is tijdens deze 
kabinetsperiode een feit. We hebben de 
keus om een administratieve of 
juridische scheiding te maken tussen 
het sociaal en commercieel bezit. 
Niet-Daeb (Diensten van algemeen 
economisch belang)-activiteiten zijn 
wel toegestaan als ze ten gunste zijn 
van Daeb-activiteiten zoals het 
verhuren van sociale huurwoningen. 

Gesprekken over extern toezicht
Het afgelopen jaar is veel gesproken 
over het extern toezicht op woning-
corporaties. De Commissie Kader-
stelling en Toezicht Woningcorporaties 
(commissie-Hoekstra) pleit voor een 
onafhankelijke toezichthouder, een 

Financiële Autoriteit Woningcorporaties. 
Maar minister Blok houdt vast aan zijn 
plannen om het financieel toezicht op 
woningcorporaties bij zijn eigen 
ministerie onder te brengen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Als compensatie van de lasten-
verhoging door de verhuurderheffing 
mogen corporaties de huren inkomens-
afhankelijk verhogen. Voor de laagste 
inkomensgroep mag de huur maximaal 
verhoogd worden met een opslag van 
1,5 procent boven de inflatie, voor de 
middengroep en de hoogste inkomens 
is de maximale opslag 2 respectievelijk 
4 procent.

Besparing in onderhoud
Meerjarendoorrekeningen van corpo-
raties - en ook Woonwijze - laten zien 
dat het verhogen van de huren met een 

Ook 2013 is weer een turbulent jaar 
geweest voor de corporatiesector.  
Het kabinetsbeleid richt zich erop om 
corporaties terug te brengen tot de primaire 
taak, het huisvesten van huishoudens met 
een smalle beurs in de eigen regio.

inkomensafhankelijke opslag niet 
genoeg is om de lasten van de verhuur-
derheffing (en saneringsheffing) goed 
te maken. Omdat andere manieren 
beperkt zijn is de enige oplossing om 
de financiële continuïteit in stand te 
houden het beperken van de lasten.  
Bij veel corporaties zijn afgelopen  
jaar reorganisaties aangekondigd. 
Woonwijze heeft voor de komende jaren 
een besparing doorgevoerd in de 
onderhoudsbegroting. Daarnaast 
hebben we een bezuiniging op de 
beheerlasten doorgevoerd. Ook konden 
we besparen op rentelasten door 
gunstige tarieven bij herfinanciering. 
Dankzij deze maatregelen komen onze 
financiën de komende jaren niet in 
gevaar.

Verklaring van kredietwaardigheid
In juni 2013 hebben we de verklaring 
van kredietwaardigheid gekregen van 
het WSW. Omdat we voldoen aan de 
eisen van kredietwaardigheid hebben 
we voor 2013 en 2014 een totaal 
faciliteringsvolume gekregen van  
€ 25,5 miljoen voor herfinanciering  
(€ 10,6 miljoen) en nieuwe 
investeringen (€ 14,9 miljoen).

Voldoen aan eisen WSW
Aan het einde van 2013 is de meer-
jarenbegroting opgesteld. Ondanks 
forse lastenverhogingen waren we in 

staat te voldoen aan alle financiële 
normen van het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW). We verwachten 
dan ook voldoende ruimte te hebben 
voor de investeringen en herfinancie-
ring voor de komende 2 tot 3 jaar.

Spreiding leningen
Voor de exploitatie van woningen is veel 
kapitaal nodig. Daarom is het beheer 
van de leningenportefeuille een 
belangrijk onderdeel van het financieel 
beleid. Sinds enkele jaren proberen we 
met een optimale spreiding van de 
leningenportefeuille het renterisico te 
beheersen. Volgens ons financieel 
statuut streven wij naar een maximaal 
jaarlijks renterisico van 10 procent van 
de totale leningportefeuille. We blijven 
hiermee ruim onder de door WSW norm 
van 15 procent.

Aandacht voor risico’s
Risicobeheer krijgt veel aandacht 
binnen Woonwijze. Onze risicoanalyse 
van afgelopen jaar is meegenomen in 
de planning & control-cyclus. De 
voort gang houden we bij in de periode-
rapportages. De interne controle 
hebben we aangescherpt. Zo zijn er op 
belangrijke processen extra controle-
maatregelen. Daarnaast gebruiken we 
veel scenarioberekeningen om de 
effecten van gewijzigd beleid (intern  
of extern) door te rekenen. 
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‘ Ik vind het gewoon 
leuk en fijn om 
anderen te helpen’

Dit is Ruben

Ruben Veenstra, 24 jaar
Sinds 2012 lid van de bewonerscommissie Lunetten

“Ik was klaar met mijn studie Vastgoed en Makelaardij en ben 
rechten gaan doen, maar dat beviel mij niet. Meteen daarna 
ben ik in de bewonerscommissie gegaan want ik wilde iets 
met mijn studie doen en de oude commissie ging weg. Ik ben 
toen gaan staan en heb gezegd dat ik het wel wilde doen. 
Er is gestemd en iedereen vond het prima. Ze vonden het 
goed dat een jong iemand lid wordt van de commissie. Het is 
handig dat ik huurrecht heb gehad. Wat zijn de verplichtingen 
van de huurder en verhuurder? Op straat word ik weleens 
aangesproken. Dan zeg ik: ‘Volgens het wetboek is het zo. En 
iedereen moet zich aan de wet houden.’ Ik vind huurrecht heel 
interessant. Daarbij vind ik het gewoon leuk en fijn om andere 
mensen te helpen. Onze brieven worden altijd tweetalig 
rondgebracht. Met name voor de bewoners van de eerste 
generatie is dat fijn, dan kunnen zij het ook volgen. 

Ervaring opdoen is voor mij heel belangrijk. Het werk van de 
bewonerscommissie ligt in het verlengde van mijn huidige 
studie Bouwmanagement en Vastgoed. Dat geldt ook voor de 
functie van secretaris. Wat ik heb geleerd kan ik in de praktijk 
gebruiken, maar dat geldt ook andersom. Ik kan tijdens mijn 
studie toepassen wat ik leer bij de commissie en op school 
leer je te denken voor mensen. Die tijd is voorbij; het gaat 
erom om samen iets te ontwikkelen.”
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OOG  
VOOR 
CIJFERS 11Als het om cijfers gaat, houden 

we continue een stevige vinger 
aan de pols. De volgende tabellen 
geven zicht op het - financiële - 
dashboard van Woonwijze. 
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BALANS BALANS
ACTIVA 31/12/13 31/12/12

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Sociaal vastgoed in exploitatie 198.424 229.054

Sociaal vastgoed in ontwikkeling 8.711 6.156

Onroerende en roerende goederen t.d.v. de exploitatie 4.930 4.994

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA 212.065 240.204

VASTGOEDBELEGGING

Commercieel vastgoed in exploitatie 15.794 15.825

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 9.886 10.376

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA/VASTGOEDBELEGGING 25.680 26.201

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Beleggingen lange(re) termijn 1.382 1.677

Te vorderen Kopen naar Wens 3.555 3.185

Latente belastingvordering 1.293 0

TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA 6.230 4.862

TOTAAL VASTE ACTIVA 243.975 271.267

VLOTTENDE ACTIVA

ONDERHANDEN PROJECTEN 257 225

VORDERINGEN

Huurdebiteuren 149 109

Debiteuren gemeente 12 12

Overige vorderingen 5 30

Overlopende activa 96 382

TOTAAL VORDERINGEN 262 533

Liquide middelen 240 2.942

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 759 3.700

TOTAAL GENERAAL ACTIVA 244.734 274.967

PASSIVA 31/12/13 31/12/12

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 132.394 160.251

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 132.394 160.251

VOORZIENINGEN

Voorziening onrendabele investering nieuwbouw 0 188

Voorziening latente belastingverplichting 1.293 0

TOTAAL VOORZIENINGEN 1.293 188

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen kredietinstellingen 98.009 100.288

Overige leningen o/g 10 10

Terugkoopverpl. Won. verkocht onder voorwaarden 9.212 9.535

TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN 107.231 109.833

KORTLOPENDE SCHULDEN

Derivaat Eigen Bezit 0 1.074

Schulden aan leveranciers 1.262 979

Schulden aan gemeenten 2 28

Belastingen, S.V. premies en pensioenen 226 303

Overlopende passiva 2.326 2.311

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 3.816 4.695

TOTAAL GENERAAL PASSIVA 244.734 274.967

x € 1.000 x € 1.000
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 2013 2012

(Waarderingsgrondslag BEDRIJFSWAARDE)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Huren 16.711 16.224

Vergoedingen 641 579

Opbrengst verkopen woningen 556 2.888

Overige bedrijfsopbrengsten 357 275

TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 18.265 19.966

BEDRIJFSLASTEN

Afschrijvingen op vaste activa 10.161 9.840

Waardeveranderingen MVA 6.770 -9.681

Lonen en salarissen 1.746 1.599

Sociale lasten 244 222

Pensioen / VUT-lasten 325 302

Lasten onderhoud 3.399 4.379

Overige bedrijfslasten 4.197 3.686

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 26.842 10.347

EXPLOITATIERESULTAAT -8.577 9.619

Niet gerealiseerde herwaardering vastgoedbeleggingen -1.531 1.311

Vrijval ongerealiseerde reserve 9.771 8.337

Waardeverandering Financiele vaste activa -1.631 0

BEDRIJFSRESULTAAT -1.968 19.267

RENTE

Rentebaten 128 127

Rentelasten 3.913 4.429

Renteresultaat -3.785 -4.302

Resultaat voor belastingen -5.753 14.965

Belastingen 0 0

JAARRESULTAAT -5.753 14.965

x € 1.000W&V REKENING
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KERNCIJFERS KERNCIJFERS
Kengetallen over de afgelopen 5 jaar 2013 2012 2011 2010 2009

AANTAL VERHUUREENHEDEN IN BEHEER

Woningen en woongebouwen in exploitatie 2.980 3.025 2.904 2.876 2.782

Mutatie boekjaar woningen in exploitatie -25 -45 -17 28 94

Totaal woningen * 2.955 2.980 2.887 2.904 2.876

Garages / overig bezit 173 173 116 123 123

Totaal VHE's 3.128 3.153 3.003 3.027 2.999

Woningen en woongebouwen in aanbouw 67 0 0 0 40

PERSONEELSBEZETTING (VOLTIJDS)

AANTAL MEDEWERKERS

Directie / staf / bedrijfsondersteuning 6 7 5 5 5

Front office 5 7 8 7 9

Back office 10 9 9 9 10

PERSONEELSBEZETTING (DEELTIJDS)

AANTAL MEDEWERKERS

Directie / staf / bedrijfsondersteuning 3 4 4 4 4

Front office 9 7 5 6 6

Back office 1 2 1 1 1

TOTAAL 34 32 32 32 35

VERHUURZAKEN

WONINGTOEWIJZING

Aantal woningzoekenden 3.751 3.694 3.635 3.547 3.297

Aantal toewijzingen (excl nieuwbouw) 155 122 164 172 191

Aantal leegstaande woningen > 3 maanden 37 17 16 28 27

VERDELING WONINGBEZIT

a. Goedkoop 466 541 616 632 694

b. Betaalbaar 2.087 2.138 2.076 2.108 2.051

c. Dure woningen 302 221 146 119 64

d. Geliberaliseerd 100 80 41 37 24

x € 1.000 x € 1.000
2013 2012 2011 2010 2009

HUURINCASSO

Totaal aantal huurmatigingen 428 453 445 535 543

Huurachterstand in % 0,88% 0,67% 0,65% 0,75% 0,81%

Huurderving in % 1,06% 0,92% 0,43% 0,56% 2,26%

FINANCIËLE CONTINUïTEIT

VERHOUDINGSGETALLEN

Liquiditeit

(Vlottende activa/kortlopende schulden)

 0,20  0,79  0,78  0,29  0,34 

Solvabiliteit 54,1% 58,3% 51,2% 53,7% 4,1%

(Eigen vermogen / totaal vermogen)

Rentabiliteit eigen vermogen -4,3% 9,3% -10,4% -16,2% -114,2%

(Jaarresultaat / eigen vermogen)

Rentabiliteit totale vermogen -3,5% 3,5% 2,5% -6,4% -1,4%

(Exploitatieresultaat / balanstotaal)

ONDERHOUD 

KOSTEN PER VHE (in euros)

Dagelijks onderhoud 276 327 321 389 541 

Planmatig / project onderhoud 810 1.068 1.254 736 1.316 

BALANS EN WINST - EN VERLIESREKENING

RESULTAAT PER VHE (in euros)

1.  Eigen vermogen 42.325 51.068 40.129 43.838 1.481 

2.  Directe bedrijfslasten 558 381 368 517 359 

3.  Personeelslasten 740 677 632 617 625 

4.  Andere bedrijfslasten 582 612 663 665 719 

5.  Bedrijfsresultaat -2.742 3.065 -4.367 -7.409 -524 

6.  Jaarresultaat -1.839 4.769 -4.192 -7.093 -1.691 
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