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spie·ge·len  
(spiegelde, heeft gespiegeld)

1 licht terugkaatsen
¶  zich spiegelen aan iem.  

een voorbeeld aan iem. nemen

Bewust. Betrokken. 
Betrouwbaar. Dat zijn 
onze kernwaarden.

Onze basisprincipes. 
Ze liggen ten 
grondslag aan onze 
visie. Het zijn de 
principes van waaruit 
we werken.
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De spiegel symboliseert voor 
ons 2014. In de vorm van een 
boekenlegger vindt u er ook 
echt één in dit jaarverslag. Dat 
helpt bij het lezen van de citaten 
in spiegelbeeld. Glashelder en 
recht uit ons hart. 
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2014 gaat de boeken 
in als het jaar dat 
woningcorporaties 
worden teruggefloten 
door de parlementaire 
enquête. 

‘Het corporatiestelstel is ver van huis geraakt en 
moet fors op de schop’, stelde de parlementaire 
enquêtecommissie na een grondig onderzoek.
Woningcorporaties moeten terug naar hun kerntaak: 
het sober en doelmatig huisvesten van mensen 
met een smalle beurs. De corporatiewereld trekt het 
boetekleed aan. Terecht.

Spiegeltje, 
spiegeltje…! 

Voorwoord Gerard Velthuizen 
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2014 was voor 
Woonwijze ook het 
jaar van de visitatie. 
Eens in de vier jaar 
is dit verplicht voor 
woningcorporaties.

Een onafhankelijke commissie keek naar onze 
stukken en hield gesprekken met iedereen 
die met ons te maken heeft; van de Huurders 
Belangenvereniging (HBV) en wethouder tot de 
vertegenwoordigers van de zorginstellingen en de 
Raad van Toezicht. De conclusie van de commissie: 
‘De focus ligt bij Woonwijze duidelijk en aantoonbaar 
op mensen met een laag inkomen en doelgroepen 
met bijzondere huisvestingswensen. Woonwijze is 
een kleine corporatie, die de juiste dingen doet en in 
Vught en de andere gemeenten waar zij werkzaam 
is veel lof krijgt voor haar toegankelijkheid.’

Voorwoord Gerard Velthuizen 
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2014 gaf ons dus 
ook de bevestiging 
dat we op de goede 
weg zitten. Dat wil 
niet zeggen dat 
de parlementaire 
enquête ons niets 
doet. Het was een 
mooie gelegenheid 
eens goed naar 
onszelf te kijken. 

Financieel staan we er gelukkig goed voor. Onze 
woningen zijn goed onderhouden. Bij alles wat 
we doen hebben we ‘Oog voor mensen’. Dit wordt 
opgemerkt door anderen, óók in parlementaire 
enquête-tijd. Onze belanghouders zijn positief 
over onze maatschappelijke inzet. Dat de huurders 
- vertegenwoordigd door de HBV- dit waarderen 
bleek uit de visitatie, uit het debat dat we hielden 
en uit ons dagelijks contact. Dat is een prachtig 
compliment.

Voorwoord Gerard Velthuizen 
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2014 was het jaar 
waarin Woonwijze  
in de spiegel keek. 

Kunnen we bewoners nog meer faciliteren? 
Waar en met wie kunnen we slim samenwerken
zodat we met zo laag mogelijke kosten een
maximaal resultaat kunnen halen?  
De spiegel is dan ook de rode draad door ons 
jaarverslag waarvoor we verschillende belanghouders 
vroegen ons een spiegel voor te houden. 

Voorwoord Gerard Velthuizen 

12 13



2014 bracht veel 
veranderingen op  
het gebied van  
wonen en zorg.  
Dat weerspiegelt  
ook in ons werk.

We zien een toename van 
bewoners met complexe woon-
situaties. In onze persoonlijke 
gesprekken houden we de spiegel 
aan mensen voor en zoeken we 
samen naar de juiste oplossingen. 
We blijven inzetten op leefbaarheid 
want goed wonen hoort bij onze 
kerntaak. Een thuis is zoveel 
meer dan een stapel stenen. 
Een prettige woonomgeving 
kan een wereld van verschil 
maken. Daar blijven wij ons 
met onze ontmoetingsruimten, 
buurtactiviteiten en het ‘Oog  
voor elkaar ‘-fonds voor inzetten.

Voorwoord Gerard Velthuizen 
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2014 zorgde er helaas 
ook voor dat bij veel 
van onze bewoners 
het water financieel 
aan de lippen staat.

De langdurige financiële crisis hakt er in. Ons 
debat ‘Tegen-Wind-KRACHT, koers van een 
woningcorporatie in turbulente tijden’ bevestigde 
dit. Alle sprekers benadrukten dat wij iets moeten 
doen met dit thema. 

Voorwoord Gerard Velthuizen 
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2015 wordt voor 
Woonwijze dan ook 
het jaar waarin we 
de betaalbaarheid 
voorop stellen.

Met een minimale 
huurverhoging voor 
onze doelgroep en 
het verlagen van de 
streefhuur hebben 
we hiermee een goed 
begin gemaakt. Zodat 
we onszelf recht in de 
spiegel aan kunnen 
blijven kijken om 
vervolgens te vragen: 
Spiegeltje, spiegeltje…!

Gerard Velthuizen  
directeur-bestuurder Woonwijze

Voorwoord Gerard Velthuizen 
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Hoe kijkt u terug op 2014?
“Begin 2014 zijn we binnen de HBV van Woonwijze gestart met 
een nieuw bestuur. Een jaar waarin wij en Woonwijze veel van 
elkaar hebben geleerd. Ter afsluiting van dit eerste jaar is een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Woonwijze die een 
goede basis is voor de bepaling van onze rol en de relatie met 
Woonwijze. 
Persoonlijk heb ik het periodieke overleg met Woonwijze als 
zeer positief ervaren. De gezamenlijke zoektocht naar het 
bereiken van de achterban, de huurders, heeft geleid tot een 
eigen website van de HBV.” 

2014 was voor woningcorporaties het jaar van de 
parlementaire enquête, reflecteert dat volgens u ook  
op Woonwijze?
“De parlementaire enquête reflecteert naar mijn mening niet op 
het financiële beleid van Woonwijze. De enquête heeft natuurlijk 
wel invloed op de beeldvorming van de corporatie. Het is 
zaak voor Woonwijze om in ieder geval voor de eigen leden zo 
transparant mogelijk te blijven opereren.”

De visitatie hield Woonwijze het afgelopen jaar een spiegel 
voor, welke spiegel zou u ons voor willen houden?
“Ik zou Woonwijze willen meegeven om zich af te vragen of alle 
mogelijkheden onderzocht zijn om te komen tot een optimale 
samenwerking met de gemeente.”

Mensen wonen door veranderingen in de zorg steeds langer 
thuis. Woonwijze investeerde veel in het buurtcontact, wat 
vindt u daarvan?
“In tegenstelling tot het beleid van deze regering heeft 
Woonwijze geïnvesteerd in het buurtcontact door bewoners-
initiatieven te stimuleren om mensen samen te brengen, 
maar ook in vastgoed waar bewoners elkaar kunnen treffen. 
Persoonlijk vind ik dat een goede zaak, maar volgens mij kan 
het rendement nog verbeterd worden. Zo zou het mooi zijn als 
de buurt nog meer betrokken wordt en er ook meer initiatieven 
komen vanuit de mensen zelf.” 

 Naam: Rob Hulsman  
 Leeftijd: 58
 Voorzitter Huurders 
 Belangenvereniging (HBV) 

Hoe kijkt u naar 2015?
“In 2015 moeten we als HBV de 
discussie omtrent het huurbeleid 
gaan voeren. Te veel huurders 
komen door de crisis en de 
steeds stijgende huren in de 
problemen. Daarnaast krijgen 
starters op de woningmarkt 
te maken met erg hoge huren. 
Samen met de huurders willen 
we met Woonwijze en overige 
partners het gesprek aangaan 
om deze problemen beheersbaar 
te houden. Daarnaast willen we 
binnen de HBV een paar stappen 
zetten om nog professioneler te 
functioneren.”

“ In 2015 moeten we 
als HBV de discussie 
omtrent het huurbeleid 
gaan voeren. Te veel 
huurders komen door 
de crisis en de steeds 
stijgende huren in de 
problemen.”
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De visitatie, de financiële continuïteit, integriteit, 
de volkshuisvestelijke opgave, de invulling van de 
maatschappelijke rol van Woonwijze, de interne 
informatievoorziening en de kwaliteit van de 
risicobeheersing. Deze onderwerpen zijn dit jaar door 
de Raad van Toezicht kritisch gevolgd en nauwkeurig 
bekeken.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt intern toezicht op 
Woonwijze. De leden van de RvT houden de continuïteit 
van Woonwijze, strategische keuzes, financiële 
risicobeheersing en de realisering van maatschappelijke 
en volkshuisvestelijke taken in de gaten. De RvT geeft de 
directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies 
en krijgt hiervoor regelmatig mondeling of schriftelijk 
informatie van de directeur-bestuurder. De RvT toetst of 
de besluiten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving 
en of ze voldoen aan de Aedescode en de statuten en het 
strategisch beleid van Woonwijze. 
 
De Raad van Toezicht in 2014
In 2014 is de RvT vijf keer bij elkaar geweest voor de 
gebruikelijke vergadering. De leden keken of de plannen 
pasten bij de gekozen strategie en de wet- en regelgeving. 
Het volkshuisvestelijke belang, het imago, de financiële 
betekenis en de invloed op de risicosturing van Woonwijze 
stonden daarbij voorop. 

De RvT vergadert geregeld ook zonder de directeur-
bestuurder; een halfuur voor de reguliere vergadering en 
bij de zelfevaluatie. Om de vergaderingen voor te bereiden 
overlegt de directeur-bestuurder met de voorzitter van 
de RvT. Bij specifieke onderwerpen worden leden van 
het managementteam en portefeuillehouders van de RvT 
uitgenodigd om samen voor te bereiden.

 

1.  De Raad van Toezicht Besluiten

In 2014 zijn er algemene besluiten genomen over de 
volgende onderwerpen:
•  Accountantsverslag en volkshuisvestings- en  

jaarverslag 2013
•  Begroting 2015
•  Huurverhoging 2014
•  Strategiewijzigingen
•  Benoeming in de RvT van mevrouw Crutzen
•  Herbenoeming in de RvT van mevrouw Van Dedem
•  Functioneren van de RvT en de directeur-bestuurder
•  Het vestigen van een recht van eerste hypotheek op 

percelen aan de Van Heurnstraat in ’s-Hertogenbosch
•  Herfinancieringsvoorstel van de Rabobank 
•  Het investeringsstatuut

Voor projectontwikkeling zijn in 2014 besluiten genomen 
over: 
•  Centrumplan Oost in Vught
•  Aankoop van het gebouw De Globe in Vught
•  Aankoop van een bebouwd kavel grenzend aan het 

project Moers Midden in Moergestel
•  Een erfpachtovereenkomst met de gemeente Haaren 

voor de brede school in Haaren, de overname van het 
project en het aangaan van een huurovereenkomst

•  Een overeenkomst met de gemeente Oisterwijk voor 
het project Pastoor van der Meijdenstraat, inclusief 
grondoverdracht en het overdragen van verplichtingen en 
het project aan ACM BV

Andere onderwerpen die zijn besproken zijn: 
•  Integriteit
•  Audits
•  Continuïteitsoordeel Centraal Fonds Volkshuisvesting
•  De uitbesteding van het dagelijks en mutatieonderhoud 
•  De stand van zaken met betrekking tot relatie met 

gemeenten 

De informatievoorziening vanuit het bestuur en 
management van Woonwijze naar de leden van de RvT is 
naar de mening van de raad goed verlopen. 
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Vertegenwoordigers personeel en huurders 
Ieder jaar spreekt de RvT met de personeelsvertegen-
woordiging en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) van 
Woonwijze. Zo ook in 2014. De leden van de HBV waren ook 
betrokken bij de procedure voor de werving van een nieuw 
RvT-lid namens de bewonersvertegenwoordiging.

Raad van Toezicht in de werkgeversrol
De RvT is naast intern toezichthouder ook werkgever van 
de directeur-bestuurder. Begin 2015 is het functioneren 
van directeur-bestuurder Gerard Velthuizen besproken. Hij 
was hierbij aanwezig. De samenwerking wordt als open 
en constructief ervaren. De beloning van de directeur-
bestuurder is vastgesteld binnen de kaders van de Wet 
normering topinkomens. 

Zelfevaluatie
Onder begeleiding van een externe deskundige vond op 
25 november 2014 de zelfevaluatie van de RvT plaats. 
Conclusie was dat de RvT van Woonwijze voldoet aan 
alle eisen van de governancecode. Alle leden zijn ruim 
voldoende aanwezig geweest tijdens de vergaderingen en 
de inbreng wordt kritisch en consequent bevonden. 

Klokkenluidersregeling en integriteitsbeleid
Woonwijze heeft een klokkenluidersregeling en 
integriteitsbeleid met daarin bepalingen over 
onafhankelijkheid, tegenstrijdige belangen en het 
melden daarvan. De regeling en het beleid gelden voor 
iedereen die bij Woonwijze werkt, zowel medewerkers als 
toezichthouders. De RvT verklaart dat er in het afgelopen 
jaar geen transacties waren met tegenstrijdige belangen, 
noch van de Raad van Toezicht, noch van de directeur-
bestuurder. 

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De samenstelling van de RvT voldoet aan de in de 
governancecode bepaalde criteria voor diversiteit en 
zittingsduur. In 2014 waren er diverse veranderingen. 
Mevrouw Van Roosmalen is per 16 maart 2014 afgetreden 
als lid met een zetel op voordracht van de huurders en 
is per 6 mei 2014 opgevolgd door mevrouw Crutzen. 
Mevrouw Van Dedem is herbenoemd per 30 november 
2014. 

De RvT bestaat uit een voorzitter en vijf leden. Om tot 
benoeming van nieuwe leden te komen, wordt met zorg en 
aandacht de selectieprocedure doorlopen. Hierbij wordt 
specifiek gelet op voldoende diversiteit in achtergrond, 
kennis en ervaring binnen de RvT. Nieuwe leden worden 
conform de governancecode voor een periode van vier 
jaar benoemd met de mogelijkheid om de zittingstermijn 
eenmaal met vier jaar te verlengen. 
 

VOORZITTER 

De heer mr. H.G. Haarhuis

 

Geboortedatum 11 december 1946

(Relevante) nevenfunctie  Vicevoorzitter Raad van Toezicht 

stichting 

 Vughterstede/Marienstede

 Voorzitter Stichting Active Ageing

Eerste benoeming 1 april 2012

Aftredend per 1 april 2016

Herbenoembaar ja

 

LID / ZETEL OP VOORDRACHT VAN DE HUURDERS 

Mevrouw drs. E.H.H.M. van Roosmalen RE

 

Geboortedatum 10 oktober 1970

Hoofdfunctie  IT-auditor, proces- en informatie-

manager ’thuis, Eindhoven 

Eerste benoeming 12 maart 2002

Afgetreden per 16 maart 2014*

Herbenoembaar nee

*  Op basis van de nieuwe 
governancecode (2011) 
heeft mevrouw Van 
Roosmalen een te 
lange zittingsperiode 
gehad. De RvT maakte 
gebruik van de in de 
governancecode geboden 
overgangsregeling. 
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LID 

De heer dr. ir. P.J.M.M. Krumm

 

Geboortedatum 27 maart 1968

Hoofdfunctie Programmamanager Programma 

Hoogfrequent

 Spoorvervoer bij NS Reizigers

Eerste benoeming 1 april 2012

Aftredend per 1 april 2016

Herbenoembaar ja

 

LID 

Mevrouw drs. F.C. van Dedem

 

Geboortedatum 14 september 1962

Hoofdfunctie Manager HRM, Qbuzz

Eerste benoeming 30 november 2010

Aftredend per 30 november 2018

Herbenoembaar nee

 

 

LID 

Mevrouw mr. D.B.D.L.D. Huskens

 

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

 

LID / ZETEL OP VOORDRACHT VAN DE HUURDERS

De heer drs. A.L. Huibers 

 

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

 

LID / ZETEL OP VOORDRACHT VAN DE HUURDERS

Mevrouw drs. F.M.M. Crutzen

 

Geboortedatum 23 mei 1960

Hoofdfunctie  Zelfstandige bij FC Coaching  

(adviseur, trainer en coach)

Eerste benoeming 6 mei 2014 

Aftredend per 6 mei 2018

Herbenoembaar ja
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Tot slot constateert de RvT dat alle middelen zijn ingezet 
in het belang van de volkshuisvesting. De RvT kan zich 
met deze stukken verenigen. De RvT stelt het bestuur voor 
de jaarrekening 2014 vast te stellen. De vaststelling is in 
overeenstemming met artikel 9 lid 2a van de statuten van 
het bestuur, voor haar bestuur en de Raad van Toezicht, 
voor het door hem gehouden toezicht tot volledige 
decharge zal strekken. 

Deze jaarrekening is door Ernst & Young accountants 
gecontroleerd en goedgekeurd, zoals blijkt uit de 
controle verklaring die u op de laatste pagina van dit 
verslag aantreft.  
De opdracht voor deze controle is door de RvT verstrekt. 

Vught, mei 2015
namens de Raad van Toezicht,

mr. H.G. Haarhuis
voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Herman Haarhuis, tijdens het Woonwijze-debat Tegen-Wind-KRACHT.
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Hoe kijkt u terug op 2014?
“Het was een heel succesvol jaar voor de winkel. De verkoop 
gaat goed, beter dan in 2013. Veel mensen weten de winkel te 
vinden, vaak ook via mond-tot-mondreclame. Het is soms zelfs 
zo druk dat de hele fietsenstalling volstaat. Er komen mensen 
die het echt nodig hebben en mensen die het leuk vinden om 
iets te halen voor weinig geld. We hebben veel vaste klanten. 
Mede dankzij het succes van de winkel, konden we in 2014 het 
groententuinproject beginnen.”

2014 was voor woningcorporaties het jaar van de 
parlementaire enquête, reflecteert dat volgens u ook  
op Woonwijze?
“Ik denk dat de enquête wel invloed heeft op alle corporaties. 
Zeker als het gaat om de huurverhoging. Veel mensen zijn daar 
bang voor. Ik hoor vaak van mensen dat er weinig overblijft als 
de huur en vaste lasten betaald zijn. We zien ook een toename 
van mensen die aangewezen zijn op de voedselbank. In 2014 
reikten we aan 250 adressen een kerstpakket uit.”

De visitatie hield Woonwijze het afgelopen jaar een spiegel 
voor, welke spiegel zou u ons voor willen houden?
“Probeer de huren betaalbaar te houden. Dat is heel belangrijk. 
Ik denk wel het allerbelangrijkste.”

Mensen wonen door veranderingen in de zorg steeds langer 
thuis. Woonwijze investeerde veel in het buurtcontact, wat 
vindt u daarvan?
“Geweldig, echt! Tot nu toe heb ik er nog niet aan deelgenomen. 
Er komt een tijd dat we zeker blij zijn met deze voorzieningen, 
zoals De Rode Rik. Het is goed voor het sociale contact. Dat 
geldt voor de winkel ook. Voor sommige mensen is het echt er 
even tussenuit en gewoon even een praatje maken.” 

 Naam: Els Jansen  
 Leeftijd: 67
 vrijwilligster kringloopwinkel 
 van de Vincentiusvereniging 

Hoe kijkt u naar 2015?
“Ik zie het jaar vol goede moed 
tegemoet. Zeker wat de winkel 
betreft. Steeds meer mensen 
weten de weg naar de winkel. 
We proberen met elkaar er iets 
moois van te maken. We zijn het 
jaar al goed begonnen met de 
opening van het Vincentiushuis.”

“ Ik hoor vaak van 
mensen dat er weinig 
overblijft als de huur 
en vaste lasten betaald 
zijn. We zien ook een 
toename van mensen 
die aangewezen zijn op 
de voedselbank.” 
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Het zijn turbulente tijden. De corporatiesector heeft te 
maken met van hogerhand opgelegde veranderingen. 
Zowel het takenpakket als de financiën staan onder 
druk. Woonwijze probeert binnen de vernieuwde 
en bewegende kaders haar eigen koers te varen. 
Deze koers hebben we in ons ondernemingsplan 
vastgelegd en vertaald naar strategische doelen. 
Het ondernemingsplan is getiteld ‘Op Ambachtelijke 
Woonwijze’. Want volkshuisvesting zien wij als een 
vak, een ambacht. Woonwijze is een professionele 
organisatie met medewerkers die dit vak verstaan. 
Dat weerspiegelt zich in alles wat we doen. 

2 . Visie en missie

Strategische doelen
In het ondernemingsplan hebben we de strategische 
doelen per onderwerp toegelicht. Hier hebben we onze 
huurders en belanghouders bij betrokken. Woonwijze is 
begaan met wat er speelt in de maatschappij en in de 
Vughtse samenleving. Met ons lokale netwerk bespreken 
en bediscussiëren we diverse onderwerpen, verankeren 
we onze betrokkenheid bij Vught en houden we onze 
opgaven en doelen tegen het licht. 

Woonwijze houdt de ontwikkelingen in de economie, 
woningmarkt en politiek en de invloed hiervan op de 
activiteiten van een corporatie goed in de gaten. We 
zijn ons bewust van de ruimte die we hebben bij de 
invulling van onze rol als volkshuisvester, maar ook als 
maatschappelijke organisatie en (lokale) partner.  
We zijn een betrouwbare partner en verhuurder en laten 
dit onder andere blijken door afspraken na te komen en 
duidelijk te zijn over wat je van Woonwijze kan verwachten. 
Niet voor niets zijn onze kernwaarden Bewust Betrokken
Betrouwbaar.

We zetten ons primair in om passende huisvesting te 
bieden aan onze doelgroepen. Naast het wonen richten 
we ons ook op aangrenzende thema’s. We hebben oog 
voor mensen en streven naar verzorgde, veilige en mooie 
wijken waar mensen prettig wonen en zich thuis voelen. 

Visie
Het huisvesten van mensen met een relatief laag inkomen zien wij als 
onze belangrijkste taak, maar niet als enige taak.   
We bedienen een gevarieerde groep klanten, mensen die bewust kiezen 
voor Woonwijze, maar ook mensen die om allerlei redenen op ons 
aangewezen zijn. Onze maatschappelijke opdracht zien wij breder en 
die reikt wat ons betreft verder dan huisvesting alleen. 
Woonwijze heeft oog voor mensen en levert daarom ook een bijdrage  
aan de oplossing van lokale maatschappelijke vraagstukken. 
Dit doen we samen met onze partners. Bij maatschappelijke 
vraagstukken geven we duidelijk aan tot hoever ons werkterrein en 
instrumentarium reiken. Uitgangspunt hierbij is dat mensen in de eerste 
plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en gedrag.

Missie
Woonwijze voorziet in wonen voor een brede doelgroep, 
maar vooral voor mensen die hierin zelf niet kunnen voorzien. 
Woonwijze biedt wonen op maat in een betaalbare woning, in 
een veilige en gevarieerde woonomgeving in Vught en omgeving. 
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Strategische hoofdthema’s 
In vijf hoofdthema’s hebben we onze doelen weergegeven. 
Deze thema’s zijn:
• Beheerste inzet van vermogen
• Variatie in wonen en woonomgeving
• Dynamiek in de bestaande woningvoorraad
• Eigentijdse dienstverlening
• (Lokale) verankering

Per onderdeel hebben we de verwachte ontwikkelingen 
benoemd en aangegeven welke doelen Woonwijze in de 
ondernemingsplanperiode, van 2012 tot 2016, wil bereiken. 

Op basis van actualiteiten en prioritering wordt per jaar 
in het jaarplan aangegeven met welke projecten en acties 
aan de slag wordt gegaan. Altijd laten we daarbij ruimte 
voor spontane projecten of gebeurtenissen die direct 
om actie vragen. Ons ondernemingsplan is flexibel en 
organisch opgebouwd waardoor dit moeiteloos kan.

We hebben oog voor 
mensen en streven 
naar verzorgde, 
veilige en mooie 
wijken waar mensen 
prettig wonen en 
zich thuis voelen
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Hoe kijkt u terug op 2014?
“Het was een zwaar jaar met veel ziekte in mijn omgeving. Wat 
voor jaar het voor Woonwijze was, daar heb ik geen zicht op.” 

2014 was voor woningcorporaties het jaar van de 
parlementaire enquête, reflecteert dat volgens u ook  
op Woonwijze?
“Weet ik niet. Ik hoor wel eens wat van andere mensen, maar ik 
ga uit van mijn eigen ervaring en die is goed.”

De visitatie hield Woonwijze het afgelopen jaar een spiegel 
voor, welke spiegel zou u ons voor willen houden?
“Persoonlijk contact is enorm belangrijk. Dat heb ik zelf 
gemerkt toen er onduidelijkheid was over een luifel die ik op 
had gehangen aan mijn balkon.”

Mensen wonen door veranderingen in de zorg steeds langer 
thuis. Woonwijze investeerde veel in het buurtcontact, wat 
vindt u daarvan?
“Dat vind ik geweldig. Juist dat even ergens binnenlopen is een 
soort sociaal contact dat ik soms mis. Veel mensen willen eerst 
een afspraak maken. Dan wordt het weer echt op visite gaan. 
Dat vind ik zo opgeprikt, daar hou ik niet van. Bij mensen met 
dementie of een verstandelijke beperking kun je wel gewoon 
binnenlopen. Ze zijn altijd blij dat je komt. Bij De Rode Rik ben 
ik kind aan huis, het is ook zo’n plek waar je makkelijk naartoe 
kunt. Dat Woonwijze daar veel in investeert vind ik prima. Het 
maakt niet uit wie dat doet, als het maar gebeurt.” 

Hoe kijkt u naar 2015?
“Positief. Ik geniet van het leven. Ik heb veel om uit te kiezen, 
dat komt ook omdat ik er zelf op uitga. Ik ben in de gelukkige 
omstandigheid dat ik een rollator en een auto heb. Daar kan ik 
overal mee naartoe. Ik hoop voor Woonwijze ook dat het een 
positief jaar wordt en dat veel mensen gebruikmaken van de 
voorzieningen die er zijn zoals De Rode Rik.”

 Naam: Dora Jansen  
 Leeftijd: 78
 Bewoner van de Baarzenflats, 
 bezoeker Rode Rik, vrijwilliger bij Cello 

“ Persoonlijk contact is enorm 
belangrijk. Dat heb ik zelf gemerkt 
toen er onduidelijkheid was over 
een luifel die ik op had gehangen 
aan mijn balkon.”
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Woonwijze is verdeeld in de afdelingen frontoffice, 
backoffice, projectontwikkeling en staf. De organisatie 
wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-
bestuurder. Samen maken zij Woonwijze tot wat zij is: 
een organisatie met oog voor mensen, die zichzelf recht 
in de spiegel kan kijken.

Frontoffice, klantcontact
De afdeling frontoffice heeft het meeste contact met onze 
bewoners. Bewoners en woningzoekenden kunnen hier 
terecht met vragen over het wonen en het huren of kopen 
van woningen. Reparatieverzoeken doen huurders vanaf 
mei 2014 rechtstreeks bij de aannemer, dit is efficiënter 
en scheelt in de kosten. Vanuit frontoffice wordt toezicht 
gehouden op de werkzaamheden die de aannemer uitvoert 
en wordt een goede klanttevredenheid gewaarborgd. 

Backoffice, financiën en vastgoed
De afdeling backoffice is verdeeld in financiën en 
vastgoed. Financiën houdt zich onder andere bezig met 
de financiële administratie, begrotingen, prognoses en 
financiële verslaglegging. De afdeling vastgoed verzorgt 
het planmatig en groot onderhoud dat aan onze woningen 
gedaan moet worden. 

Staf en projectontwikkeling
De staffuncties personeel, communicatie en beleid worden 
evenals de afdeling projectontwikkeling direct aangestuurd 
door de directeur-bestuurder. 

3.  De organisatie Aantal personeelsleden
In 2014 hebben we twee nieuwe medewerkers in dienst 
genomen en afscheid genomen van vijf collega’s.  
Eind 2014 waren er 30 medewerkers in dienst met een 
totaal van 27,31 fte. Wij hebben ongeveer 0,86 fte  
per honderd woningen in dienst. Dit ligt onder de norm  
van de benchmark Corporatie in Perspectief 2014. 

Opleiding en ontwikkeling
Iedere medewerker heeft een loopbaanontwikkelings-
budget dat gebruikt worden voor kennisverbreding. Het 
aantal dienstjaren is bepalend voor de hoogte van dit 
budget. We stimuleren en ondersteunen op die manier 
medewerkers om zich te ontwikkelen en (intern) door te 
groeien. In 2014 hebben vier medewerkers van dit budget 
gebruikgemaakt. De doorgroei van projectopzichter 
naar coördinator dagelijks en mutatieonderhoud is een 
voorbeeld hoe onze visie is omgezet naar de praktijk. 
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Erkend leerbedrijf 
Woonwijze is een erkend leerbedrijf en biedt 
studenten graag de mogelijkheid om werkervaring 
op te doen en kennis te maken met corporaties en 
hun werkzaamheden. In 2014 hebben drie studenten 
tijdens een stage een opdracht bij ons uitgevoerd. 
De opdrachten stonden in relatie tot de diverse 
opleidingen en hadden betrekking op secretariële 
ondersteuning en vastgoed. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof 
was in 2014 1,56 procent. Hiermee is het verzuim 
licht gedaald ten opzichte van 2013. Binnen 
goed werkgeverschap valt ook de zorg voor 
arbeidsomstandigheden in het belang van de 
gezondheid van de medewerkers. Zo wordt regelmatig 
de luchtkwaliteit in het kantoor gecontroleerd en wordt 
jaarlijks de griepprik aangeboden aan medewerkers. 
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Gerard Veldhuizen ontvangt de gasten op een van de twee huurdersbijenkomsten die we hielden in april.

We doen graag iets extra’s voor onze 
bewoners. Door met zo veel mogelijk 
van hen in contact te zijn, weten we 
wat er leeft en speelt en waarmee we 
bewoners van dienst kunnen zijn. 
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 Naam: Jeanne Heessels   
 Leeftijd: 64
 voorzitter Stichting Ouderen Samen 

“ Mensen moeten 
langer thuis blijven. 
De bestaande 
woningvoorraad moet 
dan geschikt zijn.” 

Hoe kijkt u terug op 2014?
“Als het jaar van de aanloop naar grote veranderingen in het 
sociale domein. Mensen moeten daardoor langer thuis wonen en 
krijgen minder zorg en ondersteuning. Daar was veel onzekerheid 
over, niemand wist precies wat er ging gebeuren. Gelukkig zijn 
we in Vught in september gestart met het Platform Wonen, Zorg 
en Welzijn. Alle partijen die ertoe doen zitten erin, ook Woonwijze 
en Ouderen Samen. Samen gaan we werken aan een betaalbaar 
aanbod aan zorg- en welzijnsdiensten en aan activiteiten waar 
de meer kwetsbare burgers in Vught om vragen. In Vught is dat 
een belangrijk thema, er zijn veel ouderen en veel mensen met 
zorgbehoefte. In de privésfeer had ik een rustig jaar waarin ik 
kon genieten van onze vier kleinkinderen. Dat bracht alles goed in 
balans.” 

2014 was voor woningcorporaties het jaar van de parlementaire 
enquête, reflecteert dat volgens u ook  
op Woonwijze?
“De spotlights stonden op alle corporaties, dus ook op Woonwijze. 
Die landelijke discussie beïnvloedt ook de lokale situatie. Het is 
ongelooflijk wat er is gebeurd. Woonwijze is gelukkig niet over 
de schreef gegaan, maar de gevolgen hebben ook op Woonwijze 
hun weerslag. Zo moeten woningcorporaties zich meer bezig 
gaan houden met hun kernactiviteit. Jammer, leefbaarheid is 
ook belangrijk. Initiatieven zoals De Rode Rik zijn fantastisch. Die 
zorgen ervoor dat mensen niet eenzaam worden.” 

De visitatie hield Woonwijze het afgelopen jaar een spiegel voor, 
welke spiegel zou u ons voor willen houden?
“Mensen moeten langer thuis blijven. De bestaande 
woningvoorraad moet dan geschikt zijn. Daarbij verdubbelt de 
komende twintig jaar het aantal 65-plussers, dus je moet ook 
actief nadenken over nieuwbouw. Ik zou Woonwijze als spiegel 
willen voorhouden dat ze aandacht moet hebben voor het veilig 
en zorggeschikt maken van woningen. Daarin moet nog een slag 
gemaakt worden, naast nieuwbouw van gelijkvloerse woningen. 
Van mensen wordt verwacht dat ze zelfredzaam zijn, maar dat 
moet ook kunnen. 

Ze moeten meer verantwoor-
delijk heid gaan nemen, hun eigen 
zaken zelf regelen maar ook voor 
de ander klaar staan.”

Mensen wonen door 
veranderingen in de zorg 
steeds langer thuis. Woonwijze 
investeerde veel in het 
buurtcontact, wat vindt u 
daarvan?
“Helemaal goed. Dat is 
ongelooflijk belangrijk omdat er 
steeds meer verwacht wordt van 
de buurtbewoners als mensen 
ouder worden. Niet alleen wonen, 
maar ook de woonomgeving 
is belangrijk. Het is goed dat 
Woonwijze daarin investeert.”

Hoe kijkt u naar 2015?
“Ik heb alle vertrouwen in de 
nieuwe Wmo in Vught. 2015 is 
nog wel een overgangsjaar. Alle 
organisaties denken en werken 
mee in het Platform. Dat geeft 
energie en vertrouwen. Daarbij 
zijn er enorm veel vrijwilligers. 
Daar is Vught echt uniek in.”
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Wij geloven in samenwerken. Het afgelopen jaar
hebben we dat dan ook weer intensief gedaan met
professionals, bewoners en vrijwilligers. Samen
zetten we ons in voor een leefbaar Vught; een
gemeente waar het prettig en goed wonen is. 
Door de veranderingen in de samenleving, zoals het
scheiden van wonen en zorg, moeten we samen
onze schouders zetten onder belangrijke thema’s
zoals (sociale) armoede, leefbaarheid en veiligheid.
Om dit te bereiken zijn we zichtbaar en actief in
netwerken. Waar nodig leggen we afspraken vast
in convenanten en overeenkomsten.

4 . Samenwerking

Gemeente Vught
Een samenwerking waar we blijvend in investeren, is die 
met de gemeente Vught. Ons werk zou geborgd moeten 
worden onder een paraplu van afspraken met de gemeente 
over de volle breedte van de volkshuisvesting. Dat is wat 
ons betreft een vereiste, het zorgt via de gemeenteraad 
voor democratische legitimering van wat wij doen. De 
gemeente zou een natuurlijke partner moeten zijn. 
We steken veel tijd in het bouwen van deze relatie. We 
overleggen zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau 
een aantal keren per jaar met elkaar. En dat blijven 
we doen. Om te komen tot een goede, constructieve 
samenwerking en om die paraplu van afspraken te 
kunnen creëren. Helaas lukte het in 2014 niet om deze 
samenwerking onder te brengen in prestatieafspraken of 
in een lokaal akkoord. 

We hebben er daarom voor gekozen om op ambtelijk 
niveau per thema te overleggen. Deze thema’s hebben 
we vastgelegd in convenanten die jaarlijks worden 
geëvalueerd door alle uitvoerende betrokkenen. 
Incidenteel gebeurt dit op bestuurlijk niveau. 

Voorbeelden van convenanten zijn: 
•  Convenant voorkoming huisuitzetting
•  Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders
•  Buurtbemiddeling
•  Multidisciplinair overleg zorgcoördinatie Vught 
•  Uitvoeringsovereenkomst Wmo 

Sociaal team Vught
In 2013 is op initiatief van de gemeente Vught het sociaal 
team Vught geformeerd. Een bundeling van krachten van 
Vughtse organisaties, werkzaam in het sociaal domein: 
MEE, Juvans, Welzijn Vught, gemeente Vught en Woonwijze. 
Door de transities op het sociaal domein is een groot 
gedeelte van bovengenoemde organisaties ondergebracht 
in Wegwijs Plus. Deze organisatie zorgt ervoor dat er op 
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het gebied van de brede zorg gewerkt wordt volgens de 
filosofie ‘één gezin, één plan, één aanpak’.

Door de komst van Wegwijs Plus in het najaar van 2014 
is het zoeken naar de juiste inzet van het sociaal team. 
We merken dat het aantal casussen in het sociale domein 
oploopt. Door het wegvallen van zorg en begeleiding 
komen steeds meer kwetsbare mensen in de problemen. 
In Vught worden veel van hen door Woonwijze gehuisvest. 
We hebben intensief contact met de gemeente en Wegwijs 
Plus om te zorgen dat zij niet tussen wal en schip vallen. 

In het multidisciplinair overleg wordt deze groep mensen 
intensief gemonitord en wordt begeleiding op maat 
georganiseerd. Voor 2015 staat de herijking van dit 
overleg op de agenda. De wens bestaat om dit overleg 
te intensiveren en per casus te werken met een vaste 
regisseur. Met als doel intensiever mensen te kunnen 
volgen en begeleiden en ook hier te werken volgens ‘één 
gezin, één plan, één aanpak’.

Belanghouders en visitatie
Elke vier jaar is een visitatie door een onafhankelijke 
commissie verplicht voor woningcorporaties. Voor ons was 
2014 het jaar van de visitatie. We vroegen belanghouders 
een oordeel uit te spreken over ons functioneren en de 
samenwerking. Doen we de juiste dingen? Varen we 
op het juiste maatschappelijke kompas? Veel van onze 
belanghouders hebben bijgedragen aan deze visitatie. 
Uit het visitatierapport blijkt dat onze (maatschappelijke) 
inzet goed wordt gewaardeerd door onze huurders en 
belanghouders. 

Debat in turbulente tijden
We nodigden op 27 november 2014 onze belanghouders 
uit voor het debat ‘Tegen-Wind-KRACHT, de koers van een 
woningcorporatie in turbulente tijden’. De uitkomsten van 
de visitatie werden besproken en met drie deskundigen 
gingen we in debat over belangrijke thema’s. Rico 
Niesten, directeur van Rabobank ’s-Hertogenbosch en 
omstreken, sprak met ons over financiën. Harry Crielaars, 
directeur Slachtofferhulp Nederland, ging in op het thema 
maatschappelijke omgeving en Marijke van Iersel, senior 
beleidsmedewerker bij de Nederlandse Woonbond, 
vertegenwoordigde de huurders. Conclusie van het debat 
was dat Woonwijze de juiste dingen doet in Vught, maar  
dat de betaalbaarheid van het wonen onder druk staat.  
De vraag is wat Woonwijze daarin kan betekenen. 
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In 2014 behandelden we onder andere de volgende thema’s:
•  plannen en implementatie onderhoud
•  invulling bijeenkomst bewonerscommissies
•  plannen en voortgang Grote Zeeheldenbuurt
• invulling en evaluatie huurdersbijeenkomst
•  adviesaanvraag huurverhoging
• jaarrekening 2013
•  bestuursakkoord gemeente Vught
•  actualiseren van samenwerkingsovereenkomst  

HBV-Woonwijze
•  protocol sleuteluitreiking
•  voordracht nieuwe bewonerscommissie
•  voordracht lid Raad van Toezicht
•  nieuwe website HBV
•  Oog voor Elkaar-fonds
•  Warmtewet
•  begroting 2015

Korte lijnen en goed contact
Goed contact en overleg met bewoners en de bewoners-
afvaardigingen vinden we belangrijk. Bewoners en 
bewonerscommissies weten wat er speelt en leeft in een 
buurt en wat belangrijk is. Vandaar dat we korte lijnen met 
de vele (elf) bewonerscommissies zo belangrijk vinden. 

Blijk van waardering
Op 1 april organiseerden we een etentje voor alle leden 
van de bewonerscommissies, de HBV en de betrokken 
medewerkers van Woonwijze. Als blijk van waardering 
voor de inzet van alle betrokken leden en om zo het contact 
tussen de verschillende commissies te leggen. Ervaringen 
werden gedeeld en uitgewisseld. Ook maakte het ‘nieuwe’ 
bestuur van de Huurdersbelangenvereniging van de 
gelegenheid gebruik om zich aan alle leden voor te stellen. 
Medewerkers van Woonwijze brachten de ontwikkelingen 
op het gebied van wonen en zorg onder de aandacht. Onze 
boodschap is: ‘Oog voor wonen en mensen’. Wonen doe je 
met elkaar in de buurt. Een stevig netwerk in de buurt is 
steeds belangrijker. We bieden van harte een helpende hand 
om bewonersinitiatieven te stimuleren, ondersteunen en 
faciliteren.

Constructieve Huurders Belangenvereniging
Naast het informele overleg met bewoners voeren we ook 
formeel overleg. Hieronder verstaan we het overleg dat we 
volgens de Overlegwet moeten voeren met onze Huurders 
Belangenvereniging (HBV). 
Eind 2013 vond een bestuurswisseling plaats. Op 18 
februari 2014 werden twee nieuwe bestuursleden door de 
Bewonersraad gekozen en in hun functie bekrachtigd. 
 
In 2014 was er zes keer een overleg met het bestuur van 
de HBV. Overleggen die zich kenmerken door openheid, 
een constructieve manier van samenwerken, prettige sfeer 
en onderling respect en vertrouwen. Het bestuur van de 
HBV bestaat uit drie betrokken bestuursleden die in Vught 
sterk verankerd zijn, veel mensen kennen en spreken 
en daarnaast actief zijn in het verenigingsleven en als 
vrijwilliger.

Naast de overleggen met het bestuur van de HBV overleg-
den we in 2014 ook regelmatig met de Bewonersraad 
(een afvaardiging van bewonerscommissies). Dit doen we 
omdat we op deze manier direct van bewoners horen wat 
zij vinden van onze plannen en voorstellen. We zijn blij 
dat een groot aantal van onze huurders via het bestuur 
en de Bewonersraad van de HBV de tijd en moeite neemt 
om beleidsstukken te lezen en met ons hierover van 
gedachten wisselt. 

Rob HulsmanHetty Joos

Gerard van den Heuvel
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Hoe kijkt u terug op 2014?
“Ik heb in 2014 aan veel mensen en groepen mogen vertellen 
over de komst van Molukkers in Nederland. Over hoe wij 
hier woonden en wonen. Ik zie 2014 als een vruchtbaar jaar. 
Eindelijk het gevoel van erkenning voor de aanwezigheid van 
Molukkers.” 

2014 was voor woningcorporaties het jaar van de 
parlementaire enquête, reflecteert dat volgens u ook  
op Woonwijze?
“Eerlijk gezegd heb ik de enquête niet gevolgd. In woonoord 
Lunetten merken we weinig van de aanwezigheid van 
Woonwijze. We hadden in dit jaar niet veel met Woonwijze te 
maken. Wel zijn alle woningen geschilderd.” 

De visitatie hield Woonwijze het afgelopen jaar een spiegel 
voor, welke spiegel zou u ons voor willen houden?
“Ga nog meer naar de mensen toe en vraag wat de behoeften 
van mensen zijn. Meer contact vind ik belangrijk. Zoals 
laatst met de ‘Dag van de betaalbaarheid’ toen Woonwijze de 
wijken in ging. Ik vind dat een goed initiatief. Dat zou vaker 
mogen gebeuren en dan bijvoorbeeld praten over de directe 
woonomgeving.” 

Mensen wonen door veranderingen in de zorg steeds langer 
thuis. Woonwijze investeerde veel in het buurtcontact, wat 
vindt u daarvan?
“Ik vind dat heel goed. Dat zou hier op het woonoord ook mogen 
gebeuren. Veel mensen zijn overdag aan het werk. Voor de 
oudere bewoners zou het fijn zijn als hier overdag ook iets 
samen te doen is, zoals bloemschikken of een andere activiteit.”

Hoe kijkt u naar 2015?
“Geen hoge huurverhoging en meer contact met Woonwijze. 
Verder hoop ik dat er meer wordt ondernomen hier in 
Lunetten.”

 Naam: Louise Parihala   
 Leeftijd: 67
 vrijwilliger bij Nationaal 
 Monument Kamp Vught  “ Geen hoge 

huurverhoging en 
meer contact met 
Woonwijze. Verder 
hoop ik dat er meer 
wordt ondernomen  
hier in Lunetten.”
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2014 was het jaar van de vrijwilligers. We ervaren dat 
veel mensen zich belangeloos willen inzetten voor elkaar 
en onze samenleving. Vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde. Ze maken het leven en wonen van veel mensen 
daadwerkelijk aangenamer. 

Door de ontwikkelingen in de samenleving zoals het 
scheiden van wonen en zorg en de transities in het sociaal 
domein zien en merken we dat mensen meer op elkaar  
zijn aangewezen in hun buurt en directe woonomgeving. 
We werken veel met vrijwilligers. Ruim veertig mensen 
zetten zich samen met ons in voor het mogelijk maken 
van ontmoetingen en activiteiten in De Rode Rik, de 
ontmoetingsruimte van de Molenstraat (De Molenhoek) 
en De Buurtkamer in de Grote Zeeheldenbuurt. En ook de 
leden van de HBV zetten zich belangeloos en met verve in 
voor medebewoners en buurtbewoners. We zijn trots en 
dankbaar dat wij ons mogen omringen met deze betrokken 
mensen die oog voor elkaar hebben.

5. Bewonersparticipatie Nieuw in de buurt
Bij Woonwijze vinden we het belangrijk dat mensen 
fijn wonen en zich thuis voelen in hun nieuwe buurt. 
Vandaar dat we nieuwe huurders na een week of zes 
thuis bezoeken om te kijken of ze hun weg en plekje 
hebben gevonden in de nieuwe woning en buurt. Mochten 
we merken dat hulp of een bijdrage van een andere 
organisatie nodig of gewenst is, dan leggen we in overleg 
met de bewoner(s) contact met organisaties zoals Stichting 
Leergeld of het Jeugdsportfonds. De persoonlijke bezoeken 
worden door bewoners erg gewaardeerd. 

De Rode Rik, Huis van de Wijk
Voor veel bewoners en bezoekers is De Rode Rik een echt 
thuis geworden. De Rode Rik biedt als Huis van de Wijk vele 
gevarieerde activiteiten en geeft mensen de gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. In 2014 was er extra aandacht voor 
het maken van contact tussen jong en oud, resulterend 
in enkele geslaagde jongerenactiviteiten en prachtige 
bezoeken van de leerlingen van de buurtbasisscholen. Het 
contact tussen mensen van verschillende generaties zorgt 
voor plezier, verwondering en is leerzaam. De kinderen van 
De Lichtstraat en De Baarzenschool zijn inmiddels trouwe 
bezoekers van De Rode Rik. Om samen te lezen, iets te 
maken voor de paasdagen of om kerstliedjes te zingen. 
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Samen eten verbindt. In De Rode Rik wordt daarom eens 
per week aan 25 tot 35 personen een verantwoorde, 
goed verzorgde warme maaltijd geserveerd. Dankzij een 
royale gift van een betrokken Vughtse organisatie was het 
mogelijk om de maaltijd voor slechts € 4,25 aan te bieden. 
Gedurende een halfjaar hebben we op een andere dag in 
de week de maaltijd aangeboden tegen de kostprijs van  
€ 7,50. Vanwege het hogere bedrag was de belangstelling 
voor deze maaltijd minder en we hebben dan ook besloten 
deze proef niet voort te zetten. 

Landelijk was er ook waardering voor De Rode Rik. Aedes-
Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg rekende De Rode Rik tot 
de top tien van succesvolle burgerinitiatieven. Ook werd 
De Rode Rik gevraagd om een krachtsessie te verzorgen 
tijdens het landelijke congres Lokale Kracht, georganiseerd 
door Aedes-Actiz.

In 2014 kreeg De Rode Rik een nieuwe beheerder.  
Er waren ruim 30 vrijwilligers wekelijks of soms zelfs 
dagelijks actief. Vrijwilligers zijn de motor achter het 
succes. De Rode Rik is een constructieve samenwerking 
tussen verschillende Vughtse organisaties: een 
bewonersafvaardiging, Ouderen Samen, Welzijn Vught  
en Woonwijze. 

Huiskamer Helvoirtseweg
In het woongebouw aan de Helvoirtseweg wonen mensen 
met een hoge leeftijd. Bewoners zijn gemiddeld 75 jaar of 
ouder en wonen veelal alleen. Spontaan is er een koffie-
uurtje ontstaan. Aanvankelijk werd hiervoor een deel van 
de berging gebruikt. Om behaaglijker te zitten is de berging 
samen met de bewonerscommissie en enkele betrokken 
vrijwilligers omgebouwd tot een prachtige Huiskamer. 
De Huiskamer werd op 8 juli 2014 feestelijk geopend. 
Bewoners genoten volop en er werd zelfs een dansje 
gemaakt. 

Arno van der Lee, de nieuwe 
beheerder van De Rode Rik. 
Hieronder samen met de  
vorige beheerder Riekie van  
de Wetering.
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Ontmoetingen in de Molenstraat
De bewoners van de 78 appartementen van de Molenstraat 
en de seniore bewoners van de passiefwoningen kunnen 
dagelijks gebruikmaken van de ontmoetingsruimte in de 
Molenstraat (nieuwe naam, De Molenhoek). Voor een kopje 
koffie, praatje of activiteit. 

Tot september 2014 zorgde de bewonersvereniging voor 
het beheer. We merkten dat de verantwoordelijkheid voor 
de bewonersvereniging en de vrijwilligers een hele zorg 
was. In goed overleg met de bewonersvereniging  
en bewoners is besloten om het beheer met ingang van  
1 september 2014 over te nemen. Samen met het team van 
vrijwilligers en de beheerder is het activiteitenprogramma 
verder uitgebreid. Van een virtuele boottocht, karaoke, 
muziekmiddagen en samen friet eten tot ‘keuvelen over 
vroeger’. Het zorgt voor plezier en vergroot het onderlinge 
begrip en de sociale cohesie. In december 2014 gaven 
bewoners tijdens een evaluatiebijeenkomst aan dat 
de sfeer weer als vanouds is en dat ze de activiteiten 
erg waarderen. Het gezellige kerstdiner met een grote 
opkomst van ruim vijftig bewoners geeft deze ontwikkeling 
goed weer. 

Het Vughtse Hart: binden en verbinden van nieuwe 
bewoners
De huur- en koopwoningen in het Vughtse Hart zijn in april 
2014 opgeleverd. Een bewoner vroeg onze hulp bij de 
organisatie van een informele bijeenkomst voor bewoners. 
Uiteraard was dit mogelijk. Gezamenlijk werd besloten 
tot een zomerborrel. Ook de Vereniging van Eigenaren 
was enthousiast en haakte direct aan. Op 17 juli was 
het zover; een groot gezelschap genoot samen van een 
drankje. Spontaan werd afgesproken dat het bestuur van 
de VvE volgend jaar een soortgelijke borrel houdt. Een 
mooie informele manier om een brug te slaan tussen de 
bewoners van onze woningen en de koopwoningen. 

Grote Zeeheldenbuurt nieuwe stijl
Bewoners van de 98 woningen werden in 2013 door 
ons geïnformeerd over onze plannen voor de toekomst: 
de komende jaren worden hun woningen vervangen 
door nieuwbouw. In februari 2014 was er een tweede 
informatiebijeenkomst voor alle bewoners. We 
presenteer den het voorlopig schetsontwerp en gaven een 
terugkoppeling van de individuele huisbezoeken. We vinden 
het enorm belangrijk dat bewoners meedenken over de 
plannen, het proces en de leefbaarheid. We nodigden 
bewoners uit om actief te zijn in een Bewonerswerkgroep. 

De Bewonerswerkgroep van de Grote Zeeheldenbuurt 
bestaat inmiddels uit ruim tien betrokken bewoners 
waarmee Woonwijze regelmatig spreekt. In goed overleg 
is er een sociaal plan opgesteld voor alle bewoners 
van deze buurt. De Woonbond en de HBV waren hierbij 
betrokken. Het overleg met de bewonerswerkgroep was 
open en constructief. Met elkaar is gesproken over wat 
voor bewoners belangrijk is. Dat resulteerde in een breed 
gedragen en op maat gemaakt sociaal plan.  
In het sociaal plan zijn ook afspraken gemaakt over huur-
prijzen, de verhuiskostenvergoeding (€ 5.799, prijspeil  
28 februari 2014), de leefbaarheid, het onderhoud, de zelf 
aangebrachte voorzieningen en de communicatie.  
Op 9 oktober 2014 is het sociaal plan door de leden van de 
bewonerswerkgroep en Woonwijze getekend en aan alle 
bewoners persoonlijk uitgereikt. 
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Hoe kijkt u terug op 2014?
“Het jaar is voor mij omgevlogen. Helaas was het ook het jaar 
van de bezuinigingen. Dat voelt iedereen en dat is ook goed 
te zien op mijn werk, ik ben bejaardenverzorgster bij Huize 
Theresia.” 

2014 was voor woningcorporaties het jaar van de 
parlementaire enquête, reflecteert dat volgens u ook  
op Woonwijze?
“Dat heeft zeker invloed. Maar hoe... Ik ben naar de Woonwijze-
debatavond Tegen-Wind-KRACHT geweest. Mede daardoor 
snap ik beter hoe een corporatie werkt en dat het om veel meer 
gaat dan huren alleen. Ook het sociale komt er bijvoorbeeld 
bij. Wat betreft de parlementaire enquête denk ik dat er vast 
meer woningcorporaties zijn die rare dingen doen met geld. 
Woonwijze hoort daar niet bij. Zij besteden hun geld goed. Zo 
ondersteunen ze de buurtpreventie, waar ik me ook voor inzet, 
met een kleine bijdrage. Dat vind ik mooi.” 

De visitatie hield Woonwijze het afgelopen jaar een spiegel 
voor, welke spiegel zou u ons voor willen houden?
“Ik vind Woonwijze eerlijk en oprecht. Ze doen wat ze moeten 
doen en doen geen gekke uitspattingen. Ik ben er heel tevreden 
over. Dat komt ook omdat ik in de bewonerscommissie zit. 
Ik kan mijn zegje doen en merk dat wij wel degelijk inspraak 
hebben. Soms ontdek je ook dat dingen niet anders kunnen, 
maar nu begrijp ik wel waarom dat is. Het Woonjournaal 
vind ik een mooie afspiegeling van de dingen die we als de 
bewonerscommissie horen.” 

Mensen wonen door veranderingen in de zorg steeds langer 
thuis. Woonwijze investeerde veel in het buurtcontact, wat 
vindt u daarvan?
“Super. Meer kan ik niet zeggen. Er woont familie van mij op 
de Molenstraat en ik werk met ouderen, dus ik weet als geen 
ander hoeveel baat mensen hebben bij de ontmoetingscentra 
van Woonwijze. Volgens mij is dat echt uniek. 

 Naam: Henny van Broekhoven   
 Leeftijd: 53
 lid van de bewonerscommissie 
 Vijverhof en vrijwilliger  

Nu ook weer met dat buurten met 
koffie in Huize Theresia. Waar 
doen ze dat nu? Dat vind ik heel 
bijzonder. Prettig kunnen wonen 
is volgens mij ook zeker een taak 
van een woningcorporatie.”

Hoe kijkt u naar 2015?
“Voor Woonwijze denk ik dat het 
een positief jaar wordt waarin ze 
weer eens wat kunnen bouwen. 
Op participatie moeten ze blijven 
inzetten. Voor mezelf denk ik dat 
op mijn werk veel te gebeuren 
staat. De nood is heel hoog bij 
veel oudere mensen. Dat doet mij 
veel.”

“ Ik ben heel  
tevreden over 
Woonwijze. Dat komt 
ook omdat ik in de 
bewonerscommissie 
zit. Ik kan mijn zegje 
doen en merk dat wij 
wel degelijk inspraak 
hebben.”

58 59



Er is veel aandacht voor de leefbaarheid in de Grote 
Zeeheldenbuurt, zowel van de bewoners en de 
bewonerswerkgroep als van ons. Samen hebben we 
een ontmoetingswoning – De Buurtkamer – opgeknapt 
en ingericht. Lokale kunstenaars hebben samen met 
bewoners een gevelpaneel voor deze woning gemaakt.  
De enige beplankte woning in de buurt is eveneens 
voorzien van prachtige kleurrijke beschilderingen. 

Op 6 november 2014 was de eerste bijeenkomst 
met architecten waarbij we verschillende stijlen van 
woningen aan de werkgroep, bewoners en omwonenden 
presenteerden. Inmiddels vonden al 24 bewoners 
een nieuwe woning in een andere buurt. Zowel in de 
voorbereiding als in de nazorg onderhouden we veel 
contact met hen en bieden we maatwerk. Na een week 
of zes bezochten we alle bewoners in hun nieuwe 
woonomgeving om te kijken of mensen al hun draai vonden 
en om na te gaan of we nog iets voor ze kunnen doen. 
Gelukkig bleek alles goed te verlopen: “Ik zag er zo tegen 
op, het is me alles meegevallen. Ik ben erg blij met waar ik 
nu woon”, was een van de reacties. 

Grote Zeeheldenbuurt: bundelen van krachten 
Voor de planontwikkeling in de Grote Zeeheldenbuurt 
werken we nauw en intensief samen met de gemeente, 
met als uitgangspunt een leefbaar Vught. Samen met de 
gemeente namen we het initiatief voor een kennissessie 
in de vorm van een workshop voor twintig medewerkers 

van de gemeente en vijf medewerkers van Woonwijze. 
Onder leiding van stedenbouwkundige en kunstenaar 
Wim Korvinus ontvingen de vier teams de opdracht om 
een plan te creëren voor een ontmoetingsplek in de Grote 
Zeeheldenbuurt in 2020. Het resultaat na twee uur hard 
werken was verbluffend: prachtige ontwerpen met visie, 
ontstaan door een spontane bundeling van krachten en 
talenten. De workshop heeft de onderlinge samenwerking 
verstevigd. 

Petrakerk centraal in de Vijverhof
In december 2013 hielden we een bijeenkomst in de 
Petrakerk in de wijk Vijverhof. Het bestuur van de 
Petrakerk hielp ons bij de organisatie. Na afloop gaf een 
bestuurslid aan zich graag meer te willen inzetten voor de 
wijk om zo de buurtcontacten te verstevigen. De Petrakerk 
staat op een centrale plek en met de komst van een nieuwe 
dominee wil de kerk ook meer en meer naar buiten treden 
en samen met de buurt en buurtgenoten activiteiten 
ondernemen. We zijn meteen met het bestuur van de 
kerk, de bewonerscommissie van de Vijverhof en enkele 
andere betrokken buurtgenoten gaan brainstormen. Het 
kerkbestuur had veel voorwerk gedaan en een groot deel 
van het programma was al klaar. Samen met het sociaal 
team Vught kreeg het programma voor de wijkactiviteit op 
17 mei 2014 definitief vorm. 

Huurdersbijeenkomst: Oog voor elkaar
We doen graag iets extra’s voor bewoners. Door met zo veel 
mogelijk van hen in contact te zijn, weten we wat er leeft en 
speelt en waarmee we bewoners van dienst kunnen zijn. In 
april 2014 hielden we twee huurdersbijeenkomsten met als 
thema ‘Oog voor elkaar- Burencontact’. Bewoners vroegen 
we naar het contact met buurtgenoten en de wensen en 
behoeften om samen iets te doen. De bijeenkomsten werden 
afgesloten met een voorstelling van de theatervereniging 
Vught. Zij speelden het stuk ‘Krek wa’k wou’. Op de 
bewonersavonden ontvingen we 600 bewoners, die we bij 
binnenkomst via een rode loper een bijzonder welkom gaven.
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Tijdens de bewoners-
bijeenkomsten 
ontvingen de 
medewerksters  
van Woonwijze  
600 bewoners. Het 
waren topavonden!
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De huurdersbijeenkomsten gaven een veelheid aan 
informatie. Bewoners zijn tevreden over het contact 
met buren en zien voor ons een rol weggelegd in het 
meedenken of mogelijk maken van buurtactiviteiten. 
Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het Oog voor 
Elkaar-fonds. 

Oog voor Elkaar-fonds 
Goed contact met buren en buurtgenoten zorgt dat 
bewoners zich thuis voelen in de omgeving waar ze 
wonen. Dat is wat we vaak van mensen horen. Wat goed 
contact is, is voor iedereen anders. Voor de een is dat 
naar elkaar zwaaien en een praatje maken op straat, 
voor de ander is dat samen iets doen of elkaar helpen 
als het nodig is. We vinden het belangrijk dat er goed 
burencontact is. We helpen en denken dan ook graag mee 
als bewoners een buurtactiviteit willen organiseren. Ook 
financieel willen we een bescheiden bijdrage leveren 
als een activiteit de leefbaarheid van de buurt en het 
contact met buurtgenoten vergroot. Met het Oog voor 
Elkaar-fonds stellen we maximaal € 200 beschikbaar voor 
buurtactiviteiten. Voorwaarde is dat de activiteit in een van 
onze buurten is en zeker tien buurtgenoten bereikt die 
wonen op ten minste vijf ‘Woonwijze-woonadressen’. De 
bijdrage is bestemd voor de organisatie van de activiteit 
zelf en niet voor eten of drinken. Met een bijdrage van het 
Oog voor Elkaar-fonds zijn inmiddels twee buurtbankjes 
aangeschaft voor de binnentuin van de Helvoirtseweg 
22-26 en werd een muzikaal optreden van een lokale 
muzikant mogelijk op oudejaarsdag in De Rode Rik. 

Woonomgevingsploeg steekt handen uit de mouwen
De Woonomgevingsploeg (WOP) is een initiatief van de 
gemeente Vught en Woonwijze en biedt mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om weer 
in het werkritme te komen en contacten te leggen. Een 
voorman begeleidt de mensen van het WOP-team en 
stuurt ze aan. Het team is inzetbaar op plekken die niet 
door de reguliere openbare werken worden bijgehouden. 
Een andere doelstelling van de WOP is dat de teamleden 
contact maken met bewoners uit de verschillende wijken. 
In 2014 is de WOP ingezet voor het opknappen van de 
voortuinen in de Biezenwei, het ondersteunen van de 
NLdoet-dag in de Pieter Bruegellaan, het opruimen van 
zwerfvuil in de Kwebben, het aanleggen van een jeu-de-
boulesbaan in de Glorieuxlaan, het onderhouden van de 
achterpaden in de Grote Zeeheldenbuurt en het treffen van 
voorbereidingen voor een zitgelegenheid in de binnentuin 
van woongebouw Helvoirtseweg 22-26. De WOP is zo’n 
succes dat in juli 2014 is besloten om de pilot van drie jaar 
om te zetten naar een regulier project van de gemeente 
Vught en Woonwijze. 

Goed contact met buren en 

buurtgenoten zorgt ervoor dat je 

je thuis voelt in de omgeving waar 

je woont. Dat is wat we vaak van 

mensen horen.  

 

En wat goed contact is, is voor 

iedereen anders. Voor de een is dat 

naar elkaar zwaaien en een praatje 

op straat, voor de ander is dat samen 

iets doen of elkaar helpen als het 

nodig is.

www.woonwijze.nl

Wat is het bedrag dat u bij ons aanvraagt?  

(Graag begroting en/of offertes als bijlage toevoegen) 

 

Krijgt u ook financiële steun van anderen? 

o Nee 

o Ja, van  Bedrag €

 

Zijn er ook andere organisaties betrokken bij de organisatie? 

o Nee 

o Ja (graag naam, contactpersoon en telefoonnummer invullen) 

 

Toelichting 

Wilt u uw aanvraag nog nader toelichten? Alle informatie is welkom.  

U kunt uw toelichting hieronder invullen. 

 

Aantal bijlagen:

Plaats en datum:  

 

Handtekening:  

Aanvraagformulier

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier (postzegel niet nodig) naar: 
Woonwijze, Antwoordnummer 10017, 5260 VB Vught
 

www.woonwijze.nl

OOG
VOOR 
ELKAAR
FONDS

5114088 Folder Oog voor elkaar-fonds DEF.indd   1 27-11-14   14:12

De Woonomgevings-
ploeg (WOP) is een 
initiatief van de 
gemeente Vught 
en Woonwijze en 
biedt mensen met 
een afstand tot de 
arbeidsmarkt de 
mogelijkheid om weer 
in het werkritme te 
komen en contacten 
te leggen. 
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Hoe kijkt u terug op 2014?
“Ik vind het fijn om hier te wonen. Ik heb er goede aard. 
Toen ik 80 jaar werd heb ik nog een feestje gegeven, dat 
was leuk. In 2014 werd de Huiskamer gemaakt voor ons 
appartementencomplex. Dat is fijn, dan kunnen we als buren 
met elkaar samen koffiedrinken. Dat mag voor mij gerust twee 
keer in de maand. Het is altijd gezellig.” 

2014 was voor woningcorporaties het jaar van de 
parlementaire enquête, reflecteert dat volgens u ook  
op Woonwijze?
“Woonwijze doet het hartstikke goed. Van de week was mijn 
verwarming kapot en dat werd direct opgelost.”

De visitatie hield Woonwijze het afgelopen jaar een spiegel 
voor, welke spiegel zou u ons voor willen houden?
“Ik zou het niet weten. Het is allemaal naar mijn zin. Ik ben heel 
tevreden en vind het best goed.” 

Mensen wonen door veranderingen in de zorg steeds langer 
thuis. Woonwijze investeerde veel in het buurtcontact, wat 
vindt u daarvan?
“Ik vind dat heel goed. Dan zie je elkaar nog een keer en kun je 
een praatje maken.”

Hoe kijkt u naar 2015?
“Dat ik gezond blijf, vooruit kan en kan fietsen. De kinderen 
komen me ook regelmatig ophalen en anders ga ik met de taxi. 
Dat gaat heel makkelijk. Zo kan ik zelf naar familie toe.”

 Naam: Mevrouw Peltenburg   
 Leeftijd: 81
 bewoner Helvoirtseweg  

“ Woonwijze doet het 
hartstikke goed. Van 
de week was mijn 
verwarming kapot 
en dat werd direct 
opgelost.”
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Prokkelen 
‘Prokkelen’ staat voor een prikkelende ontmoeting tussen 
mensen met en zonder verstandelijke beperking. In de 
eerste week van juni 2014 wordt landelijk extra aandacht 
besteed aan deze ontmoetingen. Om de integratie en 
participatie van mensen extra te stimuleren.

De bewoners van het woongebouw aan de Molenstraat 
hebben mensen met een verstandelijke beperking als 
buren in de aangrenzende Jan van Amstelstraat en ook 
op de Esschestraat. Tot 2014 was er nauwelijks onderling 
contact. Wij vinden contact tussen buren belangrijk. 
Daarom namen we contact op met de begeleiding van 
beide woongebouwen. Na overleg met bewoners is 
besloten om op een laagdrempelige manier met elkaar 
kennis te maken. Begin juni waren een tiental bewoners 
van Cello te gast voor een kopje koffie met taart.

Bijeenkomsten over veiligheid
Een veilige woonomgeving is erg belangrijk. Het zorgt 
ervoor dat je je thuis voelt in een buurt. Wijkagent Marcel 
de Rouw gaf aan bewoners van de Baarzenflats en de 
Molenstraat informatie over veiligheid in de buurt en tips 
om inbraak te voorkomen en wat bewoners daar zelf 
aan kunnen doen. De twee drukbezochte bijeenkomsten 
werden door de bewoners erg gewaardeerd. 

Huisbezoeken Repelweg
De 81 woningen in de Repelweg liggen in drie hofjes en 
zijn bijna veertig jaar oud. Halverwege 2014 ontvingen we 
van enkele bewoners signalen dat de buurt achteruit zou 
gaan. Ook bleek de mutatiegraad hoger dan in onze andere 
buurten, 9 procent. Om zicht te krijgen of de signalen 
voor meer mensen gelden gingen we bij 18 bewoners op 
huisbezoek. Veelal mensen die langer in de wijk wonen. 
Deze gesprekken werden erg gewaardeerd. De conclusie is 
dat de bewoners het naar hun zin hebben op de Repelweg. 
Er zijn voldoende contacten en er is betrokkenheid.  
Over de verloedering van de wijk wordt verschillend 
gedacht.  

Burendag
De landelijke Burendag 
is een dag om extra 
aandacht te schenken aan 
burencontacten. Op 27 en 
28 september 2014 werd in 
drie buurten de Burendag 
gevierd: in De Rode Rik 
(Baarzen), de Molenstraat 
en in de Glorieuxlaan. De 
thema’s waren contact, 
muziek en beweging. Dit 
vulden we onder meer in  
met (dans)optredens en  
een jeu-de-boulestoernooi.

Een veilige woon-
omgeving is erg 
belangrijk. Het zorgt 
ervoor dat je je thuis 
voelt in een buurt.
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De meeste bewoners geven wel aan dat de tuinen 
onverzorgder zijn en dat er meer afval op straat ligt. 
Volgens hen komt dit doordat er meer jonge mensen in de 
wijk zijn gekomen. Door de huisbezoeken werd duidelijk 
dat de signalen niet voor iedereen herkenbaar zijn. 

Verkenning buurtmoestuin
Een bewoner van de Molenhei nam contact op met ons 
over het opzetten van een buurtmoestuin op het veldje 
achter de woningen. Een prachtig initiatief. Uit ervaringen 
elders in het land blijkt dat een buurtmoestuin echt 
bijdraagt aan de sociale cohesie en de leefbaarheid in 
de buurt. We verkenden samen de mogelijkheden en 
nodigden buurtbewoners uit om mee te doen en te denken. 
We stelden een minimale deelname van drie bewoners 
als voorwaarde om de continuïteit en uitvoerbaarheid te 
borgen. De gemeente ondersteunde eveneens het initiatief. 
Op onze uitnodiging reageerde één bewoner. Helaas te 
weinig om op dat moment de buurtmoestuin vorm te 
geven. 

Ontmoeten op woonoord Lunetten
Op 21 oktober 2014 vond een mooie ontmoeting plaats 
tussen onze medewerkers en bewoners van woonoord 
Lunetten. De bijeenkomst was het resultaat van een 
spontaan idee tijdens een gesprek met een lid van de 
bewonerscommissie. Doel was een nadere kennismaking 
met de Molukse cultuur en geschiedenis. Louise Parihala 
vertelde de Woonwijze-medewerkers over haar komst 
als vierjarig kind vanuit de Molukken naar Nederland. Wat 
begon als een kort verblijf, groeide uit tot blijvend wonen 
in woonoord Lunetten. Deze bijzondere ontmoeting draagt 
positief bij aan het onderling contact en begrip. 

Verbinden met Facebook
Met de berichten en foto’s op Facebook hebben we in 2014 
450 mensen aan ons weten te binden. Facebook wordt 
door bewoners gevolgd. We merken dat zij genieten van de 
berichten en deze ook zien als een vorm van waardering 
als ze zich in de berichten of foto’s herkennen.  

Van belanghouders ontvangen we ook regelmatige 
positieve signalen: “Wat doen jullie toch veel voor en met 
bewoners in de wijken.” 

Woonwijze-voordeelpas biedt extra’s 
Met de Woonwijze-voordeelpas willen we bewoners iets 
extra’s bieden. Een mooie samenwerking van Vughtse 
ondernemers voor Vughtse bewoners. Inmiddels zijn 
23 ondernemers aan de voordeelpas verbonden. Twee 
nieuwe ondernemers namen zelf contact met ons op: 
Easy Meal en Pure Sense Beauty & Body. Alle deelnemers 
van de Woonwijze-voordeelpas ontvingen in 2014 vier 
nieuwsbrieven met speciale aanbiedingen. Met de 
voordeelpas konden deelnemers ook gratis schaatsen 
huren voor de Vughtse IJsbaan. 

MiBida, domotica voor ouderen
In juni 2013 zijn we samen met een dertigtal 
senioren gestart met een proef met MiBida. Dit is een 
gebruiksvriendelijk digitaal platform voor ouderen. 
Het idee is dat mensen die niet of nauwelijks bekend 
zijn met internet via een beeldscherm eenvoudig 
contact kunnen hebben met de buitenwereld. Dit kan 
helpen ouderen actief te laten zijn, vereenzaming te 
voorkomen en langer zelfstandig thuis wonen mogelijk 
te maken. Beeldschermgebruik wordt vooral in de zorg 
toegepast. Hier levert het kostenbesparingen op. Denk 
aan beeldbellen met een nachtzorgcentrale of een 
wijkverpleegkundige. Een belangrijke vraag is wat dit 
toevoegt voor het wonen. 

Een bewoner van de 
Molenhei nam contact 
op met Woonwijze 
over het opzetten van 
een buurtmoestuin 
op het veldje achter 
de woningen. Een 
prachtig initiatief. 

MiBida, domotica voor ouderen

Bij iedere 100 likes op onze 
Facebook-pagina won een 
van onze volgers Woonwijze 
Voordeelpas-bonnen voor 100 
euro. Oktober 2014 passeerden 
we de 300 en daarom feliciteerde 
manager Backoffice Pim Peels 
mevrouw Riet Wels. Zij huurt 
al 35 jaar met veel plezier een 
woning in Maasland en volgt 
Woonwijze nu ook op Facebook.
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Het MiBida-beeldscherm is inmiddels gevuld met diensten 
zoals beeldbellen, berichten versturen, buienradar, nieuws, 
agenda, ‘Voor Elkaar’ (digitale telefooncirkel), spelletjes, 
krant en een prikbord. Het succes staat of valt met het 
gebruik door ouderen. De bewoner moet MiBida willen 
gebruiken omdat het iets toevoegt. 

De proef is vanaf juni 2014 met een jaar verlengd. Samen 
met de senioren kunnen we zo verder onderzoeken hoe 
we het gebruik verder kunnen versterken met aanvullende 
diensten. Denk aan het programma van De Rode Rik, 
klussen over en weer aanbieden, boodschappenservice, 
kerk-tv, contact met de huisarts of zorg op afstand. MiBida 
brengt hiervoor geen kosten in rekening. 
 
In de tweede helft van 2014 hebben we de proef 
geëvalueerd. We hebben de deelnemers een aantal vragen 
gesteld over het gebruik van MiBida, hun verwachting en 
hun ervaring. 

De belangrijkste bevindingen uit die gesprekken zijn:
•  Een meerderheid van de deelnemers doet mee uit 

nieuwsgierigheid en interesse.
•  Een meerderheid van de deelnemers geeft aan dat 

zij MiBida weinig gebruikt. Van de diensten op MiBida 
worden vooral de krant, spelletjes, het weer en ‘Voor 
Elkaar’ gebruikt.

•  Een meerderheid van de deelnemers geeft aan dat zij 
MiBida nu niet nodig heeft maar dat MiBida wellicht voor 
hen in de toekomst nuttig kan zijn of voor anderen.

•  Het valt op dat ‘contactdiensten’, zoals beeldbellen, 
berichten en prikbord, niet of nauwelijks worden 
gebruikt.

•  De deelnemers vinden dat als voor een abonnement 
betaald moet worden, deze kosten verdeeld moeten 
worden over de gemeente (Wmo), Woonwijze en de 
deelnemers (allemaal een derde van de kosten).

Sponsoring, beperkt en bewust 
De kwaliteit van de leefomgeving in Vught is voor 
Woonwijze erg belangrijk. Door sponsoring ondersteunen 
we projecten die bijdragen aan verbetering van de 
leefomgeving van onze huurders of van de hele 
gemeenschap. We sponsoren beperkt en bewust alleen 
activiteiten die direct met onze kerntaak te maken hebben. 

De ijsbaan en de lokale voetbalclub zijn belangrijke pijlers 
in het dorp. We merken dat juist deze faciliteiten en 
initiatieven bijdragen aan de leefbaarheid. Veel van onze 
bewoners maken er gebruik van. Wij zien sponsoring van 
deze initiatieven als onderdeel van onze lokale verankering 
en als investering in de leefbaarheid van Vught. 

Onze vrijwilligers bedankten we door ze uit te nodigen 
voor een optreden van Good News Center Kenya of van het 
Intermezzo theater. Barak 1B, onderdeel van Kamp Vught, 
speelt een grote rol in de geschiedenis van de bewoners 
van de Molukse wijk Lunetten. In eerste instantie wees het 
ministerie ons verzoek tot sponsoring hiervan af. Nadat we 
onze beweegredenen duidelijk maakten, werd dit alsnog 
goedgekeurd. 

De volgende activiteiten hebben we in 2014 financieel 
ondersteund:

Omschrijving Bedrag Relatie kerntaak

IJsbaan Vught €  7.978 Winters evenement gericht op sociale samenhang, 
waar huurders vrijkaartjes voor ontvangen

Good News Center Kenya €  3.350 Muziekevenement voor een goed doel waar wij 
huurders en vrijwilligers als dank voor hun inzet 
voor uitnodigden

Zwaluw VFC €  2.420 Bevordering sociale samenhang door 
ondersteuning lokale sportclub in Vught

Beschermers Kamp Vught €  1.000 Bijdrage leefbaarheid Molukse wijk Lunetten 

Intermezzo theater €     970 Muziekevenement van Vughtse vrijwilligers waar 
wij huurders voor uitnodigden 

Totaal € 15.718

Er zijn in 2014 geen donaties gegeven aan buitenlandse 
instellingen.

Sponsoring IJsbaan Vught
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6. Wat ging er mis? 
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Van fouten kun je leren! 
Fouten dus. We maken ze allemaal wel eens. 
Ons jaarverslag hoeft geen goednieuwsshow te zijn. We laten  
ons ook van onze kwetsbare kant zien. Fouten maken mag  
bij Woonwijze, daar leer je juist van. Daarom hieronder een  
kleine bloemlezing van wat er mis ging in 2014:

>  Sommige bewoners van de Grote Zeeheldenbuurt hadden geluk 
dankzij onze fout. Conform het sociaal plan kregen alle al verhuisde 
huurders een lagere huur. Maar dit gold eigenlijk alleen voor de 
huurders die er voor 2008 al woonden. We hebben ons aanbod voor 
iedereen laten staan. 

>  Niet alleen de bewoners van de 
huurwoningen van een project, 
maar ook van de verkochte 
woningen kregen van ons een 
brief waarin stond dat we 
kwamen schilderen.

>  In de uitnodiging voor de feestelijke 
opening van de nieuwbouw ‘Moers 
Midden’ in Moergestel kwam het 
woord Moergestel helaas niet voor. 

>  Bij het debat ‘Tegen-Wind-KRACHT’ was een van 
de sprekers zijn jas kwijt. Wat bleek? Een van onze 
medewerksters had hem per ongeluk aangetrokken. 
Ze kwam er thuis pas achter dat het niet haar eigen 
jas was. 

>  Voor ZONwijze konden we alle bestaande 
cv-ketels moeiteloos op zonneboilers 
aansluiten. Dat bleek helaas niet te gelden 
voor de nieuwe ketels die we tijdens het 
project plaatsten. 

>  Het was nogal een toer om de 
presentatie van Liesbeth Sidler op het 
scherm van de ontmoetingsruimte 
van de Molenstraat te krijgen. 
Daarvoor moest een collega te hulp 
schieten. 

>  We wilden de start van de bouw van het 
Versterhof spectaculair laten beginnen met 
een vuurshow van Compagnie Doedel. Alleen 
bleek enkele dagen voor het zover was dat 
alleen een melding niet voldoende was. Met 
dank aan de inzet van de gemeente Vught 
kregen we toch op tijd een vergunning. 

>  De brief voor een bewoner 
waarin we geen toestemming 
gaven voor een zelf 
aangebrachte voorziening 
vergaten we te schrijven.
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Hoe kijkt u terug op 2014?
“Het was een heel goed jaar. Ook een gezellig jaar. Zeker als het 
gaat om het doen van vrijwilligerswerk in de ontmoetingsruimte 
van de Molenstraat. Ik vind het iedere keer weer leuk om 
ernaartoe te gaan. Ik vind het gezellig en ook fijn om iets voor 
andere mensen te kunnen betekenen. Uit de reacties van 
bewoners maak ik vaak op dat ze blij worden van het kopje koffie 
en het praatje dat ik met ze maak.” 

2014 was voor woningcorporaties het jaar van de parlementaire 
enquête, reflecteert dat volgens u ook  
op Woonwijze?
“Ik vind dat Woonwijze het goed doet. Ik heb geen op- of 
aanmerkingen. Ik woon zelf ook al meer dan 40 jaar in een 
woning van Woonwijze. En als ik bel word ik meteen geholpen.  
Ik vind dat ze het goed doen.” 

De visitatie hield Woonwijze het afgelopen jaar een spiegel voor, 
welke spiegel zou u ons voor willen houden?
“Ik ben heel tevreden. Het enige minpuntje dat ik heb is dat we in 
de zomer dikwijls wat geluidsoverlast hebben.” 

Mensen wonen door veranderingen in de zorg steeds langer 
thuis. Woonwijze investeerde veel in het buurtcontact, wat vindt 
u daarvan?
“Ik vind dat wel goed. Zeker voor mensen die alleen zijn en 
mensen die weinig contact in de buurt hebben. Ook vind ik 
het goed dat de woonconsulenten van Woonwijze persoonlijk 
contact met bewoners onderhouden. Er zijn best wat mensen 
die eenzaam zijn en dan is het fijn als je samen een kopje koffie 
kunt drinken en een praatje kunt maken in De Rode Rik of in de 
Molenstraat.”

Hoe kijkt u naar 2015?
“Ik kijk er wel goed naar. Als we maar gezond blijven en kunnen 
blijven doen wat we graag doen. Met mooi weer gaan mijn man en 
ik graag fietsen en we genieten allebei van ons vrijwilligerswerk.”

 Naam: Nanny Aarts   
 Leeftijd: 62
 vrijwilligster ontmoetingsruimte
 in de Molenstraat   “ Ik vind het 

goed dat de 
woonconsulenten 
van Woonwijze 
persoonlijk 
contact met 
bewoners 
onderhouden.”
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7. Vastgoed Het overgrote deel van ons bezit bestaat uit sociale 
huurwoningen. Dit zijn huizen met een huurprijs van 
minder dan € 699,48. Een verdeling van onze portefeuille 
op basis van de huurprijs: 

Ondanks het slechte economische tij investeren wij nog 
steeds in woningbouw en maatschappelijk vastgoed.  
Een overzicht: 

Moers Midden in Moergestel
Dit project bestaat uit 2 fasen. Fase 1 met daarin  
13 carréwoningen en een zorgcomplex met  
20 bewoners is afgerond in 2014. Daarnaast zijn er  
14 koopappartementen opgeleverd, waarvan er 13 zijn 
verkocht. Ook zijn er 3 atelierwoningen opgeleverd,  
die nog niet verkocht zijn. 

Woonwijze zit niet stil. Dat is ook terug te zien
in ons woningbestand. Door verkoop, aankoop,
herontwikkeling en nieuwbouw is ons bezit
steeds in ontwikkeling. Eind 2014 bevatte onze
verhuurportefeuille 3.176 eenheden, waarvan 
3.003 woningen, 158 garages en parkeerplaatsen 
en 15 overige eenheden.

In 2014 waren er de volgende wijzigingen: 
• verkoop van 22 woningen
• nieuwbouw van 70 woningen

Per 31 december 2014 hadden we de volgende bezittingen:

Vught
• 2.801 woningen
• 116 garageboxen
• 8 werkplekken Flexwijze
• 2 gezondheidscentra
• apotheek
• praktijk voor fysiotherapie
• verhuurbare ruimte Molenstraat
• ontmoetingsruimte De Rode Rik

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

Oisterwijk
• 56 woningen

Bezoek Mei Li Vos bij Flexwijze

Huurprijs Aantal woningen

Goedkoop < € 389,05 438

Betaalbaar  € 389,05 - € 596,74 2.084

Duur  € 596,75 - € 699,48 363

Geliberaliseerd > € 699,48 118

Totaal 3.003

In de tweede fase is nog ruimte voor circa 30 woningen.  
Met de gemeente Oisterwijk hebben we afgesproken 
dat we zelf mogen beslissen of we hier huur en/of 
koopwoningen bouwen. 
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Lakeview in Vught
Voor het gebouw aan de Hertoglaan hebben we onder zocht 
of we hier 29 appartementen kunnen realiseren.  
We zijn nog in overleg met de gemeente Vught voor we met 
een definitief plan komen. 

GOED Wonen in Oisterwijk
GOED (Gezamenlijk Onder Een Dak) Wonen is een 
ouderinitiatief waarvoor wij in 2010 zijn benaderd. De 
ouders van verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte 
kinderen wilden graag aan het Cia van Boorthof in 
Oisterwijk een woonvorm ontwikkelen die helemaal 
aansluit bij hun behoeften. We zijn hiermee aan de slag 
gegaan en konden in mei 2014 19 zorgappartementen 
op maat verhuren. Dit vierden we met een feest voor de 
nieuwe bewoners en omwonenden.

Vughtse Hart 
Het Vughtse Hart bestaat uit woningen en winkels op  
een toplocatie. Woonwijze sloot met Dura Vermeer  
– die samen met Fortress het project ontwikkelde –  
een realisatieovereenkomst voor 17 huurappartementen. 
De bouw verliep voorspoedig. April 2014 rolden we de rode 
loper uit voor de enthousiaste nieuwe bewoners.

Grote Zeeheldenbuurt Vught
De verouderde Grote Zeeheldenbuurt willen we opnieuw 
ontwikkelen. Dit doen we tussen 2013 en 2018. Inmiddels 
zijn de eerste stedenbouwkundige verkenningen afge-
rond. Februari 2014 hebben we een informatieavond voor 
bewoners gehouden over onze plannen en de vier fasen 
waarin we willen werken. De bewoners uit de eerste fase 
kregen een urgentieverklaring waardoor zij voorrang 
hebben op vrijgekomen woningen. 

Inmiddels hebben wij ook de voormalige basisschool 
De Globe aangekocht. Dit versterkt de nieuwe 
stedenbouwkundige structuur. Meer bewoners hebben 
daardoor de kans om in één keer naar een nieuwe 
woning binnen de wijk te verhuizen. Voor de eerste 
fase ontwikkelen we woningen die in het bestaande 
bestemmingsplan passen, waardoor we een stuk 
sneller aan de slag kunnen. Op het terrein van De Globe 
willen we appartementen bouwen. Dit heeft nu nog een 
maatschappelijke bestemming, maar dat kan door een 
wijzigingsbevoegdheid binnen drie maanden worden 
gewijzigd in ‘wonen’. 
 

Feest met de nieuwe 
bewoners en omwonenden 
van GOED Wonen.
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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 kunnen 
levensloopbestendig worden gemaakt, met een slaap- en 
badkamer op de begane grond. Alle woningen zijn verkocht 
en in juli 2014 is het project opgeleverd. 

Versterhof Vught 
Er wordt sinds november 2014 hard gewerkt aan de 
Van Voorst tot Voorststraat in Vught. We bouwen hier op 
de plek van de voormalige basisschool De Groene Beuk 
6 koopwoningen, 4 seniorenhuurappartementen, een 
ontmoetingsruimte en een huisartsenpraktijk.  
De interesse in de koopwoningen was boven verwachting. 
Eind 2015 willen we de Versterhof opleveren.

Een vurige start van de 
bouw van de Versterhof.
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Hoe kijkt u terug op 2014?
“Het was een hectisch jaar. Er kwam veel op ons af door 
de herstructurering van onze wijk. Eerst zaten we in de 
opstartfase. Daarna hebben we redelijk goed overleg gehad 
met Woonwijze. Onder andere over een sociaal plan. We 
hebben een van de betere sociale plannen in Nederland, zegt 
de Woonbond. Het sociaal plan is met ondersteuning van hen 
tot stand gekomen en wordt ook als voorbeeld gebruikt. De 
vergaderingen met Woonwijze zijn gemoedelijk.” 

2014 was voor woningcorporaties het jaar van de 
parlementaire enquête, reflecteert dat volgens u ook  
op Woonwijze?
“De parlementaire enquête ging Woonwijze niet aan. De 
enquête ging over corporaties die de zaak niet op orde hadden. 
Dat geldt niet voor Woonwijze.” 

De visitatie hield Woonwijze het afgelopen jaar een spiegel 
voor, welke spiegel zou u ons voor willen houden?
“Woonwijze zou nog meer een sociale verhuurder mogen zijn. 
Dat is het uitgangspunt van een corporatie en dat is de laatste 
jaren wat uit het oog verloren, vinden we. Zoals bijvoorbeeld 
door het bouwen van nieuwbouwprojecten met hele hoge 
huurprijzen. We vinden het belangrijk dat Woonwijze oog heeft 
voor betaalbare woningen.” 

Mensen wonen door veranderingen in de zorg steeds langer 
thuis. Woonwijze investeerde veel in het buurtcontact, wat 
vindt u daarvan?
“Dat vinden we ontzettend goed. Door de veranderingen 
van de tijd is het goed dat mensen van de voorzieningen in 
ontmoetingspunten gebruik kunnen maken. Voor onze nieuwe 
wijk is het ook belangrijk dat mensen elkaar straks kunnen 
ontmoeten en leren kennen. Zowel jonge als oudere mensen. 
Vught vergrijst en er valt anders voor mensen een gat tussen 
helemaal zelfstandig wonen en het moment dat je naar een 
verzorgingshuis gaat. Het is goed dat dit een beetje wordt 
opgevangen.”

 Naam: Dilia Oostdijck en Cees Verspeek   
 Leeftijd: 65 en 71
 lid van de Bewonerswerkgroep 
 Grote Zeeheldenbuurt  

Hoe kijkt u naar 2015?
“Heel onzeker omdat je op dit 
moment nog weinig in de buurt 
ziet gebeuren. Ik ben benieuwd 
hoe er wordt gebouwd, nu ligt 
er een stuk braak. Ik merk dat 
de planontwikkeling ook invloed 
heeft op mijn leven. Ik vraag me 
af hoe het over enkele jaren eruit 
zal zien?”

“ Woonwijze zou nog 
meer een sociale 
verhuurder mogen 
zijn. We vinden 
het belangrijk dat 
Woonwijze oog heeft 
voor betaalbare 
woningen.”
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Brede school Haaren
Twee scholen, een kinderopvang, Centrum Jeugd en Gezin 
en een sporthal op één locatie. Dat is de wens waarmee 
de gemeente Haaren naar ons toe kwam. Na intensief 
overleg bleek het project haalbaar en rendabel te zijn. 
De achterblijvende locaties hebben de mogelijkheid voor 
woningbouw. In september 2014 is de bouw van de brede 
school gestart. We hebben dit onder andere gevierd 
met een optreden van Hakim uit Sesamstraat voor alle 
toekomstige leerlingen.

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

Verkopen Kopen naar Wens
Dit jaar hebben we 22 huurwoningen verkocht met Kopen 
naar Wens, één huurwoning ging van de hand zonder deze 
constructie. Daarnaast hebben we drie woningen - die 
voorheen de koopconstructie Koopgarant hadden - met 
Kopen naar Wens verkocht. Met Kopen naar Wens kan een 
huurwoning gekocht worden met een uitgestelde betaling. 
Deze is afhankelijk van het inkomen maximaal 50 procent. 
Huurders krijgen voorrang. De uitgestelde betaling moet 
uiterlijk betaald worden op het moment dat de woning 
weer verkocht wordt. Van de 25 verkochte Woonwijze-
woningen zijn er 19 met een uitgestelde betaling van 
50 procent van de marktwaarde verkocht en zes zonder 
uitgestelde betaling. Deze woningen zijn verkocht met  
10 procent korting op de taxatiewaarde. 

Koopgarant 
In 2014 was er een aantal transacties voor de terugkoop 
en doorverkoop van Koopgarant-woningen. Er zijn vijf 
woningen teruggekocht. Daarnaast zijn 4 Koopgarant-
woningen weer doorverkocht. 

Aankopen
Ook in 2014 bleven we terughoudend met het aankopen 
van panden. We hebben in de BV een kavel aangekocht in 
Moergestel voor € 250.000 om fase 2 van het Centrumplan 
Moergestel mooi af te ronden. School De Globe is 
onderdeel van de Grote Zeeheldenbuurt, hiervoor hebben 
we € 400.000 betaald. 

Met Kopen naar Wens 
kan een huurwoning 
gekocht worden 
met een uitgestelde 
betaling die, 
afhankelijk van het 
inkomen, maximaal 
50 procent bedraagt.
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Hoe kijkt u terug op 2014?
“Voor mij persoonlijk een bijzonder jaar. Na twaalf jaar 
nam ik afscheid als raadslid. Ook mocht ik een koninklijke 
onderscheiding ontvangen. En ik ben benoemd tot wethouder 
met de mooie uitdagende portefeuille Wmo, Zorg, Welzijn, 
Gezondheid, Jeugd, Ouderen, Participatie, Arbeid en Inkomen, 
Wijk- en buurtgericht werken en Integratie en Sport.

Voor Woonwijze was het ook een bijzonder jaar. Wat mij zo 
als eerste te binnen schiet is dat woningcorporaties en hun 
bestuurders volop in het nieuws waren door de parlementaire 
enquête. Daarnaast vond de visitatie plaats en kregen De Rode 
Rik en de ontmoetingsruimte in de Molenstraat een nieuwe 
beheerder. Ook kijk ik met veel plezier terug op een geslaagde 
Burendag en vooral niet te vergeten de ‘vurige’ start van de 
bouw aan het Versterplein en de nieuwe boom.”

2014 was voor woningcorporaties het jaar van de 
parlementaire enquête, reflecteert dat volgens u ook  
op Woonwijze?
“De parlementaire enquête ging vooral over de hele grote 
corporaties, maar bracht wel met zich mee dat de ogen ook 
gericht waren op de kleine corporaties. De aanbevelingen die 
daaruit voortkwamen las ik toch een beetje met een blik naar 
de woningcorporatie in mijn eigen omgeving. Bij sommige 
aanbevelingen dacht ik: ja, prima. Zoals het versterken van 
de positie van huurders. Dit vergroot de maatschappelijke 
legitimiteit. Dat er centrale kaders komen, vind ik ook goed.  
Net zoals de bindende afspraken die de gemeente en 
Woonwijze moeten maken.
Bij de aanbeveling ‘terug naar de kerntaak en het begrenzen 
van (neven)activiteiten’ fronste ik mijn wenkbrauwen. Dit 
is verplicht vanuit het Rijk, maar in sommige gevallen vind 
ik dat te ver doorgeschoten en niet rechtdoende aan de 
lokale situatie. Woonwijze speelt zo’n belangrijke rol in het 
maatschappelijk speelveld en doet daar veel goede dingen in. 
Zoals de koffieochtenden. Het is een ‘plus’ om verder te kijken 
dan alleen het verhuren van woningen. Juist die plus is van zo’n 
groot belang!” 

 Naam: Saskia Heijboer-Klapwijk   
 Leeftijd: 60
 wethouder  

De visitatie hield Woonwijze het 
afgelopen jaar een spiegel voor, 
welke spiegel zou u ons voor 
willen houden?
“Soms begin je de dag met een 
tevreden blik in de spiegel en 
soms ben je wat minder tevreden 
als je in de spiegel kijkt. Die 
tevreden blik overheerst als ik de 
inspanningen zie die Woonwijze 
laat zien als het gaat om het 
signaleren van problemen en 
het ‘niet pluis’-gevoel bij een 
bezoek aan huurders, zowel 
materieel als immaterieel. De 
tevreden blik overheerst ook 
bij het zien van de staat van 
het onderhoud, maar wordt 

“ Dat er centrale kaders 
komen vind ik ook 
goed, net zoals de 
bindende afspraken 
die de gemeente en 
Woonwijze moeten 
maken.”

>>
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soms wel overschaduwd door het prijskaartje dat aan de 
huurwoningen komt te hangen. Mede door de extramuralisering 
is er een toename te verwachten van huurders met een kleine 
beurs. Voor deze groep zou ik graag binnen het huuraanbod 
van Woonwijze een ‘open blik’ in de spiegel zien voor de echt 
goedkope huurwoningen.”

Mensen wonen door veranderingen in de zorg steeds langer 
thuis. Woonwijze investeerde veel in het buurtcontact, wat 
vindt u daarvan?
“Heel positief. Persoonlijk contact is heel belangrijk. Het hebben 
van sociale contacten in de buurt voorkomt vaak eenzaamheid. 
Het is fijn dat Woonwijze zo sterk aanwezig is in de buurten en 
wijken. Gemeente en Woonwijze kunnen hier gezamenlijk in 
optrekken. Een mooi voorbeeld hiervan zie ik onder andere met 
de pilot van het sociaal team in Vijverhof. Problemen worden 
eerder gesignaleerd, waardoor vaak makkelijker tot een 
oplossing kan worden gekomen.”

Hoe kijkt u naar 2015?
“Voor mij persoonlijk is 2015 een spannend overgangsjaar. De 
grote veranderingen, de transities, zullen vorm moeten krijgen. 
Ik ben geen doemdenker en zie kansen in deze uitdaging. Maar 
eerlijk is eerlijk, het gaat niet vanzelf en we zullen met elkaar 
hard moeten werken om de klus te klaren.
Voor Woonwijze kijk ik met spanning naar de projecten 
die in ontwikkeling zijn. De voltooiing van de bouw aan het 
Versterplein en de ontwikkeling van de plannen voor de Grote 
Zeeheldenbuurt. 
Voor Woonwijze en de gemeente Vught denk ik onder andere 
aan de kansen die 2015 en verder bieden in de samenwerking 
in de sociale wijkteams en de mogelijkheden en kansen die 
de grote infrastructurele werken die op stapel staan met zich 
meebrengen voor Vught.”

 Naam: Saskia Heijboer-Klapwijk   
 Leeftijd: 60
 wethouder  

“ Voor Woonwijze en de gemeente 
Vught denk ik onder andere aan de 
kansen die 2015 en verder bieden in de 
samenwerking in de sociale wijkteams 
en de mogelijkheden en kansen die de 
grote infrastructurele werken die op stapel 
staan met zich meebrengen voor Vught.”
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8.  Kwaliteit en onderhoud 

Kwaliteit staat bij Woonwijze hoog in het vaandel. Bijna 
al onze woningen voldoen aan de eisen van deze tijd. 
De afgelopen jaren hebben we daar grootschalig in 
geïnvesteerd. Als een woning opnieuw wordt verhuurd, 
is dat voor ons een mooi moment om de gewenste 
kwaliteit aan te brengen, mocht dat nodig zijn. 

Welk onderhoud is nodig?
De meerjarenonderhoudsbegroting is opgesplitst in een 
jaarbegroting en een tienjarige meerjarenonderhouds-
begroting. Voordat we de jaarbegroting opstellen, houden 
we een quickscan. Hierbij bekijken we of het geplande 
onderhoud daadwerkelijk nodig is. De uitkomst van de 
quickscan verwerken we in de jaarbegroting. 

Dagelijks onderhoud
Na een zorgvuldige selectie en aanbesteding hebben we in 
mei 2014 het hele proces rondom het dagelijks onderhoud 
uitbesteed aan aannemer Jansen Huybregts. Hierdoor is 
het werkproces een stuk efficiënter geworden terwijl de 
klanttevredenheid onveranderd hoog bleef. 

Categorieën dagelijks onderhoud
We verdelen het dagelijks onderhoud in drie categorieën.
 
Reparatieonderhoud:  onderhoud naar aanleiding van een  

reparatieverzoek van een huurder 
Mutatieonderhoud:  onderhoud na een huuropzegging
Contractonderhoud:  onderhoud op basis van contracten

Reparatieonderhoud

Schades 
Inbraak, vandalisme, waterschade en glasschade zijn 
onvoorziene schadeposten die we soms kunnen verhalen 
op onze verzekering. Huurders kunnen deze schades 
rechtstreeks melden bij de aannemer Jansen Huybregts. 
Zij zorgen voor de reparatie en stemmen met ons af of het 
een verzekeringskwestie is. Er was in 2014 één schade die 
hoger was dan ons eigen risico.

Medische aanpassingen via de gemeente
De aanvragen voor aanpassing van een woning op 
medische gronden worden via de gemeente bij ons 
ingediend. In 2014 ging het om 6 aanvragen. In 2013 waren 
dat er 7. Alle aanvragen hebben we behandeld zoals 
afgesproken met de gemeente in de Uitvoeringsovereen-
komst Woonvoorzieningen Gehandicapten. 

Reparatieverzoeken 2014 2013 2012 2011

Aantal afgehandelde opdrachten 2.917 3.134 3.430 3.775

Bedrag totaal x € 1.000 520 590 655 690

Bedrag per reparatieverzoek 178 188 191 183

Aantal vhe’s (woningen) 3.003 2.955 2.980 2.879

Aantal reparatieverzoeken per vhe (woning) 0,97 1,06 1,16 1,31

92 93



Zelf veranderingen aanbrengen
Bewoners die zelf veranderingen in de woning willen 
aanbrengen – een zogenaamde ZAV – vragen dit 
rechtstreeks bij Woonwijze aan. In 2014 kregen we  
63 verzoeken. De meest voorkomende zijn:

•  uitbreiden/vervangen keukenblok eventueel inclusief 
apparatuur en aansluiting voor vaatwasser

• aanbrengen zonnescherm, screens
• aanbrengen overkapping
• aanbrengen van vloerafwerkingen in de woning
• plaatsen van een tuinhuisje

De meeste aanvragen konden we goedkeuren. Alleen als 
de verandering de verhuurbaarheid schaadt, te ingrijpend 
is of het gevelaanzicht aantast, wijzen we het verzoek af.  
In 2014 was dat het geval bij vijf aanvragen. 

Onderhoud na verhuizingen
Als de woning een nieuwe huurder krijgt, noemen we dat 
een mutatie. Als het nodig is, voeren we werkzaamheden 
uit in de woning voor de sleuteloverdracht aan de nieuwe 
huurder. Vaak gaat het om kleine verbeteringen, maar 
soms is uitgebreid binnen onderhoud nodig. Het gaat dan 
vaak om woningen die in aanmerking kwamen voor groot 
onderhoud waaraan de toenmalige huurder niet meedeed. 

In 2014 waren er 192 huuropzeggingen. 
De totale kosten aan mutatieonderhoud waren € 333.000. 

Contractonderhoud
Contractonderhoud kan jaarlijks of meerjarig zijn. 
Nieuwbouw, sloop, planmatig onderhoud en veranderingen 
in wet- en regelgeving zijn bijvoorbeeld momenten waarop 
een contract vaak moet worden aangepast op inhoud, 
hoeveelheden, prijs en/of planning.

Ook dit jaar hebben we contracten afgesloten of 
gecontinueerd voor de volgende werkzaamheden:
•  Preventief onderhoud en storingen aan alle cv-

installaties
•  Periodieke wettelijke inspecties voor collectieve cv-ketels 

(2-jaarlijks)
•  Periodieke wettelijke inspecties voor 

brandstoftoevoerleidingen (4-jaarlijks)
•  Uitlezen (radiografisch) en vervangen van warmtemeters, 

watermeters en elektrameters
•  Vernieuwen van de filters van WTW-installaties
•  Controle en onderhoud van de decentrale noodverlichting
•  Controle en onderhoud van de blusmiddelen en droge 

blusleidingen
•  Controle en onderhoud van de brandmeldinstallaties en 

CO/LPG-, detectie- en ontruimingsinstallaties
•  Onderhoud, storingen en keuringen van liftinstallaties
•  Preventief onderhoud en storingen aan elektrische 

deurdrangers en automatische schuifdeuren
•  Preventief onderhoud en storingen aan 

hydrofoorinstallaties en vuilwaterpompinstallaties  
(all-incontract)

•  Legionellapreventie
•  Onderhoud van collectieve groenvoorzieningen en 

groendaken
•  Schoonmaakonderhoud algemene ruimten en 

glasbewassing van algemene ruimten en onbereikbaar 
glas

•  Veiligheidsinspecties en keuring van valbeveiliging op 
daken

Diverse jaarcontracten voor de woningen van Eigen 
Bezit zijn opgezegd en/of omgezet naar contracten van 
Woonwijze.

 Mutatieonderhoud 2014 2013 2012 2011

Aantal mutaties 192 172 141 168

Bedrag totaal x € 1.000 333 263 318 371

Bedrag per mutatie 1.734 1.529 2.255 2.206

Aantal vhe’s (woningen) 3.003 2.955 2.980 2.879

Bedrag per vhe (woning) 111 89 108 129
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Eisen van de Warmtewet 
Om te voldoen aan de eisen van de Warmtewet zijn in 2014 
de complexen met collectieve verwarming voorzien van 
joule meters waarmee je de geleverde warmte meet. 
Gebouwen met collectieve warmwaterboilers met 
ringleidingen kregen om die reden controleerbare 
keerkleppen bij de huisaansluitingen. Hiermee wordt 
voorkomen dat legionella-bacteriën zich in het water-
leidingsysteem verspreiden. We voldoen hiermee aan de 
strenge eisen van de Waterwet. 

Groot en planmatig onderhoud 
Woonwijze wil haar bewoners kwalitatief goede woningen 
bieden die we ook in de toekomst kunnen blijven verhuren. 
In 2014 hebben we daar met groot- en planmatigonder-
houds projecten in geïnvesteerd. Soms betrof het 
binnenonderhoud, soms buitenonderhoud en soms een 
combinatie van die twee. 

Hieronder beschrijven we welke werkzaamheden we 
uitvoerden en uit hoeveel woningen het complex bestaat. 
Dit wil niet zeggen dat in alle woningen onderhoud is 
uitgevoerd, dit is afhankelijk van hoeveel bewoners hier 
ook daadwerkelijk voor kozen. In 2014 zijn we met de 
volgende projecten begonnen:

•  Bij 184 woningen hebben we in 2014 regulier schilder-
werk laten uitvoeren. Door van tevoren grondig te 
inventariseren, kregen we een goed beeld van de staat 
van het schilderwerk. De werkzaamheden zijn in mei 
begonnen en in november afgerond.

•  Tijdens onze inventarisatie ontdekten we bij 297 
woningen houtrot. De herstelwerkzaamheden zijn in juni 
gestart en in oktober afgerond.

Woonwijze wil haar 
bewoners kwalitatief 
goede woningen 
bieden die we ook in 
de toekomst kunnen 
blijven verhuren. 

BOM VI staat voor het binnenonderhoud op maat dat we 
uitvoerden bij 63 voormalige gemeentewoningen. We 
willen deze woningen op termijn verkopen via Kopen naar 
Wens of herontwikkelen. Gezien de staat van de woningen 
moeten we nu wel iets aan de woningen doen. Omdat we 
eerst een scherp beeld willen hebben van de benodigde 
onderhoudswerkzaamheden zijn er in 2014 alleen 
voorbereidingskosten gemaakt, de uitvoering is in 2015. 

De 59 woningen aan het Taxandriaplein in 
‘s-Hertogenbosch kregen we in ons bezit door de fusie 
met Eigen Bezit in 2012. Het zijn onze oudste woningen 
met veel tocht-, vocht- en lekkageproblemen.  
We onderzoeken welke maatregelen we moeten nemen.  
Dit jaar zijn er alleen voorbereidingskosten gemaakt, de 
uitvoering is in 2015.

De werkzaamheden in 140 woningen in Vughtse wijk 
Maasland bestaan voornamelijk uit het oplossen van 
vocht- en tochtproblemen en het schoonmaken en 
herstellen van de gevelbekleding (Werzalit). We 
onderzochten hoe we deze problemen op konden lossen, 
waaruit een aantal scenario’s kwamen. Voor ons plan van 
aanpak maakten we een zorgvuldige afweging tussen de 
huurderstevredenheid, kwaliteit en financiën. Dit jaar zijn 
er alleen voorbereidingskosten gemaakt, de uitvoering is  
in 2015.

De werkzaamheden in De Baarzen bestaan uit het 
gedeeltelijk dichtzetten van de galerijen van de 
nieuwbouwflats die in 2009 werden opgeleverd. Er zijn 
problemen met gladheid door het inregen of insneeuwen 
van deze open galerijen. Na onderzoek naar de beste 
technische oplossing is de bouwaanvraag ingediend. Begin 
2015 starten we met de werkzaamheden. We gaan ervan 
uit dat we met deze oplossing de problemen kunnen 
oplossen. 

Bij twee complexen hebben we de cv-ketels dit jaar 
vervangen. Voor de overige complexen waar vervanging 
gepland stond, is dit doorgeschoven. We willen het cv-
onderhoud en de vervanging anders gaan vormgeven. 
Hiervoor gaan we in gesprek met installateurs.
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9.  Duurzaamheid 

Duurzaamheid is voor Woonwijze al jaren een 
belangrijk thema. Ook in 2014 speelde het een 
grote rol. Als rode draad loopt door ons beleid het 
terugdringen van de CO2-uitstoot en het beperken van 
de woonlasten van onze huurders.

In 2014 hebben we samen met Delto bv voor praktisch al 
onze woningen een energielabel gemaakt. De woningen 
die we in 2014 opleverden willen we volgens het Nader 
Voorschrift toetsen. We liggen op goede koers om in 2020 
aan de verwachting van gemiddeld minimaal label B voor 
onze woningen te voldoen.

Prijs voor passiefhuis 
Januari 2014 wonnen we met ons passiefhuis aan de 
Molenstraat in Vught de tweede prijs in de categorie 
Woningen Renovatie van de PassiefBouwen Awards. Een 
mooie opsteker voor een bijzonder project. Inmiddels 
hebben we een begin gemaakt met de evaluatie van het 
passiefhuis. 

Woonwijze Duurzaamheidsbeleidsplan 
In 2014 is een belangrijke aanzet gegeven voor het 
Woonwijze Duurzaamheidsbeleidsplan dat we in 2015 
vaststellen. Duurzaamheid is al lang belangrijk voor 
ons, maar tot nu toe hadden we dat nog niet vertaald 
in een beleidsdocument. Ons plan sluit goed aan bij 
het Convenant Energiebesparing Huursector 2012-
2020 waarin Aedes (vereniging van woningcorporaties) 
afspraken heeft gemaakt met de overheid en de 
Woonbond over energiebesparing in bestaande woningen. 
Een belangrijk punt is dat Aedes in 2020 ten minste 
een gemiddelde energie-index van 1,25 (gemiddeld 
energielabel B) wil hebben bereikt voor de totale 
huurwoningenvoorraad van de corporaties. 

Zonvast en ZONwijze 
Als vervolg op het Zonvast-project (zonnepanelen) met 
Greenchoice zijn we met het project ZONwijze begonnen. 
Een project waarbij een geselecteerde groep bewoners 
zowel een zonneboiler als een pv-systeem kan huren. Dit 
doen we samen met het bedrijf Solesta. Het is een vervolg 
op een in 2012 uitgevoerd project. Voor het aanleggen van 
een zonneboilerinstallatie rekenen we een huurverhoging 
van € 7,50 per maand. De minimale gasbesparing wordt 
geschat op € 120 per jaar. Voor een pv-systeem vragen we 
ook een huurverhoging van € 7,50 per maand. De minimale 
besparing op het elektriciteitsverbruik wordt bij dit 
systeem geschat op € 120 per jaar. De 450 aangeschreven 
huurders hebben in totaal ruim 120 systemen gehuurd. 
Deze acties tonen opnieuw aan dat onze bewoners zeker 
geïnteresseerd zijn in duurzame investeringen.

Greenteam en regionaal overleg 
Tot slot hebben we in 2014 besloten te stoppen met 
het Greenteam en het regionale overleg met andere 
corporaties. Het Greenteam heeft intern zijn taak volbracht 
en het regionale overleg is nu onderdeel van het regulier 
collegiaal overleg.
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Hoe kijkt u terug op 2014?
“Als een superjaar. In 2013 ben ik ernstig ziek geweest. Net 
toen ik het nieuws kreeg dat het weer goed ging, hoorden we 
ook dat we dit appartement kregen. Ik heb echt een gat in de 
lucht gesprongen. 2014 was voor ons het jaar van de frisse, 
nieuwe start. Dit prachtige appartement is de kers op de taart. 
We wonen hier zo fantastisch. Het kan niet beter.”

2014 was voor woningcorporaties het jaar van de 
parlementaire enquête, reflecteert dat volgens u ook  
op Woonwijze?
“Voor sommige corporaties is het wel goed dat ze wat meer 
aan banden worden gelegd. Maar voor Woonwijze is het 
eigenlijk zonde dat er meer regels komen. Ze doen het gewoon 
super. Alleen al die bewonersavonden in De Speeldoos, welke 
woningcorporatie doet dat nu?” 

De visitatie hield Woonwijze het afgelopen jaar een spiegel 
voor, welke spiegel zou u ons voor willen houden?
“Soms moet je wel lang wachten op antwoord. Maar alles wordt 
wel altijd goed opgelost, ze zijn ook heel toegankelijk. Het is een 
heldere spiegel.”

Mensen wonen door veranderingen in de zorg steeds langer 
thuis. Woonwijze investeerde veel in het buurtcontact, wat 
vindt u daarvan?
“Dat vind ik heel erg goed. Er zijn veel mensen alleen. 
Wij hebben gelukkig goed contact met de kinderen en de 
buurt, maar je hebt veel eenzame mensen. Dan is een 
ontmoetingsruimte zoals in de Molenstraat en De Rode Rik 
heel belangrijk. Ik weet niet of het passend is dat Woonwijze 
hiervoor het voortouw neemt, maar dat ze het doen vind ik 
super.”

Hoe kijkt u naar 2015?
“Ik hoop dat we net zo positief en gezond hier mogen wonen 
met elkaar als in 2014. Ik hoop dat Woonwijze zich ook in 2015 
kan blijven inzetten.”

 Naam: Jeanne Houtdijk   
 Leeftijd: 62
 bewoonster nieuwbouw Vughtse Hart  

“ Soms moet je wel lang 
wachten op antwoord. 
Maar alles wordt wel 
altijd goed opgelost, 
ze zijn ook heel 
toegankelijk. Het is 
een heldere spiegel.”
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10. Verhuur 

Voor veel van onze bewoners was 2014 een lastig 
jaar. De economische crisis zorgt ervoor dat het water 
hun soms financieel tot aan de lippen staat. Met ons 
huurbeleid proberen we hiermee zo veel mogelijk 
rekening te houden. Dat hoort ook bij onze taak. 
De huur voor de doelgroep verhoogden we in 2014 
daarom alleen met de inflatie. 

Onze vrijkomende huurwoningen worden met advertenties 
in Het Klaverblad en op onze website aangeboden. 
Woningzoekenden kunnen hierop reageren, waarna we de 
woning op basis van inschrijftijd toewijzen. Uitzondering 
zijn woningzoekenden die urgentie hebben om medische of 
sociale redenen. 

Overgrote deel sociale huur 
Het overgrote deel van onze woningen heeft een sociale 
huurprijs, dat wil zeggen een huur van minder dan  
€ 699,48 per maand. We zijn verplicht deze woningen voor 
minimaal 90 procent te verhuren aan woningzoekenden 
met een inkomen van maximaal € 34.678 per jaar. 

Huurfeiten
•  In 2014 wezen we in totaal 201 woningen toe. 
•  23 hiervan hadden een huur boven de € 699,48. 
•  Twee toewijzingen waren aan zorginstellingen 

(intermediaire verhuur). 
•  De resterende 176 waren woningen met een huur onder 

de € 699,48. 
•  We hebben 11 keer een woning toegewezen aan een 

huishouden met een inkomen boven de € 34.678. 
•  We hebben in het afgelopen jaar 93,75 procent van onze 

vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan 
huishoudens met een inkomen lager dan € 34.678.  
De norm is 90 procent.

Toename aantal woningzoekenden
Het aantal ingeschreven woningzoekenden is ook in 
2014 weer toegenomen. Eind 2014 waren dat er 3.988. 
Er waren dit jaar 247 nieuwe inschrijvingen. Het aantal 
woningzoekenden dat in 2014 reageerde op vrijgekomen 
woningen (de actief woningzoekenden), nam ook toe.

Woningaanbod
Wij wijzen vrijgekomen woningen in principe toe aan de 
woningzoekende met de langste inschrijftijd. In 2014 
adverteerden we met 150 vrijgekomen woningen op onze 
website en in huis-aan-huisblad Het Klaverblad. Veertien 
gingen de verkoop in. De overige woningen stonden in 
de Grote Zeeheldenbuurt en zijn niet meer verhuurd in 
verband met de herstructurering.

Een overzicht van de opgezegde en aangeboden woningen: 

Verhuurfeiten
•  Het aantal opgezegde huurcontracten is dit jaar weer 

gestegen. 
•  Door nieuwbouw zijn 32 nieuwe huurcontracten 

afgesloten. 
•  Er zijn 30 appartementen en 2 zorgcomplexen (met in 

totaal 40 verhuurbare woningen) in 2014 opgeleverd en 
in de verhuur gegaan. 

Woningzoekenden 2014 2013 2012 2011

Aantal woningzoekenden 3.988 3.751 3.694 3.635

Aantal actief woningzoekenden 543 432 426 491

% actief woningzoekenden 13,6% 11,5% 11,5% 13,5%

2014 2013 2012 2011

Beëindigde huurcontracten 192 175 152 159

Nieuwe huurcontracten 201 155 122 154

Aantal advertenties 155 132 133 132

Gemiddeld aantal reacties 18 17 17 19
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Nieuwe huurcontracten
In 2014 sloten we 201 nieuwe huurcontracten. In de 
onderstaande tabel is te zien aan welke doelgroepen:

Huisvesting vergunninghouders
Iedere gemeente is verplicht vergunninghouders te 
huisvesten. In 2014 hebben we gezorgd voor de 
huisvesting van 19 vergunninghouders. Door de grote 
toestroom wordt het steeds lastiger om aan de taakstelling 
te voldoen. We zijn en blijven hierover goed in gesprek met  
de gemeente Vught. 

Huurgrenzen Inkomen < kwaliteits-
kortingsgrens

> kwaliteits-
kortingsgrens  

<= lage aftoppingsgrens

> lage 
aftoppingsgrens

Toewijzingen eenpersoonshuishoudens

< 65 jaar <= Wht 6 35 16

> Wht 2 18 19

>= 65 jaar <= Wht 0 7 0

> Wht 1 11 3

Toewijzingen tweepersoonshuishoudens

< 65 jaar <= Wht 1 4 16

> Wht 2 4 19

>= 65 jaar <= Wht 0 1 5

> Wht 0 2 4

Toewijzingen drie- of meerpersoonshuishoudens

Huurgrenzen Inkomen < kwaliteits-
kortingsgrens

> kwaliteits-
kortingsgrens 

<= hoge aftoppingsgrens

> hoge 
aftoppingsgrens

< 65 jaar <= Wht 1 4 15

> Wht 0 0 5

>= 65 jaar <= Wht 0 0 0

> Wht 0 0 0

Totalen 201 13 86 102

* De afkorting Wht staat voor Wet op de huurtoeslag

Urgentiebeleid 
Persoonlijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat 
iemand op korte termijn (andere) huisvesting nodig heeft. 
Met urgentie kunnen we voorrang geven op een woning. Dit 
doen we op sociale of op medische/psychische gronden. 
Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt alle 
aanvragen hiervoor aan de hand van onze regels.  

Tot 1 januari 2014 was relatiebreuk c.q. echtscheiding 
als er minderjarige kinderen betrokken waren een reden 
voor urgentie. De regels zijn aangescherpt waardoor we 
nu alleen nog urgentie geven aan mensen die geheel 
buiten hun schuld om dakloos dreigen te raken. Het gevolg 
is dat het aantal aanvragen dat is voorgelegd aan de 
urgentiecommissie dit jaar sterk afnam.

In 2014 beoordeelde de urgentiecommissie zestien 
dossiers. Dit waren allemaal sociale indicaties, waarvan er 
acht zijn toegekend. Daarnaast hebben we twee woningen 
toegewezen op basis van medische/ergonomische 
noodzaak.

Voorrang voor Grote Zeeheldenbuurt 
In het sociaal plan van de Grote Zeeheldenbuurt staat 
dat een groot aantal huishoudens voorrang krijgt op 
huisvesting. In 2014 hebben we 23 gezinnen uit deze 
herstructureringswijk een andere woning kunnen 
toewijzen waar ze weer naar hun zin wonen. Twee 
huishoudens betrokken een koopwoning.

Urgenties 2014 2013 2012 2011 2010

Aantal aanvragen 16 29 40 38 36

Aantal toegekend 8 22 30 20 26
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Woonwijze 
heeft zijn eigen 
toewijzingssysteem 
voor vrijgekomen 
woningen. We 
adverteren in huis-
aan-huis  blad Het 
Klaverblad en op 
www.woonwijze.nl
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Hogere huur door schaarstepunten en energielabels
Volgens ons huurbeleid worden de huren bij verhuizing 
vastgesteld op zeventig procent van de maximaal redelijke 
huur. Door de wijziging in de woningwaarderingspunten 
met de invoer van de schaarstepunten en de energielabels 
bleken de huren bij verhuizing fors te stijgen. Soms 
moesten we de huren daardoor kunstmatig laag houden, 
anders zouden ze boven de liberalisatiegrens uitkomen. 
Dit gegeven, in combinatie met de signalen die we landelijk 
en lokaal krijgen over betaalbaarheid, was voor ons reden 
om ons huurbeleid te herijken. In 2014 hebben we hiervoor 
het nodige voorwerk gedaan. In 2015 zullen we een nieuw 
huurbeleid vaststellen. 

Huurverhoging
Door de problematiek rond betaalbaarheid heeft 
Woonwijze in 2014 besloten de huur slechts inflatie-
volgend te verhogen. Dit was 2,5 procent. Alleen bij 
huurders met een inkomen hoger dan € 43.602 heeft 
Woonwijze gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot 
inkomensafhankelijke huurverhoging. Bij deze groep 
huurders is de huur met 6,5 procent verhoogd. We hopen 
zo doorstroming onder huurders met een hoog inkomen 
te stimuleren en het scheefwonen aan te pakken. De extra 
huuropbrengst is bedoeld om de verhuurderheffing voor 
corporaties te compenseren. 

Bezwaren door inkomensdaling
De bezwaren die we tegen de inkomensafhankelijke 
huurverhoging kregen in verband met een inkomensdaling 
in 2014 hebben we aangehouden tot 2015. Dit betekent 
dat huurders de gelegenheid krijgen om met jaaropgaven 
aan te tonen dat hun gezamenlijke inkomen tot onder 
de grens van € 43.602 is gedaald. Als dit inderdaad aan 
de orde is, wordt de huurverhoging van 6,5 procent met 
terugwerkende kracht tot 1 juli 2014 teruggebracht naar 
een verhoging van 2,5 procent.

Geen zicht op huurtoeslag
Als tegemoetkoming in de huur kunnen huurders 
via de Belastingdienst huurtoeslag aanvragen. 
Toekenning hiervan is onder andere afhankelijk van 
het huishoudinkomen en de huurprijs van de woning. 
Vanaf 2014 is het niet meer mogelijk om de huurtoeslag 
rechtstreeks aan de woningcorporatie over te maken.  
Alle toeslagen worden door de Belastingdienst voortaan  
op één rekeningnummer overgemaakt, namelijk dat van  
de aanvrager. Dit betekent dat wij geen inzage meer 
hebben in het aantal aanvragen voor huurtoeslag of de 
hoogte van de toegekende bedragen. 

Financiële hulp
De economische crisis heeft ook in 2014 nog zijn sporen 
nagelaten. Nog zeer regelmatig komen huurders in de 
financiële problemen door bijvoorbeeld het verliezen van 
hun baan. Ook de overgang van werk naar een uitkering 
zorgt vaak voor een moeilijk te overbruggen periode 
van zo’n twee maanden. Woonwijze heeft in 2014 de 
werkprocedure met onder andere de gemeente Vught 
aangescherpt. ‘Kortere lijnen, kortere doorlooptijden’ is de 
doelstelling. We zijn ook begonnen met het inzetten van 
vrijwilligers op financieel gebied. Hier werken we nauw 
samen met Welzijn Vught. Zij werven de vrijwilligers en 
zorgen voor begeleiding en scholing. 

Huurachterstand, dalende trend
2014 was voor Woonwijze een soort overgangsjaar. We 
hebben namelijk gezien dat de huurachterstand in de 
eerste helft van het jaar nog opliep. Door het tijdig treffen 
van voor de huurder haalbare betalingsregelingen zagen 
we de achterstand in de tweede helft van het jaar toch 
weer licht dalen. Het uiteindelijke gemiddelde over 2014 
lag nog wel hoger dan in 2013, maar we zetten ons ervoor 
in dat de dalende trend van de tweede helft van 2014 zich 
voortzet in 2015.

De economische 
crisis heeft ook in 
2014 nog zijn sporen 
nagelaten. Nog zeer 
regelmatig komen 
huurders in de 
financiële problemen 
door bijvoorbeeld 
het verliezen van 
hun baan.
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Huurachterstand in cijfers

•  Per 31 december 2014 hadden 177 zittende huurders 
een huurachterstand van totaal € 102.709,94. In 2013 
waren dat 201 huurders voor een totaalbedrag van  
€ 120.531,45.

•  De totale huurachterstand, inclusief de achterstand van 
de vertrokken huurders, bedraagt € 137.915. 

•  De gemiddelde huurschuld over 2014 is € 134.810,77.  
Dit gemiddelde ligt circa 15% hoger dan het gemiddelde 
over 2013. 

•  Het gemiddelde percentage huurachterstand in 2014  
was 0,57%, in 2013 bedroeg dit percentage 0,53%. 

•  Op 31 december 2014 hadden 108 huurders een 
betalingsregeling voor een totaalbedrag van € 37.442,76 
en liepen er 34 deurwaarderszaken voor een bedrag van 
€ 56.508,99. 

•  In heel 2014 waren er zes ontruimingen. Hiervan was er 
één gebaseerd op overlast. Bij drie woningen was een 
huurachterstand de reden. Twee woningen ontruimden 
we nadat een huurder zonder nabestaanden overleed. 

Geen regionaal toewijzingssysteem 
Woonwijze heeft zijn eigen toewijzingssysteem voor 
vrijgekomen woningen. We adverteren in huis-aan-huis -
blad Het Klaverblad en op www.woonwijze.nl. In 2013 
bleek dat de mogelijke uitbouw van het automatiserings-
systeem van Woonservice (Den Bosch) niet geschikt is voor 
de uitbreiding en wijzigingen die gevraagd worden voor 
een regionaal toewijzingssysteem. Wij hebben daarom  
de aansluiting bij Woonservice en daarmee regionale 
woonruimteverdeling voorlopig op een laag pitje gezet.  
In 2014 is er een initiatief ontstaan bij onder andere  
Sint Joseph in Boxtel om opnieuw tot een regionaal 
toewijzingssysteem te komen. Woonwijze volgt deze 
ontwikkeling, maar participeert niet.

Geen zaken voor de klachtencommissie
De klachtencommissie van Woonwijze neemt klachten in 
behandeling van huurders en woningzoekenden. Hier zijn 
wel voorwaarden aan verbonden. Zo worden bijvoorbeeld 
klachten over het beleid van Woonwijze niet behandeld. 
Daarnaast is het van belang dat de klacht al bij Woonwijze 
gemeld is en geprobeerd is om met elkaar in gesprek tot 
een oplossing te komen. Is dit niet gelukt, dan ontstaat er 
een geschil dat aan de klachtencommissie voorgelegd kan 
worden. In 2014 was dit niet aan de orde. 

De klachtencommissie bestaat volgens het reglement uit 
drie leden die ieder hun eigen vervanger hebben. De leden 
worden benoemd op basis van voordracht, een lid is 
voorgedragen door Woonwijze, een door de HBV en een 
door de andere twee leden en is onafhankelijk van 
Woonwijze of de HBV. De leden worden benoemd voor  
een periode van drie jaar. Hierna kunnen zij worden 
herbenoemd voor een nieuwe periode van drie jaar. In 
2014 zijn de heren Udo en Van Bakel opnieuw benoemd. 

De leden van de klachtencommissie en hun 
plaatsvervangers:

Naam Functie Namens Lid sinds Aftredend

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

De heer A. Udo Lid Onafhankelijk 2005 2017

De heer C.A. Maas Lid HBV 2005 2015

De heer P. van Bakel Plaatsvervanger HBV 2005 2017

De heer R. Oomens Plaatsvervanger Woonwijze 2006 2016

De heer M.A.L.M. Aangenendt Plaatsvervanger Onafhankelijk 2007 2016
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Hoe kijkt u terug op 2014?
“2014 en ook dit jaar zijn roerige jaren met de kanteling van 
de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Er worden 
andere dingen van burgers en professionals gevraagd. De 
ondertoon hierbij is dat we het met minder middelen moeten 
doen. De pers noemt het ‘verschraling’. Afgelopen decennia is 
de verzorgingsstaat doorgeslagen, mensen zijn eraan gewend 
geraakt dat ze voor zorg altijd aangewezen zijn op anderen. Ik 
behoor tot de generatie die over tien jaar misschien zorg nodig 
heeft en wil dat ook krijgen als dit nodig is. Maar het moet 
wel betaalbaar blijven. Vandaar dat we het aan de voorkant 
anders moeten organiseren. Welzijn heeft hiermee te maken, 
Woonwijze ook. We hebben duidelijke raakvlakken en het is 
goed samen vooruit te kijken.”

2014 was voor woningcorporaties het jaar van de 
parlementaire enquête, reflecteert dat volgens u ook  
op Woonwijze?
“Het gaat erover hoe in het algemeen naar woningcorporaties 
wordt gekeken. Corporaties zijn opgericht door en voor 
huurders. Veel corporaties zijn in de afgelopen jaren steeds 
groter en ingewikkelder geworden. En lastiger te controleren. 
Het is daardoor een voedingsbodem geworden voor 
misstanden.
Bij mijn weten reflecteert de enquête niet op Woonwijze. 
Ik vind het goed dat Woonwijze zich vragen stelt over de 
betaalbaarheid van woningen en de leefbaarheid in wijken. Ik 
hoop dat Woonwijze bij de beantwoording aandacht heeft voor 
de kleinschaligheid en de behapbaarheid.” 

De visitatie hield Woonwijze het afgelopen jaar een spiegel 
voor, welke spiegel zou u ons voor willen houden?
“In welzijnswerk wordt soms veel van mensen gevraagd. Het 
is goed dat mensen weer zelf dingen gaan doen. Soms moet 
je dan ‘even op de handen gaan zitten’ en het niet overnemen. 
We zien dat sommige organisaties dan in dit gat springen. De 
spiegel die ik Woonwijze wil voorhouden is: zoek naar balans. 
Wat ga je overpakken, wat laat je los en wat ga je zelf doen.”

 Naam: Annie van den Heuvel   
 Leeftijd: 55
 teammanager Welzijn Vught  

Mensen wonen door 
veranderingen in de zorg 
steeds langer thuis. Woonwijze 
investeerde veel in het 
buurtcontact, wat vindt u 
daarvan?
“Ik vind het erg goed dat als 
mensen iets willen, ze hierin 
gefaciliteerd worden. Ook als het 
gaat om een fysieke voorziening. 
Ik vind het belangrijk dat de 
uitwerking van initiatieven bij 
bewoners zelf ligt en dat er 
oog is en blijft voor nieuwe 
initiatieven.”

Hoe kijkt u naar 2015?
“Voor welzijn en zorg is 2015 
een overgangsjaar waarbij 
bijgeschaafd wordt en gekeken 
wordt naar wat goed gaat. Een 
spannend jaar. Ik geloof dat er 
veel kracht bij mensen zelf zit die 
we nog onvoldoende benutten. 
De komende jaren zal er een 
andere ordening en samenhang 
ontstaan tussen mensen en 
organisaties. Dat heeft gevolgen 
voor corporaties en andere 
instellingen.”

“ Ik vind het erg goed 
dat als mensen iets 
willen, ze hierin 
gefaciliteerd worden.” 
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11. Financieel 

2014 stond in het teken van de parlementaire enquête 
en de herziening van de woningwet, de zogenaamde 
Novelle van Blok. Veel aanbevelingen van de 
enquêtecommissie komen in de vernieuwde wet die 
in 2015 wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer. Een 
gevolg van de crisis is dat de betaalbaarheid steeds 
verder onder druk komt. Wij maken ons hier zorgen 
over en troffen maatregelen. De huur voor de laagste 
inkomens steeg minimaal.

Problemen door huurverhoging
Om de verhuurdersheffing (gedeeltelijk) te compenseren 
is vanaf 2013 inkomensafhankelijk huurbeleid ingevoerd. 
Door de huurstijging krijgen steeds meer huurders 
problemen om de huur te kunnen betalen. 

Voor de inkomens boven de € 43.602 is de huur met 
6,5 procent maximaal verhoogd om scheefhuur te 
ontmoedigen en meer woningen beschikbaar te 
krijgen voor onze primaire doelgroep. De huren van de 
geliberaliseerde woningen zijn verhoogd met de CPI  
index, dit was 2,59 procent.

Het inflatiepercentage over 2013 was 2,5 procent. De inkomensafhankelijke 
huurverhoging die we per 1 juli 2014 maximaal mochten doorvoeren zag er zo uit:

•  4 procent voor inkomens tot € 34.229 > inflatie plus 1,5 procent
•  4,5 procent voor inkomens tussen de € 34.229 en € 43.602 > inflatie plus 2 procent
•  6,5 procent voor inkomens boven € 43.602 > inflatie plus 4 procent 

Om de lagere inkomensgroepen te ontzien heeft 
Woonwijze besloten om per 1 juli 2014 voor de 
inkomens tot en met € 43.602 de huur alleen met 
de inflatie van 2,5 procent te verhogen.
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Financieel gezond blijven
Woonwijze wil ook in de toekomst een financieel gezond 
blijven. Daarnaast gaan we voor een gematigd huurbeleid, 
goed onderhouden woningen en hebben we een gezonde 
ambitie op het gebied van nieuwbouw. Om onze ambities in 
goede banen te leiden stellen we een meerjarenbegroting 
op. Hierin bekijken we wat de effecten zijn op de financiële 
kengetallen die door het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) aan ons worden opgelegd. 

Borging Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
In juni 2014 hebben we een borgbaarheidsverklaring 
ontvangen van het WSW. Onderdeel van dit nieuwe 
risicobeoordelingsmodel is de introductie van het 

borgingsplafond, wat in de plaats is gekomen van het 
faciliteringsvolume. Het borgingsplafond is het maximale 
bedrag dat een deelnemer aan geborgde leningen mag 
hebben. Voor Woonwijze betekent dit dat we voldoende 
leningen kunnen aantrekken voor de voorgenomen 
investeringen. 

Spreiding van leningen
Het beheer van de leningenportefeuille is een belangrijk 
onderdeel van ons financieel beleid. Sinds enkele jaren 
proberen we met een optimale spreiding van de 
leningenportefeuille het renterisico te beheersen. In ons 
financieel statuut staat dat we streven naar een maximaal 
jaarlijks renterisico van 10 procent van de totale 
leningenportefeuille. Ons renterisico blijft daarmee ruim 
onder de door WSW gehanteerde norm van 15 procent.

Aandacht voor risico’s 
Risicobeheer krijgt veel aandacht binnen Woonwijze. Onze 
risicoanalyse is opgenomen in de planning en control-
cyclus. De voortgang houden we bij in perioderapportages. 
De interne controle hebben we aangescherpt.  
Op belangrijke processen zetten we extra controle maat-
regelen in. Het resultaat is dat de kwaliteit van de 
gegevens voor de toezichthouders (de zogenoemde dPi en 
dVi) verbeterd is. We hebben een: 

•  Sterk verbeterde interne controle voor de 
inkomenstoetsing bij toewijzing van de woning.

•  Verbeterde interne controle voor het verkoopproces.
•  Verbetering van de perioderapportages door 

verslaglegging over uitgevoerde interne controles.

Daarnaast gebruiken we veel scenarioberekeningen. 
Hierbij kijken we wat de effecten van mogelijke maat-
regelen zijn. We volgen hierbij de normen van het WSW.

Woonwijze wil ook in 
de toekomst een 
financieel gezond 
blijven. Daarnaast gaan 
we voor een gematigd 
huurbeleid, goed 
onderhouden woningen 
en een gezonde 
ambitie op het gebied 
van nieuwbouw.
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Financieel staan 
we er gelukkig 
goed voor. Onze 
woningen zijn goed 
onderhouden. Bij 
alles wat we doen 
hebben we ‘Oog 
voor mensen’. 
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Geconsolideerde balans
(waarderingsgrondslag bedrijfswaarde) 

Geconsolideerde balans
(waarderingsgrondslag bedrijfswaarde) 

x € 1.000 x € 1.000 

VASTE ACTIVA 2014 2013

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Sociaal vastgoed in exploitatie 180.860 198.423

Sociaal vastgoed in ontwikkeling 7.058 8.711

Onroerende en roerende goederen t.d.v. de exploitatie 4.782 4.930

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA 192.700 212.064

VASTGOEDBELEGGING

Commercieel vastgoed in exploitatie 19.300 15.794

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 9.434 9.886

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA/VASTGOEDBELEGGING 28.734 25.680

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Beleggingen lange(re) termijn 260 1.382

Te vorderen Kopen naar Wens 4.964 3.556

Latente belastingvordering 864 1.293

TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA 6.088 6.231

TOTAAL VASTE ACTIVA 227.522 243.975

VLOTTENDE ACTIVA

ONDERHANDEN PROJECTEN

Voorraad gereed product 1.114 0

ONDERHANDEN PROJECTEN

Onderhanden projecten 0 257

VORDERINGEN

Huurdebiteuren 138 149

Debiteuren gemeente 21 12

Overige vorderingen 145 5

Overlopende activa 195 96

TOTAAL VORDERINGEN 499 262

Liquide middelen 755 240

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 2.368 759

TOTAAL GENERAAL ACTIVA 229.890 244.734

PASSIVA 2014 2013

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 115.864 132.394

VOORZIENINGEN

Voorziening latente belastingverplichting 1.291 1.293

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen kredietinstellingen 101.104 98.009

Overige leningen o/g 10 10

Terugkoopverpl. Won. verkocht onder voorwaarden 8.328 9.212

TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN 109.442 107.231

KORTLOPENDE SCHULDEN

Onderhanden werk 187 0

Schulden aan leveranciers 416 1.262

Schulden aan gemeenten 325 3

Belastingen, S.V. premies en pensioenen 248 225

Overlopende passiva 2.117 2.326

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 3.293 3.816

TOTAAL GENERAAL PASSIVA 229.890 244.734
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Geconsolideerde W&V rekening 
(waarderingsgrondslag bedrijfswaarde) 

x € 1.000 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2014 2013

Huren 17.598 16.711

Vergoedingen 575 641

Opbrengst verkopen woningen 175 556

Overige bedrijfsopbrengsten 292 357

TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 18.640 18.265

BEDRIJFSLASTEN

Afschrijvingen op vaste activa 9.134 10.161

Waardeveranderingen MVA 6.037 6.770

Lonen en salarissen 1.343 1.746

Sociale lasten 234 244

Pensioen / VUT-lasten 288 325

Lasten onderhoud 2.876 3.399

Overige bedrijfslasten 5.843 4.197

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 25.755 26.842

EXPLOITATIERESULTAAT -7.115 -8.577

Niet gerealiseerde herwaardering vastgoedbeleggingen -709 -1.531

Vrijval ongerealiseerde reserve 9.035 9.771

Waardeverandering Financiele vaste activa -359 -1.631

BEDRIJFSRESULTAAT 852 -1.968

RENTE

Rentebaten 49 128

Rentelasten 3.846 3.913

RENTERESULTAAT -3.797 -3.785

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN -2.945 -5.753

Belastingen 427 0

JAARRESULTAAT -3.372 -5.753
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Kengetallen over de afgelopen 5 jaar Kengetallen over de afgelopen 5 jaar 

2014 2013 2012 2011 2010

14.1 AANTAL VERHUUREENHEDEN IN BEHEER

Woningen en woongebouwen in exploitatie 2.955 2.980 3.025 2.904 2.876

Mutatie boekjaar woningen in exploitatie 48 -25 -45 -17 28

Totaal woningen 3.003 2.955 2.980 2.887 2.904

Garages / overig bezit 173 173 173 116 123

TOTAAL VHE'S 3.176 3.128 3.153 3.003 3.027

Woningen en woongebouwen in aanbouw 6 67 0 0 0

14.2.1 PERSONEELSBEZETTING (VOLTIJDS)

AANTAL MEDEWERKERS

Directie / staf / bedrijfsondersteuning 6 6 7 5 5

Front office 6 5 7 8 7

Back office 7 10 9 9 9

14.2.2 PERSONEELSBEZETTING (DEELTIJDS)

AANTAL MEDEWERKERS

Directie / staf / bedrijfsondersteuning 3 3 4 4 4

Front office 7 9 7 5 6

Back office 1 1 2 1 1

TOTAAL 30 34 32 32 32

14.3 VERHUURZAKEN

WONINGTOEWIJZING

Aantal woningzoekenden 3.988 3.751 3.694 3.635 3.547

Aantal toewijzingen (excl nieuwbouw) 201 155 122 164 172

Aantal leegstaande woningen > 3 maanden 66 37 17 16 28

VERDELING WONINGBEZIT:

a. Goedkoop 438 466 541 616 632

b. Betaalbaar 2.084 2.087 2.138 2.076 2.108

c. Dure woningen 363 302 221 146 119

d. Geliberaliseerd 118 100 80 41 37

HUURINCASSO

Totaal aantal huurmatigingen 0 428 453 445 535

Huurachterstand in % 0,77% 0,88% 0,67% 0,65% 0,75%

Huurderving in % 1,50% 1,06% 0,92% 0,43% 0,56%

2014 2013 2012 2011 2010

14.4 FINANCIELE CONTINUITEIT

VERHOUDINGSGETALLEN

Liquiditeit  0,72  0,20  0,79  0,78  0,29 

(Vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 50,4% 54,1% 58,3% 51,2% 53,7%

(Eigen vermogen / totaal vermogen)

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

(Jaarresultaat / eigen vermogen)

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

(Exploitatieresultaat / balanstotaal)

14.5 ONDERHOUD 

KOSTEN PER VHE (IN EUROS)

Dagelijks onderhoud 378 276 327 321 389 

Planmatig / project onderhoud 527 810 1.068 1.254 736 

14.6 BALANS EN WINST - EN VERLIESREKENING

RESULTAAT PER VHE (IN EUROS)

1.  Eigen vermogen 36.481 42.325 51.068 40.129 43.838 

2.  Directe bedrijfslasten 1.162 558 381 368 517 

3.  Personeelslasten 587 740 677 632 617 

4.  Andere bedrijfslasten 497 582 612 663 665 

5.  Exploitatieresultaat -2.240 -2.742 3.065 -4.367 -7.409 

6.  Jaarresultaat -1.062 -1.839 4.769 -4.192 -7.093 
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Bij Woonwijze 
leggen we de lat 
hoog. Daarom hier 
alvast een blik naar 
de toekomst

Norm wsw Onze norm Jaar 2014 Jaar 2018

Aantal vhe 3.176 3.262 

Huurbaten (in miljoen) 17,6 21,7 

Overige baten (in miljoen) 1,0 0,7 

Lasten (in miljoen) 21,6 17,4 

Netto operationele kasstroom  

(in miljoen)

> 0 > 0 3,9 7,7 

Icr 1,4 1,4 2,0 3,3 

Dscr 1,0 1,0 1,2 1,6 

Solvabiliteit (in %) 20 20 50 57 

Loan to value (in %) 75 75 50 41 
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Smartlappenkoor 
Onbekrommert zong 
tijdens de feestelijke 
oplevering van de 
woningen van het 
Voirtse Veld
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Bewust. Betrokken. 
Betrouwbaar. Dat zijn 
onze kernwaarden.

Onze basisprincipes. 
Ze liggen ten 
grondslag aan onze 
visie. Het zijn de 
principes van waaruit 
we werken.
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