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#INVESTEREN
Elke vijf jaar nemen we onze investeringsstrategie onder de loep. Ook nu
hebben we deze weer onder handen genomen. Als we kijken naar hoe het
nu gaat dan weten we dat de (basis)kwaliteit van het vastgoed goed op
orde is en Woonbedrijf financieel gezond is. Onze klanten, de huurders,
komen bij ons op de eerste plaats. Op de cover staat één van hen: Willie
van Steen. Uiteindelijk draait het natuurlijk om hem en al onze andere
huurders als we kijken naar de toekomst.
Woonbedrijf investeert tussen 2017 en 2021 in
beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van
wonen. Deze keuzes komen voort uit de koersdoelen
van Woonbedrijf en woningmarktonderzoek op
landelijk en lokaal niveau. Maar welke uitdagingen
ziet Woonbedrijf? En waarom kiest Woonbedrijf
ervoor te investeren in projecten van anderen? Vanaf
pagina 4 licht directeur Vastgoed Paul Terwisscha van
Scheltinga de investeringsstrategie toe. Hij vertelt ook
waarom Woonbedrijf stevig inzet op duurzaamheid.
Graag laten we u kennis maken met Roy Beijnsberger,
sinds 1 oktober 2016 versterkt hij het directieteam
als directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Op pagina 7
vertelt hij in een openhartig gesprek over zijn plannen

#NIEUWS
We zijn benieuwd naar
uw mening

Redactie W

Susan Steenbakkers
Kansenfestival SPACE-S
402 huurwoningen en 200 verschillende woningtypes.
350.000 manuren van bouwvakkers. 4.646 volgers op
Facebook, 500.000 tot 1.000.000 inhoudelijke
gesprekken, 5 kilo borrelnoten en al 5 jaar
betrokkenheid onder bewoners. Een kleine impressie
van het resultaat van co-creatie op SPACE-S. Dit grote
nieuwbouwproject is samen met bewoners
ontworpen. Zonder over de grenzen van budget en
planning te gaan, leverde dit een mooie wijk met zeer
betrokken bewoners op. Als u overweegt of co-creatie
iets is voor u of uw organisatie, nodigen we u graag
uit voor ons Kansenfestival van co-creatie op
donderdagmiddag 21 september. Graag bepalen wij
samen met u de inhoud. Meer op woonbedrijf.com/
kansenfestival-co-creatie.
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Twee keer per jaar ontvangt u als relatie van
Woonbedrijf dit magazine. Een magazine waarmee
wij u een inkijk willen geven in onze werkwijze en
deelgenoot willen maken van Woonbedrijf. We gaan
graag de dialoog aan met onze samenwerkingspartners. We maken de W met veel plezier en streven
ernaar om alle inhoud af te stemmen op waar u als
lezer behoefte aan heeft. We hebben een beeld van
wie u bent, maar we weten niet hoe u dit magazine
bekijkt. Inspireert het? Geeft het helderheid? Leidt
het tot een beter contact met Woonbedrijf? En zo
hebben we nog meer vragen aan de lezers. Daarom
starten we in juni met een digitaal lezersonderzoek.
We zijn benieuwd naar uw mening. U ontvangt in juni
per mail een link naar het onderzoek.

voor onze corporatie en zijn ervaringen in zijn eerste
half jaar bij Woonbedrijf.
Woonbedrijf nam vorig jaar drie nieuwbouwprojecten
in het centrum van Helmond over van haar
Helmondse collega-corporatie Volksbelang.
Tjakko Middel, beleidscoördinator Wonen bij
gemeente Helmond, en Dennis van Thiel, manager bij
Woonbedrijf, leggen vanaf pagina 9 uit waarom de
samenwerking interessant is voor alle partijen.
Het is weer een W vol plannen en vooruitkijken.
Veel leesplezier!
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in beweging

WOONBEDRIJF ZET VERMOGEN DUURZAAM IN

DE TAKEN DIE WE ALS
CORPORATIE HEBBEN,
HEBBEN WE OVER
VIJFTIG JAAR NOG
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TEKST: MARTIJN VAN DER VEN - BEELD: FREEKJE GROENEMANS
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#WOONBEDRIJF

Woonbedrijf investeert tussen 2017 en 2021 in
beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van
wonen. Deze keuzes komen voort uit de koersdoelen
van Woonbedrijf en woningmarktonderzoek op
landelijk en lokaal niveau. Directeur Vastgoed
Paul Terwisscha van Scheltinga licht de
investeringsstrategie toe.

“WE HEBBEN DECENNIALANG
EEN KWALITEITSDRANG GEHAD:
MEER RUIMTE, MEER RUIMTE.
DAT LIJKT NU TE STABILISEREN.
WAT KLEINER WONEN IS
PRIMA”

PAUL TERWISSCHA VAN

SCHELTINGA

Welke uitdagingen ziet Woonbedrijf?

“Het tempo waarin we de energieprestaties van
onze woningen verbeteren, vinden we te laag. We
schroeven het aantal labelsprongen (een
labelsprong betekent dat de woning een klasse
zuiniger wordt, red.) daarom op met 50% per jaar
en waar mogelijk meer. Uiteindelijk bepaalt onze
klant of we deze investeringen in energiemaatregelen doen en of ze succesvol zijn. Als een
bewoner de woonkamer stookt op 25 graden met
de ramen open, is de investering zinloos. Daarom
volgen we na de verbetering het werkelijke
verbruik. Enerzijds om te leren wat succesvol is en
anderzijds om bewoners feedback te kunnen
geven. Daarnaast willen we in 2027 optimaal
circulair zijn en de grondstoffen die vrijkomen bij
sloop en renovaties volledig hergebruiken.”
ZOMER 2017 | WPLATFORM.NL

” We zien dat er sprake is van gezinsverdunning,
een huishouden telt gemiddeld minder dan 2
personen. En we zien steeds meer ouderen, nu al is
30% van onze klanten 65-plusser. Ruim de helft
van die groep woont in een eengezinswoning. Er is
een groeiende vraag naar kleinere woningen van
circa 50 á 60 vierkante meter met een huur onder
de aftoppingsgrenzen, zodat er recht op
huurtoeslag is. Dit betekent dat een groot deel van
onze nieuwbouwproductie zal bestaan uit
woningen met een huur lager dan e 592,00 per
maand. Dat lukt ons niet zo maar. We hebben onze
ketenpartners nodig om dat te doen tegen lage
bouwkosten. En we hebben de regiogemeenten
hard nodig om met hun woonprogramma’s en
grondbeleid betaalbaar wonen mogelijk te
maken.”

Woonbedrijf zet stevig in op duurzaamheid.
Waarom?

LEES VERDER
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INVESTERINGSSTRATEGIE
2017-2021
De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in
nieuwbouw. Nog 1.000 woningen zijn momenteel
in aanbouw. De organisatie is financieel gezond.
Op klantwaardering scoren we een 7,4 (Aedes
benchmark 2016) en de kwaliteit van het
vastgoed is goed op orde. Er is een blijvende
vraag naar betaalbare woningen.
Woningmarktonderzoek voorspelt een lichte
groei in de vraag naar sociale huurwoningen. De
groei wordt met name verwacht in de middeldure
huur en in de koopsector. Tegen deze
achtergrond is de Investeringsstrategie 2017-2021
vastgesteld.

Waarom kiest Woonbedrijf ervoor te
investeren in projecten van anderen?
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“In 2016 hebben we 493 woningen overgenomen
in Eindhoven, Best en Veldhoven van collegacorporatie Mooiland. Ook werden we actief in
Helmond door de overname van drie
nieuwbouwprojecten van woningcorporatie
Volksbelang. Deze projecten passen perfect in
onze strategie. Het zijn kleine woningen met een
lage huur. We bestendigen onze betaalbare
woningvoorraad met deze investeringen en we
zullen in de regio blijven kijken naar kansen.”
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“EINDHOVEN HEEFT EEN
STEVIGE BOUWAMBITIE,
VOORAL IN HET CENTRUM.
WE ZIJN MET MEERDERE
PARTIJEN IN GESPREK OVER
HOE WIJ DAARAAN KUNNEN
BIJDRAGEN”

OP HOOFDLIJNEN:
• Investeren in beschikbaarheid
- 350 nieuwe woningen per jaar bouwen
- wonen mogelijk maken op inbreidingslocaties
in de binnenstad
- kansen pakken voor vernieuwing in buurten
(bijvoorbeeld oude winkelstrips)
- in elke randgemeente een bezit van minimaal
500 woningen realiseren
- bouwen en samenwerken in Helmond
(stadsregio Eindhoven-Helmond)
• Investeren in kwaliteit
- focus op de verduurzaming van het bestaande
woningbezit
- verduurzamen en renoveren van 550
woningen per jaar
- labelsprongen verhogen met 50% per jaar en
waar mogelijk meer
- vanaf 2017 circulair slopen en in 2027 volledig
circulair slopen, renoveren en bouwen
- experimenteren met energieneutrale
nieuwbouwwoningen
• Investeren in betaalbaarheid
- in stand houden van de ‘ijzeren voorraad’ van
huurwoningen onder de aftoppingsgrens
- 0% huurverhoging in 2017
- zorgen voor voldoende woningen voor
woningzoekenden jonger dan 23 jaar
- verder terugbrengen van stichtingskosten door
het toepassen van beproefde bouwconcepten
• Opgaven van derden
- overnemen van projecten en/of bezit van
collega-corporaties
- herbestemmen/herontwikkelen van
(leegstand) vastgoed

LEES VERDER IN BIJGESLOTEN WSPECIAL

interview

#WOONBEDRIJF

TEKST: MICHIEL DE BOER
BEELD: ZERO40

Voortbouwen
en verbeteren

LEES VERDER
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Sinds oktober 2016 versterkt Roy Beijnsberger het
directieteam van Woonbedrijf. In zijn portefeuille:
Financiën & Bedrijfsvoering. Beijnsberger, van huis uit
registeraccountant, brengt een berg ervaring mee
vanuit de gemeente Eindhoven waar hij de afgelopen
15 jaar diverse functies vervulde op verwante gebieden
zoals financiën, vastgoed, ruimtelijke ordening en
management. Met ruim een half jaar op de teller zijn
wij benieuwd naar de ervaringen en plannen van
Beijnsberger. Lees hier het openhartige gesprek.
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Wat is het eerste grote speerpunt dat je hebt
aangepakt de afgelopen maanden?

ROY BEIJN

SBERGER

“Dat zijn er een paar. Woonbedrijf koos onlangs voor
hetzelfde directiemodel als ik heb meegemaakt bij de
gemeente Eindhoven. Niet denken vanuit een directeur
die zijn kolom aanstuurt en leiding geeft aan zijn
managers, maar een directieteam dat werkt vanuit een
gezamenlijke strategie en collegialiteit. Deze manier
van werken past mij en is één van de redenen waarom
ik voor Woonbedrijf heb gekozen. Mijn functie was
nieuw in dit geheel. Dus dat is ook een van de eerste
klussen waarmee ik aan de slag ben gegaan; op welke
wijze draagt Financiën & Bedrijfsvoering effectief bij
aan de organisatie? Ik zit nog middenin dat traject.
Samen met mijn collega-directeuren en -leidinggevenden ben ik aan het verkennen wat we zijn, waar
we naartoe willen en hoe we dat doen. Waar we
bijvoorbeeld op inzetten is veel meer samensmelting
van de disciplines. Dus niet werken in solistische
afdelingen, maar samen oplossingen creëren die nodig
zijn. Als bijvoorbeeld nu een districtsmanager van de
afdeling Wonen een plan heeft, dan moet hij naar
diverse afdelingen. Eigenlijk moet hij al die
voordeurtjes af om zelf die verandering te organiseren.
Waar ik naartoe wil is dat we ontzorgen. Meedenken
over veranderingen die collega’s zien en faciliteren wat
daarvoor op de achtergrond nodig is. ‘Regievoering op
veranderingen’ hebben we dat genoemd.”

Hoe was je eerste week bij Woonbedrijf?
Beijnsberger: “Wat meteen opviel toen ik hier
binnenkwam, is het mooie welkom dat Woonbedrijf je
geeft. Op de balie prijkt het woord in neonletters en ik
heb ervaren dat het veel meer is dan een folder, een
imago. Mensen zijn enthousiast en lopen over van trots
om je iets te vertellen over de organisatie of over hun
werk. Ik voelde me meteen welkom bij Woonbedrijf en
na zes maanden voel ik dat nog steeds.
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Het afgelopen half jaar heb ik uitvoerig kennisgemaakt
met de organisatie. Ik ben met vele collega’s op pad
geweest. Heb het echte werk leren kennen, het één-opéén contact met klanten. Waar onze collega’s - ook in
de hele moeilijke situaties - met veel respect voor de
mens (huurder klinkt zo afstandelijk) de zaken
proberen zo goed mogelijk te regelen. Prachtig om te
zien!”
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“WE KUNNEN HEEL
VEEL WILLEN, MAAR
WE MOETEN OOK
PRIORITEREN.”

Heel extreem: zeer vooruitstrevende bedrijven
zoals Spotify, ING, Netflix zijn aan het
experimenteren met wat ze noemen ‘tribes’. Echt
het afdelingsdenken verlaten en toe naar
waardeteams. Hoe kijk je daar tegenaan?
“Ik denk dat dat voor deze organisatie nog een stap te
ver voert. Het komt wel in de buurt van: wat is hier de
klus? Welke competenties heb je nodig en wie moet je
daarvoor bij elkaar zetten? Daarbij heb ik ook de
behoefte om tactische afwegingen te maken. We
kunnen heel veel willen, maar we moeten ook
prioriteren. Hoe verhouden plannen zich tot onze
organisatiedoelstellingen? En wat gaan we eerst,
daarna of misschien helemaal niét doen? Uiteindelijk
gaat het erom om goed wonen mogelijk te maken voor
een zo groot mogelijke groep mensen. Dus we moeten
onze capaciteit en budget optimaal inzetten. De
komende tijd kijken we daarvoor nadrukkelijk ook naar
de rol die de informatiehuishouding, en dat is dus echt
meer dan de afdeling Informatisering &
Automatisering, speelt en kan spelen in de organisatie.
Tenslotte zal ook onze klant steeds meer van ons
verwachten op het gebied van online dienstverlening.”

LEES VERDER OP WPLATFORM.NL

#WOONBEDRIJF

Woonbedrijf
verhoogt huren
dit jaar niet
Goed nieuws voor de meeste huurders van Woonbedrijf. Woonbedrijf verhoogt
de huren van al haar sociale woningen (ruim 31.000) in 2017 niet. De economie
trekt aan, maar veel huurders gaan er dit jaar financieel niet op vooruit.
Woonbedrijf vindt het belangrijk dat huurders goed én dus ook betaalbaar
wonen. Daarom kiezen wij voor een huurverhoging van 0% per 1 juli 2017!
Betaalbaar
Paul Tholenaars, directeur Wonen licht toe
waarom Woonbedrijf deze keuze maakt: “Onze
woningen moeten betaalbaar en beschikbaar
blijven voor onze doelgroep: de huishoudens met
de laagste inkomens. En daarom verhogen wij de
prijzen van onze sociale huurwoningen dit jaar
niet. Gelukkig zijn wij financieel in staat om dat te
doen.” Ook de huurders van Vestide krijgen geen
huurverhoging.

#

Jack Zegveld, voorzitter Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW)
“De economie trekt aan, maar nog veel
huurders hebben het financieel moeilijk.
Daarom hebben wij ons sterk gemaakt voor
0% huurverhoging.”

Inflatiepercentage
Huurders van 776 woningen met een huurprijs
boven de huurtoeslaggrens van e 710,68 krijgen
dit jaar wel een huurverhoging, maar slechts 0,3%.
Dat is alleen het inflatiepercentage. Van de
overheid mogen wij deze huren met maximaal
4,3% verhogen, afhankelijk van het inkomen.
Maar daar kiezen wij dus niet voor. Zo houden we
ook deze woningen betaalbaar!

EN WAT
VINDT HIJ?

Lees de complete reactie op wplatform.nl

Afweging
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Woonbedrijf heeft de kosten doorgerekend en we
kunnen de huurverhoging 2017 achterwege laten
zonder gevolgen voor onze andere plannen. Wij
maken ieder jaar opnieuw de afweging tussen
betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit.
Volgend jaar kijken we opnieuw naar de situatie.
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w-special duurzaamheid
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Bij deze W vindt u onze W special over duurzaamheid.
Met het oog op de toekomst omarmt Woonbedrijf de
duurzaamheidsgedachte. In de special leest u hoe dat
terugkomt in ons dagelijks werk volgens ons motto:
gewoon de goede dingen doen!
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gastcolumn

#WOONBEDRIJF

FRANS STIE

NEN

Wonen in
de slimste
regio van
de wereld?
BEELD: GEMEENTE HELMOND

De Metropool Regio Eindhoven heeft enkele jaren
geleden het predicaat ‘de slimste regio van de wereld’
behaald. Alle 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant
gebruikten die titel vol trots, om aan te tonen hoe
innovatief, verbindend en creatief zij zijn. Met name het
bedrijfsleven was de motor voor die verkiezing en de
andere partijen konden goed meeliften op dat succes.
Duidelijk is dat samenwerken in een regio tot meer
exposure, meer drive en betere (woon)voorzieningen
leidt. Ook en juist voor gemeentebesturen en
woningcorporaties betekent dat een uitdaging, maar
maken wij en zij die waar?
Samenwerken betekent geven en nemen en mijn
ervaring in onze Metropool Regio Eindhoven bewijst
nog steeds, dat met name gemeentebesturen graag
nemen, maar moeite hebben om te geven. Dat doen we
overigens in een bijzonder goede verstandhouding,
maar ondertussen houden we elkaar vaak op in
noodzakelijke ontwikkelingen die we wel zien, maar
niet waar maken.

Frans Stienen
wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting,
Cultuur, Sport, City-Marketing en Monumenten
Gemeente Helmond
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En hoe zit dat met onze woningbouwopgave? Er is een
goede tendens zichtbaar, dat met name de corporaties
in onze regio zich ook steeds meer vinden in
gezamenlijk overleg. Er zijn stappen zichtbaar die voor
huurders en kopers profijt opleveren. Gaat het snel
genoeg? Ik vind van niet. Het is nog steeds niet uit te
leggen, dat er maar enkele regionale huisvesters zijn,
die ondanks toenemende (interne?) kosten jaarlijks 0%

huurverhoging aan hun huurders berekenen. Veel
andere berekenen de inflatie en een jaarlijkse stijging,
met als motivatie dat het nodig is voor de continuïteit
van de organisatie of voor het dekken van onrendabele
toppen bij renovatie of nieuwbouw.
Zouden de sociale huisvesters van onze regio daar ook
niet eens ‘de slimste van de wereld’ of misschien
tenminste ‘de slimste van Nederland’ mee kunnen gaan
worden door de huurders optimaal te bedienen met
geen huurstijgingen meer, door onder andere beter
organisatorisch te gaan samenwerken en misschien wel
te gaan fuseren?
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infographic

WOONBEDRIJFINBEELD.COM
JAARVERSLAG 2016
Uiteraard stelt Woonbedrijf ieder jaar een jaarverslag op: een overzicht van wat er in het
afgelopen jaar is gebeurd, met een financiële verantwoording. Sinds vorig jaar
presenteert Woonbedrijf de rapportage op een vernieuwende manier: online, makkelijk
toegankelijk en onderscheidend via woonbedrijfinbeeld.com. In deze infographic staan
een aantal onderdelen uit het jaarverslag. Een online verslag is dynamisch en daarom
plaatsen we het hele jaar door updates van onze projecten, (buurt) activiteiten en
resultaten. Bekijk ook op www.woonbedrijfinbeeld.com wat we tot nu toe in 2017
hebben gedaan en binnenkort de definitieve financiële cijfers van 2016.
De financiële cijfers waren bij het ter perse gaan van dit magazine nog niet definitief vastgesteld.

Woonbedrijf huisvest
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Woningbezit
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3.608
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TEKST: MICHIEL DE BOER - BEELD: VERSE BEELDWAREN

WOONBEDRIJF INVESTEERT IN
NIEUWBOUWPROJECTEN IN HELMOND

ZOMER 2017 | WPLATFORM.NL

De gemeente
wil soms
meer dan de
corporaties
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In de zomer van 2016 tekenden woningbouwvereniging
Volksbelang uit Helmond en Woonbedrijf een samenwerkingsovereenkomst met als inzet de overdracht van drie
nieuwbouwprojecten in Helmond. Woonbedrijf zal als nieuwe
eigenaar samen met Volksbelang de projecten gaan ontwikkelen
en realiseren. Tjakko Middel, beleidscoördinator Wonen bij
gemeente Helmond, en Dennis van Thiel, manager bij
Woonbedrijf, leggen uit waarom de samenwerking interessant is
voor alle partijen. Maar vooral voor de inwoners van Helmond.

HIER WONEN?

Meld je aan en vul de enquete in via
www.onsoostende.nl

ZOMER 2017 | WPLATFORM.NL

De drie nieuwbouwprojecten van Helmond
gaan door dankzij hulp uit Eindhoven. Hoe
gaat u dat uitleggen aan de Helmonders?
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Middel: “De Helmondse woningcorporaties
presteren naar vermogen, maar soms is het
vermogen onvoldoende om de huisvestingsopgave
te realiseren. Dit was voor Woonbedrijf aanleiding
de helpende hand toe te steken en daar is niets mis
mee. Er moest een karwei afgemaakt worden en
het is bekend dat wij regionaal denken en
samenwerken. Maar eigenlijk verwacht ik niet dat

de mensen in Helmond bezig zijn met de vraag of
de nieuwbouwprojecten van Volksbelang zijn of
van Woonbedrijf. Onze inwoners kiezen in de eerste
plaats voor het soort woning en de locatie die bij
hen passen.”

“HELMOND HEEFT NET ALS
EINDHOVEN EEN STERKE
SOCIALE HUURSECTOR”

#WOONBEDRIJF

#

Zijn het kleine Helmondse Volksbelang en het
grote Eindhovense Woonbedrijf eigenlijk niet
te verschillend?

Een van de drie projecten is Ons Oostende. De
toekomstige huurders bepalen hoe de
bouwplannen eruit gaan zien. Spannend?

Van Thiel: “We werken samen met elk onze eigen
identiteit en hebben ons gericht op de vraag ‘Hoe
kunnen we samen het tempo in de bouwprojecten
houden en iets goeds doen voor de stad?’ Het DNA
van beide organisaties matcht: allebei zetten we het
belang van de klant voorop en we zijn er allebei van
doordrongen dat we staan voor kwalitatief goed en
betaalbaar wonen in een leefbare buurt. De
activiteiten in Helmond zijn wat Woonbedrijf
betreft niet eenmalig. Dankzij de drie
nieuwbouwprojecten ontdekken we hoe het werkt
in de stad, wat de behoeftes zijn en welke kansen er
liggen. Vanaf dit jaar schuiven we bij de gemeente
Helmond aan bij het overleg over de
prestatieafspraken.”

Middel: “Dat kun je wel zeggen. Voor de gemeente
Helmond is deze manier van werken volstrekt
nieuw. Welkom is het wel, want wij willen als
gemeente hier ook van leren. Woonbedrijf heeft
dankzij het project SPACE-S natuurlijk al kennis en
ervaring met klantgestuurd ontwikkelen,
community-denken en duurzaam werken. Dat
Woonbedrijf dit model nu wil uitvoeren op
Helmondse schaal, wordt alom positief ontvangen.”

EN WAT
VINDT HIJ?

“WOONBEDRIJF KOMT
NIET ALLEEN GELD NAAR
HELMOND BRENGEN, MAAR
OOK KENNIS, INNOVATIE EN
PRAKTIJKVOORBEELDEN VAN
HOE HET ÓÓK KAN”

Leon van Stiphout, directeur
woningbouwvereniging Volksbelang:

“Het verbaast me dat een grote
organisatie zó dicht bij haar
huurders staat”
In 2015 werd Volksbelang door de Autoriteit
Woningcorporaties (AW) onder verscherpt toezicht
gesteld. Volksbelang heeft toen besloten om haar
middelen geheel aan te wenden voor haar bestaande
voorraad. Dit besluit zou uitstel betekenen voor drie
nieuwbouwprojecten. Nu Woonbedrijf is ingestapt,
kunnen de drie projecten er alsnog komen.

Lees de complete reactie op wplatform.nl
LEES VERDER OP WPLATFORM.NL
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Van Stiphout: “We zijn een echte binnenstadcorporatie
met veel woningbezit in aandachtswijken. Onze uitgaven
voor onderhoud zijn hoog. Toen de verhuurdersheffing
werd ingesteld, hadden we weinig vet op de botten. De
daaropvolgende ondertoezichtstelling maakte dat we
vastliepen bij drie projecten.
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mijn Eindhoven

Eindhoven heeft
recht op meer
geld uit Den Haag
WOONBEDRIJF IN GESPREK MET PROF.IR. ELPHI NELISSEN, HOOGLERAAR
BUILDING SUSTAINABILITY AAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT
EINDHOVEN EN ALS DECAAN BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJK VOOR
DE FACULTEIT BOUWKUNDE. NELISSEN IS VOORZITTER VAN DE SOCIAAL
ECONOMISCHE RAAD BRABANT EN LID VAN HET COLLEGE VAN
OVERLEG VAN BRABANTADVIES.

TEKST: HETTY VAN ROOIJ
BEELD: FREEKJE GROENEMANS
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“IK ZOU WILLEN DAT ER
MEER ORGANISATIES
VERANTWOORDING
NAMEN OP DE
MANIER WAAROP
WOONBEDRIJF DAT
DOET”
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SEN

ELPHI NELIS

#WOONBEDRIJF

Als in het gesprek voor het eerst het woord ‘Eindhoven’ valt, schiet ze
rechtop. “Dit is een fantastische stad die zich geweldig ontwikkelt. Ik
kom uit Maastricht, maar Eindhoven is in de loop der jaren steeds
meer mijn stad geworden. Toen ik hier in 1977 kwam studeren was
er niet één terrasje op de Markt, kun je je dat voorstellen? Zoals de
campus van de TU/e zich momenteel organiseert, daar straalt de
kwaliteit van af, daar kunnen veel steden een voorbeeld aan nemen.
Jawel, ik weet dat er van alles nog beter kan of anders moet. Maar
echt: ik ben heel trots op Eindhoven.”
Keihard nodig

Slimme wijk

Maar meteen even doorgepakt: wat kan er dan
allemaal nog beter? “Moeten we het daar over
hebben? Ik vind dat we ons laten afschepen door Den
Haag. Wij mogen niet meepraten in het overleg van de
grote steden. Maar het kan toch niet waar zijn dat we
dat bepalen aan de hand van inwonersaantallen, en
niet op economische criteria? Het wordt hoog tijd dat
we goed uitdragen wat er hier in de tweede
economische regio gebeurt. Ik snap dat burgemeester
Jorritsma de omliggende dorpen bij de gemeente
Eindhoven wil betrekken, dat is keihard nodig om de
positie van Zuidoost-Brabant te versterken. Wat denk
je: Eindhoven krijgt van het rijk zo’n drie euro per
inwoner voor cultuur. In Amsterdam is dat meer dan
tweehonderd euro. De Randstad heeft de culturele
voorzieningen. Wíj moeten sappelen om het
Muziekcentrum met particulier geld overeind te
houden.”

Op tafel ligt een plak chocola (“Nemen, hoor!”), haar
secretaresse (“Wat moet ik zonder haar?”) komt binnen
om even iets te regelen. Nelissen praat enthousiast en
vertelt met smaak over het Smart City Program dat ze
op de TU/e heeft opgericht: hoe ontwerp je een slimme,
innovatieve, duurzame stad die de inwoners kwaliteit
van leven biedt? “En toen we bezig waren, dachten we:
we zijn hier leuk de theorie aan het bedrijven, maar het
wordt nog veel leuker als we dat gaan toepassen op een
nog te bouwen wijk. In Helmond, Brandevoort, komt de
komende jaren een slimme wijk die Brainport Smart
District gaat heten. Die moet zó goed worden dat de
hele wereld komt kijken. Er zijn veel partijen bij
betrokken, het kost veel tijd en energie, maar het is
fascinerend. We praten ook met Woonbedrijf, een
woningcorporatie die er heel goed in slaagt om het
brede perspectief voor ogen te houden. We willen ze er
graag bij hebben. Woonbedrijf brengt kwaliteit in een
stad, ze hebben de ambitie om de toekomst een beetje
beter te maken. Ik zou willen dat er meer organisaties
verantwoording namen op de manier waarop
Woonbedrijf dat doet.”

Juiste uitstraling

LEES VERDER

ZOMER 2017 | WPLATFORM.NL

Van de Nederlandse Rijksmusea staat er niet één
beneden de grote rivieren. “Klopt. Een Rijksmuseum
voor Technologie in Eindhoven, dat zou mooi zijn. En
een Designmuseum. Culturele voorzieningen, echte
publiekstrekkers, we hebben ze zó hard nodig om deze
regio aantrekkelijk te houden voor expats, voor
kenniswerkers, voor toptalent. Ze zijn onmisbaar om
Eindhoven de aantrekkingskracht te geven die bij zijn
potentie hoort. Wat hebben we moeten soebatten om
hier een International School te kunnen betalen! De
TU/e heeft het af en toe moeilijk om toppers aan te
trekken omdat de stad niet de juiste uitstraling heeft.
Het belang daarvan wordt in Den Haag niet voldoende
onderkend en ondersteund, en ik vind dat we recht
hebben op het geld dat daarvoor nodig is.”
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FAVORIETE PLEK
IN EINDHOVEN
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“Het hoofdgebouw van de TU/e, dat ik kan zien vanuit mijn werkkamer.
Wist je dat dit ooit het grootste kantoorgebouw van Nederland was? Ik
heb er mijn opleiding gedaan, ik heb er mogen afstuderen, ik heb het
gebouw al drie keer als studieobject gebruikt tijdens een masterproject
integraal ontwerpen. Ik snap de ins en de outs, ik snap wat architect
Van Embden in het begin van de jaren zestig bedoeld heeft. Ik zit in de
stuurgroep duurzaamheid van het hoofdgebouw. Zo’n kolos duurzaam
maken, op een heel ander niveau brengen, dat vind ik echt een uitdaging.
Dit enorme gebouw is mij heel erg lief.”
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uit de wijk

#WOONBEDRIJF

Welkom op
mijn kamer
TEKST: MICHIEL DE BOER
BEELD: VERSE BEELDWAREN

HARALD

EVERS

LEES VERDER
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Vestide, onderdeel van Woonbedrijf, is
gespecialiseerd in huisvesting voor
studenten, buitenlandse gasten en
andere short stayers in Eindhoven. En
dat is hard nodig, want met ruim 33.000
studenten heeft Eindhoven een flinke
studentenpopulatie. Ruim een derde
van deze studenten woont op kamers in
de stad. Districtsmanager Vestide,
Harald Evers: “Met een sterk toenemend
aantal internationale studenten, is de
populatie heel divers. Van de
‘traditionele student’ die gaat voor een
onstuimige combinatie van studie en
gezelligheid tot aan promovendi uit het
buitenland die ook hun echtgenoot
meenemen naar Eindhoven.” In deze
editie lichten we twee compleet
verschillende studentenlocaties uit.

19

uit de wijk

AURORA
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AURORA:
MODERNE
WOONRUIMTE
VOOR
INTERNATIONALS
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Evers: “Woontoren Aurora is gebouwd om tegemoet
te komen aan groeiende vraag naar woonruimte voor
internationale studenten en promovendi van de TU/e.
Het staat in het hart van de TU/e Campus dat zich
de komende jaren wil ontwikkelen tot een campus
met 18/7 bedrijvigheid. Als Vestide werken we nauw
samen met de TU/e; de universiteit heeft de contacten
met de buitenlandse studenten en gasten en wij
verzorgen binnen een daartoe aangewezen contingent
wooneenheden, voor een passende, gemeubileerde
woning. Aurora is een zeer modern gebouw waar
we goed hebben gekeken naar duurzaamheid en de
behoeften van de bewoners. Zo is er een inpandige
fietsenstalling, een gezamenlijke wasruimte en een
grote ontmoetingsruimte (Common Room). Aurora
bevat een mix van grotere en kleinere studio’s met een
eigen badkamer en keukenblok, 14 groepswoningen
en 12 tweekamerappartementen voor expats die hun
partner meenemen. We hebben bewust niet alles
uitontwikkeld. Zo hebben de bewoners ook inbreng
in bijvoorbeeld de invulling van de ontmoetingsruimte
en willen we samen met TU/e en bewoners een
buitenruimte gaan inrichten.”

AURORA
Locatie:		
TU/e Campus in Eindhoven
Aantal woningen:		
303
Gemiddelde huurprijs:
van € 215,00 tot € 492,00
Bouwjaar:		2016
Bijzonderheden:		
Woonlocatie voor internationale
		
studenten en promovendi

#

EN WAT
VINDT ZIJ?
Vifi Fu,
bewoner Aurora

“Ik wilde graag in Europa studeren”
Vifi: “Ik kom uit China, maar ik wilde erg graag in Europa
studeren. Ik heb gekozen voor Industrial Design aan de
TU/e omdat deze opleiding goed aangeschreven staat.
Als je uit het buitenland komt is woonruimte zoeken
natuurlijk best lastig. Gelukkig helpt de universiteit
daarbij. Ze droegen me een aantal opties aan en
uiteindelijk heb ik gekozen voor Aurora. Vestide biedt
deze appartementen aan voor een prima prijs. Ik krijg
ook huurtoeslag dus dan is het net betaalbaar voor mij.
Mijn studio is niet groot, maar in China deelde ik een
ruimte met meerdere studenten. Dat wilde ik echt
anders. Dit is mijn eigen plek.”
Lees de complete reactie op wplatform.nl

#WOONBEDRIJF

FISCUS CRATERA

#
FISCUS CRATERA
Locatie:		
Prins Hendrikstraat, de Bergen in
		Eindhoven
Aantal kamers
10
Gem. bruto huurprijs:
€ 226,14
Gem. kale huurprijs:
€ 194,39
Bouwjaar:
1938
Bijzonderheden:
Gedeelde woonkamer, keuken en
		
grote tuin

FISCUS CRATERA:
ECHT STUDENTENHUIS

Bewoners Fiscus Cratera

“Het is goed wonen hier”
Thijs, Manufacturing Systems Engineering, TU/e: “We
hebben een keer uitgezocht hoe het huis is ontstaan.
Voor zover wij weten was het van de christelijke
vereniging Ichtus. In 1969 is het in het bezit van Vestide
gekomen en sindsdien is het een algemeen
studentenhuis. Uiteindelijk heeft het de naam Fiscus
Cratera gekregen, wat staat voor ‘krattenbetaler’.
Daan, Technische Bedrijfskunde, TU/e: “Vroeger
bestelden de bewoners altijd bier bij de bierkoerier. Dan
moest iemand dat afrekenen natuurlijk. Dat deed de
Fiscus, zeg maar de penningmeester, dus zo is de naam
ontstaan. Een vrije Latijnse vertaling van ‘betaler’ en
‘krat’. Rafaela, Technische Bedrijfskunde, TU/e: “Het is
goed wonen hier. Het komt misschien wat rommelig over,
maar als je wilt studeren kan dat wel gewoon. Jasmijn,
Technische Wiskunde, TU/e, vult aan: “En als je lang wilt
doen over studeren, dan kan dat hier ook heel goed!”
Lees de complete reactie op wplatform.nl

kiezen wie hun nieuwe huisgenoot wordt. In het
verleden hebben we met volledige coöptatie onze
neus nog wel eens gestoten. Dat resulteerde dan in
studentenhuizen met clubjes vol bravoure die overlast
gaven voor de buurt. Daar is in Fiscus Cratera geen
sprake van. Uit de inschrijvingen, selecteren wij 15
kandidaten en uit deze Top 15 kiest het huis zelf die
nieuwe huisgenoot. Dat is voor beide partijen prettig.
Als ik nog student was geweest, zou ik hier wel willen
wonen.”

ZOMER 2017 | WPLATFORM.NL

Evers: “Fiscus Cratera is al heel lang in het bezit
van Vestide en is precies wat je je voorstelt; een
traditioneel studentenhuis. Het is gesitueerd in een
historisch pand in het hart van de stad (zijstraat van
de Kleine Berg). Daarmee is het een zeer gewilde
locatie. De sfeer, de nabijheid van voorzieningen en
natuurlijk cafés maakt het een heel aantrekkelijke
plek voor studenten. Het huis heeft 10 kamers en de
studenten delen een woonkamer en een grote keuken
met elkaar. Het heeft ook, zeker voor stadsbegrippen,
een enorme tuin, wat prettig is om te studeren of te
feesten natuurlijk.
We werken in dit studentenhuis met wat wij
noemen ‘beperkte coöptatie’. Dat betekent dat de
bewoners gedeeltelijk de vrije hand hebben om te

EN WAT
VINDEN ZIJ?
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samenspel

TEKST: MARTIJN VAN DER VEN - BEELD: RAOUL HOLLANTS
TEKST: HETTY VAN ROOIJ
BEELD: FREEKJE GROENEMANS

LUC STRAAT:
“DE MAATSCHAPPIJ
VERANDERT EN INNOVATIEVE
ONTWIKKELINGEN KOMEN
SNEL. DE IMPACT DAARVAN
OP JE BUSINESSMODEL KAN
GROOT ZIJN”

LUC STRAAT

S

EUW

IS TH

CHR

WOONBEDRIJF EN BERGOPWAARTS DELEN KENNIS
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SAMENWERKEN ALS
STRATEGISCHE KEUZE
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Nederland telt meer dan 350 woningcorporaties. Ze hebben allemaal
te maken met dezelfde wet- en regelgeving, maar de maatschappelijke
vraagstukken en opgaven verschillen per regio sterk. Is samenwerking
dan mogelijk? En zo ja, op welke manier? Directeur-bestuurder van
woningcorporatie Bergopwaarts Chris Theuws en manager Financiën
& Controlling van Woonbedrijf Luc Straat gaan het gesprek aan.

#WOONBEDRIJF

Bergopwaarts is klein, Woonbedrijf is groot.
Wat hebben jullie elkaar te bieden?
Theuws: “Bergopwaarts werkt in een landelijk gebied.
We zijn actief in gemeenten als Deurne en Asten. De
schaalgrootte is natuurlijk anders, maar qua
doelstellingen en cultuur lijken we veel op
Woonbedrijf. We zijn financieel gezond en ook ons
woningbezit bestaat voor 98% uit sociale
huurwoningen. Maar we hebben niet dezelfde
capaciteit om innovatieve bouwprojecten of ICToplossingen te ontwikkelen. Als kleine organisatie
zoeken we daarom graag aansluiting bij de grotere
broers. Samen staan we sterk is ons motto.”

Chris Theuws naar De Zaligheden
Per 1 mei is Chris Theuws benoemd als directeurbestuurder bij Woningstichting De Zaligheden in
Eersel. Een corporatie in zijn geboortestreek. Bij het
uitkomen van deze uitgave was nog niet bekend wie
zijn opvolger wordt bij Bergopwaarts.

Straat: “Woonbedrijf is voorstander van samenwerken
en delen. We denken zelfs dat dit een
randvoorwaarde is om toekomstige uitdagingen aan
te gaan. Ik ben relatief nieuw in de corporatiesector
en mij viel op dat er veel wordt ingehuurd. Terwijl je
ook mensen in eigen dienst kunt delen met andere
woningcorporaties. “Nou,” zei Chris tijdens ons
kennismakingsgesprek van een paar jaar geleden,
“Dat doen we al.” Sindsdien delen we met
Bergopwaarts ook een fiscalist. Onze gedeelde collega
Ankie Moonen kijkt in meerdere keukens en wisselt
ervaringen uit. Dat levert ons allemaal praktische
voordelen op. Gevolg: een daling van de fiscale
advieskosten en meer grip op de materie.”

CHRIS THEUWS:
“VROEGER VERHUURDEN WE
WONINGEN. NU HUISVESTEN
WE MENSEN. DAT IS IETS HEEL
ANDERS”

Straat: “Woonbedrijf maakt gebruik van een
afwegingskader (klantwaarde, vastgoedwaarde,
bedrijfswaarde) en een aantal kritische succesfactoren
die in de strategiekaart zijn verwerkt. Denk aan
klantwaardering, online dienstverlening, de
investeringsstrategie en duurzaamheid. Als het gaat
om online dienstverlening, zien wij enorme kansen.
Zet de klant aan het stuur en geef hem de kanalen
zodat hij onze organisatie kan bereiken. Dat levert
een win-winsituatie op. De maatschappij verandert en
innovatieve ontwikkelingen komen snel. Daar moet je
als organisatie oog voor hebben, want de impact op je
businessmodel is groot. Het is nu al mogelijk om een
complete woning te printen. In 24 uur! Dat heeft
onherroepelijk gevolgen voor onze organisatie.”

Woonbedrijf laat risico’s en strategie
meebewegen
Luc Straat publiceerde een weblog over de vertaling
van strategische organisatiedoelen naar de dagelijkse
praktijk.
U leest dit artikel op https://tinyurl.com/mkpjpnp

Voor het bepalen van de organisatie-strategie
hanteren jullie dezelfde werkwijze, klopt dat?

LEES VERDER OP WPLATFORM.NL
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Theuws: “We werken allebei met zogenoemde
strategiekaarten. Bergopwaarts startte er in 2012 al
mee. We sturen op de effecten die we willen bereiken,
zoals passend wonen en een hoge klanttevredenheid
en we brengen onze risico’s in kaart. Ook benoemen
we onze doelstellingen en concrete activiteiten. En
dat moet ook, want vroeger verhuurden we
woningen. Nu huisvesten we mensen. Dat is iets heel
anders.”
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bewoner in beeld

Peter
Brinkman
TEKST: MARTIJN VAN DER VEN
BEELD: VERSE BEELDWAREN

HUURDER: PETER BRINKMAN
SOORT WONING: EENGEZINSWONING
WIJK: GESTEL
WOONT HIER SINDS: 2004

DAT WAS VAST EVEN SLIKKEN
VOOR DE NIEUWE BUREN?

Jarenlang toerde Peter Brinkman (43) als
gitaartechnicus met een bekende
Nederlandse band door Europa. Hij
woonde overal en nergens, tot hij op zijn
dertigste toe was aan vastigheid. Een eigen
stek: huisje, boompje, beestje. Hij koos
voor Gestel.

HOE GAAT HET NU MET DE
BUURT?

“Haha, ik snap wat je bedoelt. Toen ik destijds de
gitaarversterkers en speakers stond uit te laden,
voelde ik de gordijntjes opzij gaan. De buren
zullen vast gedacht hebben: dat wordt herrie!
Maar dat valt enorm mee, hoor. Ik werk al jaren
bij een groot kabel-tv- en internetbedrijf.
Gewoon tijdens kantooruren. En ’s avonds doe ik
het rustig aan.”

“Je merkt wel dat de buurt verandert. Vroeger
woonden hier voornamelijk oudere mensen.
Nu zie je allerlei nationaliteiten in de straat,
voornamelijk jonge mensen met kinderen.
Ook is er veel opvang van dak- en thuislozen
en (ex-)drugsverslaafden. Dat trekt helaas
rondzwervende personen aan die hier niet
wonen. Daar zijn best zorgen over in de buurt.”

DENK JE ER AAN OM TE
VERHUIZEN?
“Nee hoor, aan verhuizen denk ik niet. Mijn
buurvrouw is hier tot haar 95e blijven wonen.
Ze had zes of zeven kinderen, die om de beurt
een dag bij haar waren. Zo kan het dus ook.
Prachtig toch!”

