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Samen starten
Je buurtgenoten al leren kennen
vóórdat je ergens gaat wonen. Tijdens
enkele bijeenkomsten maakten de
toekomstige bewoners van het
Coriolanuspad al kennis met elkaar.
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In de wijk Oude Gracht-West zijn twee jaar geleden
56 duplexwoningen gesloopt die niet meer aan de eisen van nu
voldeden. Sinds juni 2017 staan er op dit groene stukje 54 kleine
gezinswoningen, waar vooral starters, stellen en jonge gezinnen
wonen. Bijzonder is dat de bewoners elkaar nog vóór de bouw van
de huizen leerden kennen. Woonbedrijf organiseerde
6 bijeenkomsten voor de bewoners, die samen nadachten over het
openbaar groen. Ook kregen ze uitleg over de installaties in hun
toekomstige huis. Naast een mooi groen gebied is er ook een
gemoedelijke buurt ontstaan met bewoners die regelmatig samen
optrekken, zoals Christel van den Nieuwenhof en Jacqueline
Wijgerden.
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Gericht werken
aan de toekomst
Er zijn veranderingen gaande op de woningmarkt, waar ook
Woonbedrijf mee te maken heeft. Belastingen en andere heffingen
stijgen, de vraag naar woningen neemt toe en huishoudens
worden steeds kleiner. Dit zijn uitdagende veranderingen, waar
Woonbedrijf iets mee wil. We hebben een nieuw ondernemingsplan
gemaakt, waarbij we goed hebben gekeken naar de toekomstige
ontwikkelingen. Hoe blijven we zorgen voor goede, betaalbare en
duurzame huurwoningen? Hoe kunnen we nog beter aansluiten bij
onze bewoners?
We luisteren goed naar wat bewoners en woningzoekenden willen.
Dat doen we samen met onze partners. Zo ontplooien we activiteiten
met het manifest ‘Toekomstvast Wonen’, een samenwerking tussen
de 13 woningcorporaties in onze regio, met als gezamenlijk doel
voldoende betaalbare, duurzame woningen voor iedereen. Ook
kijken we naar nieuwe, flexibele woonvormen zoals Spaceboxen.
Woonbedrijf wil fijn en ongestoord wonen voor iedereen mogelijk
maken. Maar dit kunnen we niet alleen. Meer dan ooit willen we
samenwerken om onze gezamenlijke en maatschappelijke ambities
te realiseren. Ik nodig jullie uit om samen de handen ineen te
slaan, zodat we gericht kunnen werken aan een mooie
toekomst.

Hartelijke groet,

INGRID DE BOER
ALGEMEEN DIRECTEUR WOONBEDRIJF

NIEUW ONDERNEMINGSPLAN WOONBEDRIJF

Focus op fijn en
ongestoord wonen
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De omgeving van Woonbedrijf is flink aan het veranderen. Dit
vraagt van ons dat we meeveranderen. Daarom kijken we steeds
naar wat er onder de bewoners en in de buurten leeft en hoe we
onze ambities daarop kunnen aanpassen. Hoe houden we onze
woningen betaalbaar? Hoe kunnen we onze toegevoegde waarde
als woningcorporatie veiligstellen? Dat heeft geresulteerd in een
nieuw ondernemingsplan. Algemeen directeur Ingrid de Boer
vertelt over onze missie, identiteit en resultaatgebieden. Waarbij
de bewoner altijd centraal staat.

Dichtbij de bewoner
Ook het ‘dichtbij de bewoner zijn’ is
onderdeel van onze identiteit. De
Boer: “We weten wat de bewoners
willen. Door te vragen en te
luisteren. ‘Dichtbij’ kun je heel
letterlijk nemen: we zijn in de buurt

Wat Woonbedrijf wil bereiken, is
samengevat in 3 resultaatgebieden.
1. Fijn en ongestoord wonen
Het eerste en belangrijkste is ‘fijn en
ongestoord wonen’. “We gaan
ophalen wat de woorden ‘fijn’ en
‘ongestoord’ voor de bewoner
inhouden. De uitkomst is sturend in
de uitvoering van ons werk. Zoals
gezegd richten we ons op de
inclusieve samenleving. Dat betekent
dat we iedereen huisvesten.
We willen een online relatie met de
bewoners en hen verleiden om meer
digitaal te doen. Dat ze naar onze
website gaan voor reparatieverzoeken, informatie en transacties.
Persoonlijk contact in de
Woonwinkel en bellen blijven
ook mogelijk.”
2. Beschikbaarheid van betaalbare
huurwoningen

Identiteit
Bij de identiteit is goed gekeken naar
het onderscheidend vermogen van
Woonbedrijf. “We zijn te rade
gegaan bij bewoners, partners en
medewerkers. Wat ik zie én heb
gehoord, is dat we goed zijn in
complexe, dynamische, stedelijke
vraagstukken. We behartigen de
belangen van vele partijen en weten
steeds een goede middenweg te
vinden. Onze partners zien graag dat
we dit blijven doen. Deze vraagstukken zien we het meeste in het
stedelijk gebied. Echt ín de buurt
zijn, daar ligt onze kracht.”

en kennen de bewoners. Maar het
moet vooral een gevoel zijn van de
bewoners zelf: ‘Woonbedrijf vraagt
wat ik wil en is er voor mij’.
Een ander deel van onze identiteit is
rentmeesterschap. We willen
betaalbare, duurzame
huurwoningen voor onze doelgroep,
nu én in de toekomst. We maken dus
keuzes gericht op de lange termijn.”

Het tweede resultaatgebied is
‘beschikbaarheid van betaalbare
huurwoningen’. “Vergrijzing en de
toename van eenpersoonshuishoudens hebben invloed op het
woninggebruik. Door nieuwbouw en
het transformeren van huidige
woningen willen we beter aansluiten
op de toekomstige vraag. We gaan
bijvoorbeeld grote gezinswoningen
splitsen in 2 of 3 appartementen.
Verder gaan we strategisch kijken
naar de verkoop van woningen.”
LEES VERDER
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“Iedereen moet goed kunnen wonen
in een woning met kwaliteit, in een
leefbare buurt”, vertelt De Boer.
“Dat is en blijft onze missie. Met
nadruk op iederéén. Niemand mag
worden uitgesloten. We richten ons
vooral op mensen met een kleinere
beurs, maar ook mensen met een
hoger inkomen kunnen bij ons
terecht. Bewoners die een verstoring
kunnen zijn voor het fijn wonen van
anderen zijn ook welkom. Zij geven
misschien overlast of vertonen
afwijkend gedrag, maar we maken
afspraken met partners en zorgen
voor goede begeleiding. We blijven
dus werken aan leefbare buurten en
een inclusieve samenleving.”

HET MOET VOORAL EEN GEVOEL ZIJN
VAN DE BEWONERS ZELF: ‘WOONBEDRIJF
VRAAGT WAT IK WIL EN IS ER VOOR MIJ’

7

W MAGAZINE | VOORJAAR 2019

8

Eerlijke prijs
De huurwoningen moeten
betaalbaar blijven. Dit betekent een
eerlijke prijs, die in verhouding is met
de kwaliteit van de woning.
“Momenteel zijn we heel
betaalbaar”, zegt De Boer. “We
zitten op 65 procent van de
streefhuur tegenover 72 procent van
de gemiddelde woningcorporatie.
We willen omhoog naar 70 procent.
Dit betekent dat we meer
huurinkomsten vragen aan nieuwe
bewoners. Tegelijkertijd kijken we
óók naar onze bedrijfskosten.”

WOONBEDRIJF HEEFT VEEL AMBITIES EN
OM DIE TE BEREIKEN MOETEN WE ONZE
SCHOUDERS ERONDER ZETTEN

3. Duurzaamheid
Het derde resultaatgebied is
duurzaamheid. Onze ambitie is
duidelijk: betaalbaar wonen in een
duurzame woning. We werken aan
het verminderen van de CO2-uitstoot

van onze woningen om in 2050 de
doelstelling uit het klimaatakkoord
te behalen. “Bij het verduurzamen
van woningen kiezen we voor
bewezen oplossingen, zoals isolatie
en het plaatsen van zonnepanelen.
De werkzaamheden voeren we uit
op momenten dat bewoners er zo
min mogelijk last van hebben,
bijvoorbeeld bij een verhuizing,
renovatie of planmatig onderhoud.”
Daarbij is collectief bewustzijn heel

belangrijk, zo geeft ze aan:
“Duurzaam wonen vraagt om ander
gedrag. We proberen het bewustzijn
van bewoners te vergroten, onder
andere door uitleg te geven over het
gebruik van installaties.”
Samen realiseren
De Boer zegt tot slot: “Woonbedrijf
heeft veel ambities en om die te
bereiken moeten we samen onze
schouders eronder zetten. Alleen
dan kunnen we de veranderingen
realiseren. Daarbij is ook een
zorgvuldige afstemming met onze
partners van belang. Het zal niet
altijd makkelijk zijn, maar we willen
onze dienstverlening op het huidige
peil houden.” n

W

mijn Eindhoven

Genieten van
Eindhovense
rafelrandjes
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Paul Tholenaars is een man
van de stad en haar
veranderingen. Brabants heeft
hij zich nooit gevoeld, maar de
voormalig directeur Wonen
van Woonbedrijf houdt wel
van Eindhoven. “Wat een stad
leuk maakt, is niet de
schoonheid, maar dat je erin
kan zwerven en ontdekken.”

PAUL THOLENAARS

9

LEES VERDER

Hij kwam eigenlijk in Eindhoven
terecht toen hij Bouwkunde ging
studeren. “Ik kon naar Eindhoven
of Delft. En ik wist één ding zeker:
ik wilde niet naar de Randstad.“
Dus verhuisde Tholenaars in 1977
van Nijkerk naar de Lichtstad. Hij is
er altijd blijven wonen, inmiddels
al 42 jaar. “Ik ben een echte
Eindhovenaar, maar een Brabander
ben ik nooit geweest en zal ik ook
nooit worden. Waarom? Lastig uit
te leggen... Misschien heeft het een
stukje met opgroeien en opvoeding
te maken. Je zult mij in ieder geval
nooit ‘houdoe’ horen zeggen.”

Fietsen
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Voordat Tholenaars aan de slag ging
als directeur Wonen bij Woonbedrijf,
werkte hij 7 jaar in Rotterdam,
daarna in Arnhem en vervolgens
in Den Bosch. Dat betekende elke
dag op en neer reizen. Toch bleef
hij in Eindhoven wonen. In eerste
instantie niet vanwege de stad,
maar vanwege zijn passie: fietsen.
Dat is een van de redenen waarom
hij Velosoof heeft uitgekozen om af
te spreken, een wieler- en eetcafé
op het NRE-terrein in Eindhoven. Op
dit terrein zat vroeger de stedelijke
gasvoorziening. De gebouwen zijn
vrijgekomen en krijgen of hebben
een andere bestemming, net als
Velosoof. “Toen ik 21 jaar was, ging
ik wedstrijden fietsen. Het trainen
ging en gaat hier in de omgeving
fantastisch. Elke keer dat ik
overwoog om te verhuizen, bedacht
ik me dat fietsen in de Randstad veel
moeilijker was. Dus dat heeft mij
zeker uit Rotterdam weggehouden.
In Arnhem kon je wél weer goed
fietsen, maar in die tijd was de
fietscultuur in Brabant veel sterker
dan in het midden van het land. Dus
ook toen ben ik hier gebleven.”

Zwerven
Tholenaars heeft de stad zien
groeien en daarmee ook zijn
verbinding met Eindhoven. “In
Rotterdam, 30 jaar geleden, zag
ik véél meer culturen en mensen
op straat. Hier was het echt ‘wit’.
Dat is wel veranderd. Eindhoven is
veel internationaler geworden. Je
hoort veel Engels in de stad. Dat
heeft Eindhoven veel interessanter
gemaakt, vind ik. Ander publiek,
andere ontwikkelingen, andere
gebeurtenissen… Ook op cultureel
vlak is het gegroeid. Minder
Brabants, haha.” Een mooie stad
vindt Tholenaars Eindhoven niet.
Maar dat is volgens hem ook
niet wat Eindhoven zo leuk en
interessant maakt. “Er zijn allerlei
historische rafelranden, zoals de
oude Philips-gebouwen en deze
plek. Die krijgen een nieuwe
invulling, maar behouden hun vorm
en betekenis. Wat een stad leuk
maakt, is niet de schoonheid, maar
dat je in een stad kan zwerven.
Dat je op plekken komt die je niet
kent en die je kunt ontdekken,
zoals deze. Juist dat rommelige
en die verandering, maken het
interessant.” Dat zwerven doet hij
graag in zijn vrije tijd. In Eindhoven,
op een andere plek in Nederland of
in het buitenland. “In het weekend
rijd ik weleens naar een stad die ik
niet ken en ga ik gewoon lopen.
Een paar jaar geleden was ik in de
kop van Noord-Holland en kwam ik
terecht in Hippolytushoef. Precies:
waar ligt dát dan?”

Prettig wonen
Toen Tholenaars eenmaal als
leidinggevende bij Woonbedrijf
aan de slag ging, was er geen reden
meer tot verhuizen. Hij vond het
ook heel prettig om in zijn eigen
woonplaats actief te zijn. “Samen
hebben we gewerkt aan betaalbare
woningen in prettige wijken. In
het begin lag de focus vooral op

de leefbaarheid in wijken, nu wat
meer op voldoende woningen en
betaalbaarheid. Studenten hebben
daar altijd bijzondere aandacht
in gehad, maar ook ouderen en
bijzondere doelgroepen.”

WAT EEN STAD LEUK
MAAKT, IS DAT JE ERIN
KUNT ZWERVEN

Zijn betekenis voor Eindhoven
schuift hij meteen toe naar zijn
oud-collega’s. “Ik heb een bijdrage
geleverd aan de organisatie. Keuzes
maakten we samen, als team. Ja, er
zijn mensen die daar een belangrijke
rol in spelen, maar niemand krijgt
alleen iets voor elkaar. Mijn werk
zat vooral in de dienstverlening, in
het mensen prettig laten wonen.
Als ik concreet iets moet noemen,
kan ik zeggen dat ik twee keer de
huurverhoging niet door heb laten
gaan. Dat waren wel bijzondere
momenten in de sector, want dat
gebeurt heel weinig.” Tholenaars
benadrukt dat hij de continuïteit
van Woonbedrijf erg mooi
vindt. “Het is altijd een stabiele
organisatie geweest. Continuïteit in
dienstverlening is net zo belangrijk
als je producten. Want continuïteit
leidt tot betrouwbaarheid. Dat heeft
Woonbedrijf tot nu toe heel goed
gedaan.” Tholenaars werkte 18 jaar
bij Woonbedrijf en denkt nu na over
een invulling van de toekomst.

Favoriete plek
in Eindhoven
Velosoof is een wieler- en eetcafé op het NRE-terrein en
dat is goed te zien aan de binnenkant. De aankleding
bestaat uit wielrenfietsen, wielrenshirts en andere
fietsobjecten. Er zit zelfs een fietswerkplaats in het pand.
Ook Tholenaars heeft een stukje aan het interieur van
Velosoof bijgedragen. “Van mijn wielerclub kreeg ik ooit
een trui die wielrenner Bert Oosterbosch droeg. Die heeft
een neef van hem, tevens collega bij Woonbedrijf, hier
opgehangen. Ik ontdekte Velosoof een paar jaar geleden
en drink er weleens een kop koffie. Op deze plek komen
een paar belangrijke elementen uit mijn leven en uit
Eindhoven samen: ten eerste mijn passie voor het fietsen,
maar ook de historie daarvan. En het laat de historie van
Eindhoven zien en het hergebruiken en herinrichten van
oude gebouwen. Dit is zo’n rafelrandje in Eindhoven dat
je kunt ontdekken.” n
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HET FIETSEN HEEFT
MIJ UIT ROTTERDAM
WEGGEHOUDEN
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nieuws

42 nieuwe
woningen in
Lijmbeek

OnsOostende:
samen aan de slag
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Op de hoek van Oostende en de
Kanaaldijk N.O. in Helmond gaat
Woonbedrijf ongeveer 55 sociale
huurappartementen realiseren:
OnsOostende. Deze woningen
ontwikkelen we samen met
toekomstige bewoners. Dit
voorjaar is gestart met het
samen ontwerpen van de
woningen.
Met behulp van 3D-tekeningen voerden we het
gesprek over de woning. We spraken over hoe de
ramen, balkons of loggia’s er uit gaan zien. We wilden
de voorkeuren van de toekomstige bewoners weten,
maar vooral ook waarom ze deze keuzes maakten.
De bewoners dachten ook na over de bergingen,
entreehal en ontmoetingsruimte. In een volgende
sessie gaan ze aan de slag met het uiterlijk van het
gebouw.
Trots
Het project omvat dus meer dan het inrichten van een
keuken of badkamer. Samen met de architect denken
de bewoners na over hun woning, het gebouw en de
leefomgeving. Dat maakt ze trots op hun toekomstige
‘eigen’ woning en zo bouwen we aan een community.

Op de plek waar eerst 48
portiekwoningen stonden,
komen 42 nieuwe woningen.
Hier kunnen straks startende
of kleine gezinnen (minimaal
tweepersoons-huishoudens)
wonen. We verwachten dat de
woningen na de
zomervakantie klaar zijn.
Alle bewoners in Lijmbeek kregen in december een
flyer. Zo kregen zij de kans om zich als eerste aan te
melden. Nu stromen 13 huishoudens door naar de
nieuwe woningen in hun wijk. Vervolgens zijn de
woningen aangeboden aan de reguliere
woningzoekenden. Toen ontvingen we meer dan
1000 reacties.
Indeling
De woningen zijn 80 vierkante meter groot en
hebben 2 slaapkamers en een kleine achtertuin of
terras. De huurprijs ligt rond de €580 per maand,
zonder de servicekosten. De woningen zijn
duurzaam: ze hebben zonnepanelen, een
warmtepomp, goede isolatie, vloerverwarming en
elektrische radiatoren. De bewoners gaan samen
het binnenterrein helpen inrichten en
onderhouden.

Nieuw
woongebied
Drents Dorp

Woonbedrijf is gestart met
het ontwikkelen van 20
circulaire woningen onder de
naam ‘Glaskring’. De
woningen aan de Glaslaan op
Strijp-S worden gebouwd
door het slim hergebruiken
van grondstoffen, materialen
en producten in een gesloten
kringloop (circulair).

Het gebied aan de noordkant
van Drents Dorp, omringd
door Landgoed De Wielewaal
en Strijp-R, wordt
woongebied. Woonbedrijf,
SDK Vastgoed (VolkerWessels)
en gemeente Eindhoven gaan
dit samen oppakken.

Daarvoor werken we zoveel mogelijk met
sloopmaterialen van Woonbedrijf of Van
Liempd of Baetsen. Naast de bouw is ook het
leeraspect belangrijk. We gaan leren van het
ontwikkelen, bouwen en bewonen van
circulaire woningen. We hebben 6 bewoners
uitgenodigd om mee te denken over het
ontwerp en de ontwikkeling. Zij krijgen de kans
om in deze woningen te gaan wonen voor een
periode van minimaal 5 jaar. De andere
woningen verhuren we aan bewoners via de
gewone weg.
We vinden het belangrijk om samen te werken
en kennis te delen met onze partners: Architect
Inbo, 12N urban matters, VolkerWessels,
Baetsen en Van Liempd. Professionals in en om
de organisatie worden betrokken vanwege hun
vakkennis, bewustwording, reflectie en
kennisontwikkelingen.

Het plan is om 140 woningen te bouwen: een
derde sociale huurwoningen, een derde
middeldure huurwoningen en een derde dure
huur- en koopwoningen. De verwachting is dat
de bouw eind 2020 start.
Woonbedrijf bouwt in het gebied sociale
huurappartementen voor kleine huishoudens,
met een huurprijs onder €607. De nieuwe
woningen zullen de doorstroming op de
Eindhovense woningmarkt en in de wijk Drents
Dorp bevorderen. Het wordt een buurt waarin
groen en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn.
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Wonen
in een
kringloop
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Samen ontwikkelen,
inkopen en kennis delen
JOOST

LOBÉE

ROB MÖHLMANN

ÄWINKEL

MIRJAM KR
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De 13 woningcorporaties van de Metropoolregio Eindhoven (MRE)
slaan de handen ineen. In maart 2018 presenteerden zij het
manifest ‘Toekomstvast Wonen’ aan de gemeenten in de MRE. In
het manifest staan de gezamenlijke ambities op woongebied. Een
jaar na de presentatie van het manifest vertellen bestuurders
Mirjam Kräwinkel (WoCom), Joost Lobée (Compaen) en Rob
Möhlmann (Woningbelang) over de stand van zaken.
Het manifest ‘Toekomstvast Wonen’
stelt drie thema’s centraal: betaalbaar
wonen, inclusieve samenleving en
duurzaamheid. “De 13 woningcorporaties in deze regio huisvesten
samen zo’n 250.000 inwoners met een
kleinere beurs of met een zorg- en
begeleidingsvraag”, vertelt
Kräwinkel. “Alleen door samen te

werken kunnen we de woonuitdagingen van de toekomst aan.
We vertrouwen meer op elkaars
kennis, en zo kunnen we meer
bereiken.” De samenwerking met
gemeenten en andere partners is
daarbij net zo belangrijk. “Prettig
wonen gaat namelijk niet alleen over
een dak boven je hoofd, maar ook om

leefbare wijken met voorzieningen
en zorg in de buurt.” Daarom is het
manifest vorig jaar aan de 21
gemeenten van de MRE uitgereikt.
Zo willen de woningcorporaties hun
ideeën delen en de gemeenten
oproepen om mee te werken.

De drie thema’s zijn
bepaald naar aanleiding
van gesprekken en
scenarioanalyses.
Elk thema is vertegenwoordigd door twee
bestuurders.

WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE
SAMENLEVING
(Mirjam Kräwinkel van WoCom en
Luc Severijnen van ‘thuis)
Doel: het creëren van diversiteit in
wijken, waarin mensen in
verbinding staan met elkaar en een
vangnet hebben dat zorgt voor
veiligheid, leefbaarheid en een
thuisgevoel. Samenwerken met het
sociale domein, van gemeenten tot
zorgpartijen, is heel belangrijk.

REALISEREN VAN BETAALBARE

Voordelen van samenwerken
Samenwerking is voor de
woningcorporaties voordelig op twee
niveaus: het onderling samenwerken
én het samenwerken met andere
stakeholders, waaronder gemeenten,
zorginstellingen en politie.
Kräwinkel: “Wij kunnen voor een
woning zorgen, maar het feit dat
iemand werkloos of eenzaam is, is
daarmee niet opgelost. In zulke
gevallen is het belangrijk om met
partners te overleggen en de juiste
persoon in te schakelen. Zo werken
we optimaal samen.”
Het samenwerken tussen de
woningcorporaties onderling leidt tot
het delen van kennis, samen
ontwikkelen en samen inkopen. Zo
kopen Woonbedrijf, ‘thuis en
Woningbelang al samen
zonnepanelen in. Möhlmann: “Dat is
voordeliger en de contractvorming
hoeft maar één keer.” Lobée vult aan:
“Ook kun je samen bepaalde thema’s
beter voor het voetlicht brengen. Als
je met 13 corporaties bij de gemeente
een vraagstuk aankaart, heb je een
heel ander gesprek dan wanneer je
dat alleen doet.”

WONINGEN
(Joost Lobée van Compaen en Chris
Theuws van De Zaligheden)
Doel: voldoende, flexibele,
toekomstvaste en vooral betaalbare
woningen realiseren in de regio.
Hiervoor is voldoende en betaalbare
bouwgrond nodig. Ook komt er
meer aandacht voor flexibele en
passende woonoplossingen en –
vormen.

VERDUURZAMEN VAN DE
GEBOUWDE OMGEVING
(Rob Möhlmann van Woningbelang
en Ingrid de Boer van Woonbedrijf)
Doel: CO2-neutraal wonen in 2050.
De wens is om woningen van het
gas te halen, meer samen in te
kopen en samen te investeren in
energiebewustzijn van de huurders.

Stappen
De ambities in het manifest worden
momenteel concreet gemaakt.
Kräwinkel: “Voor het thema
‘inclusieve samenwerking’ hebben we
drie subthema’s geformuleerd:
overlast, wijkinrichting/wijkbeleving
en financiële lasten. Elk thema heeft
concrete ideeën en voorstellen
waarmee we nu aan de slag zijn.” Er
zijn ook al zaken uitgewerkt, zoals de
samenwerkingsaanpak ‘VanEiges’
tussen de woningcorporaties en
maatschappelijke partners.
Kräwinkel: “Dit is een samenwerking
op het gebied van kwetsbare
bewoners en die is in april gestart.
Met de maatschappelijke partners
organiseren we ook bijeenkomsten
over privacy en het delen van
informatie. Met de woningcorporaties onderling hebben we een
kansen- en sanctieslijst opgesteld.”

Energiestrategie
Ook bij het thema duurzaamheid zijn
er subthema’s gevormd: samen
inkopen, kennis delen, energiebewustzijn stimuleren bij huurders,
een beroep doen op het innovatieve
vermogen van de regio en er moet
een integrale regionale
energiestrategie komen. “Die laatste
is de verantwoordelijkheid van de
gemeenten”, zegt Möhlmann. “Wij
willen daarover graag meepraten. De
energiestrategie is belangrijk om de
juiste investeringen te doen.”

WE GAAN
ONDERZOEKEN OF
WE MEER KUNNEN
STANDAARDISEREN

Voldoende betaalbare woningen
“Naast het betaalbaar houden van de
huidige woningen, zijn er méér
woningen nodig”, zegt Joost Lobée.
“Bouwkosten en grondprijzen zijn
alleen erg hoog en bouwlocaties zijn
schaars. Dit hebben we met de 13
corporatiebestuurders en de 9
wethouders van het stedelijk gebied
besproken tijdens een constructieve
bijeenkomst. Er werd een gedeelde
verantwoordelijkheid gevoeld voor
voldoende betaalbare woningen in
de regio. Goede vervolgafspraken zijn
gemaakt. Zo gaan we bijvoorbeeld
onderzoeken of we meer kunnen
standaardiseren. Op die manier
kunnen we de bouwers uitdagen om
op een prettiger prijsniveau
woningen te realiseren.” n
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Thema’s in
het manifest
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Huishoudboekje
in beeld
Uitgaven 2018 in totaal €202 miljoen
Het grootste deel van onze inkomsten bestaat uit
huur: €196 miljoen. Een klein deel ook uit verkoop
van woningen: €6 miljoen. Van dit totale bedrag
gaan verschillende kosten af. Die zijn hieronder
grafisch weergegeven. Uiteindelijk houden we
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van de €202 miljoen €53 miljoen over. Dat is het
losstaande groene vak van de taart. Dit bedrag
wordt weer gestoken in investeringen, dus het
bouwen en renoveren van woningen.

Verhuurderheffing
Het bedrag dat jaarlijks wordt
afgedragen aan het Rijk
€30 miljoen

Zakelijke lasten
WOZ-belasting en
waterschapsbelasting die
wordt betaald aan de
gemeente
€12 miljoen

Onderhoud
Reparatieonderhoud,
mutatieonderhoud en
planmatig onderhoud
€43 miljoen

Beheerkosten
Kosten van de organisatie,
zoals personeelskosten, ICT,
huisvesting etc.
€37 miljoen

Investeringen

Gebiedsgerichte
kosten

Uiteindelijk houden we
€53 miljoen over om te
investeren in nieuwbouw
en renovatie

Leefbaarheidsuitgaven,
zoals het schoon en veilig
houden van de woonomgeving, het bestrijden
van overlast en woonmaatschappelijk werk
€2 miljoen

Overige lasten
O.a. Bijdrage Autoriteit
Wonen en deelname aan
VVE’s
€3 miljoen

Vennootschapsbelasting
De belasting op winst
€6 miljoen

Rente lening
Rente over het totaalbedrag
dat we aan leningen hebben
€16 miljoen

Investeringen 2018 in
totaal €100 miljoen
Onze huidige ambitie is om jaarlijks 350 nieuwe
woningen te realiseren en 550 woningen te
renoveren. Dit is nodig om ons woningbezit
en de kwaliteit hiervan op peil te houden.
Deze investeringen kosten gemiddeld zo’n
€100 miljoen per jaar. Van onze huur- en
verkoopopbrenst blijft na de aftrek van kosten
en belastingen ongeveer €53 miljoen euro
beschikbaar voor investeringen. Dat betekent
dat er nog €47 miljoen nodig is om die
investeringen waar te maken. Daarvoor gaan
we leningen aan.

+ nieuwe leningen
Om te investeren in
nieuwbouw en renovatie
€47 miljoen

Investeringen
Om te investeren in
nieuwbouw en renovatie
€53 miljoen
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In ons huishoudboekje staan
onze inkomsten en uitgaven.
Hoe deze er precies uitzien –
en hoeveel geld we waaraan
uitgeven – is te zien op deze
pagina’s.
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Kijk voor al onze cijfers over 2018 op
www.woonbedrijfinbeeld.com

Reis van de
Spaceboxen
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Woonbedrijf zet sinds 2004 Spaceboxen in
als woonruimte. Ooit stonden ze op de
campus van de TU/e als woonruimte voor
buitenlandse studenten. Nu doet het
grootste deel dienst als flexwoning en staat
op locaties in Eindhoven en Veldhoven. Er
staan nu nog 34 Spaceboxen in opslag. Wat
gaan we daarmee doen? Daarover zijn we
in gesprek gegaan met belangstellenden.
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2017

2004
2016

De reis van de Spaceboxen
start op de TU/e-campus.
In 2004 plaatsen we hier
84 eenheden en later nog
eens 102. In 2016 wordt de
opstelling afgebroken en
worden de boxen opgeslagen.
Er komen plannen voor
hergebruik op andere locaties.

In 2016 krijgen 3
Spaceboxen een cultureelmaatschappelijke bestemming.
Woonbedrijf schenkt
de Spaceboxen aan het
inkijkmuseum ten behoeve
van het Globaal Dorp. Hier
vinden culturele, educatieve
en sociale activiteiten plaats
gericht op het samenbrengen
van Nederlanders en
nieuwkomers in Eindhoven.

In het voormalige
kantoor van Woonbedrijf
aan de Willemstraat in
Eindhoven komen in 2017
79 Spaceboxen voor een
periode van 10 jaar. Deze
flexwoningen zijn bedoeld
voor spoedzoekers: mensen
die dringend op zoek
zijn naar een woning en
weinig tot geen inschrijftijd
hebben.

INTERIEU

R SPACEB

OX

2018

2017

De volgende locatie is
de Blaarthemseweg in
Veldhoven. Hier zijn 35
Spaceboxen neergezet die
ook dienen als flexwoningen
voor een periode van 10 jaar.
En er komen in 2019 nog eens
35 Spaceboxen bij aan de
Antwerpsebaan in Veldhoven.
Ook deze doen dienst als
flexwoning voor 10 jaar.

Dat gesprek gaat verder in
december 2018 als we een
Spacebox plaatsen op het
Stationsplein. Medewerkers
van CKE vragen aan
voorbijgangers wat zij van
deze manier van wonen
vinden. Zo wordt de behoefte
aan ‘tiny houses’ in de
binnenstad onderzocht. Er
wordt informatie opgehaald
over verschillende thema’s:
duurzaamheid, woonkosten,
indeling, locatie, doelgroep,
leefstijl en woonduur.

Uit de gesprekken kwamen
verschillende zaken naar voren:
1. Er is veel interesse voor de
Spaceboxen vanuit allerlei
hoeken. De gemeente Eindhoven
en de gemeente Helmond hebben
een concrete plek voor de 34
Spaceboxen.
2. Mensen willen de Spaceboxen
graag kopen.
3. Mensen zijn bereid €400 tot
€500 huur te betalen als ze slim
en duurzaam zijn ingericht.
4. Mensen koppelen tijdelijk wonen
aan een bepaalde levensfase:
studenten, starters, urgenten, en
daklozen.
5. Over de woonduur werd
veel gevraagd: moet je hier
minimaal een jaar wonen? Zit
je er lang aan vast? Tijdelijk?
Overbruggingswoning?
De 34 Spaceboxen in de opslag
willen we graag gaan inzetten om
aan de grote vraag naar woningen
tegemoet te komen. Hoe dat er
precies uit gaat zien, zijn we aan het
onderzoeken. Daarbij nemen we de
ideeën uit de gesprekken met de
geïnteresseerden mee. n

Bekijk hier filmpjes over de
Spacebox op het Stationsplein:
www.woonbedrijf.com/
spacebox-station
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Om aandacht te vragen voor
locaties voor sociale woningen
zette Woonbedrijf in de zomer
van 2018 een Spacebox op de
Zusterflat aan de Vestdijk. Het
gesprek met de gemeente en
de inwoners is gestart.
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Samen Werken
aan de Toekomst!
Wat is de toekomst meer dan een groot vat vragen
met onzekere antwoorden. Daarom begint wat mij
betreft ‘samenwerken aan de toekomst’ met eerlijk
toegeven dat we niet precies kunnen weten wat we
nu het beste kunnen doen. Sinds ik tot dit inzicht
ben gekomen, merk ik dat het voor mij wat
makkelijker is om echt naar een ander te luisteren.
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De tweede stap van ‘Samen Werken aan de Toekomst’ is
rustig kijken en met je hoofd en hart concluderen dat het
fantastisch is waar we nu staan. We moeten vooruitkijken,
want we hebben toch geen mogelijkheid om in het
verleden de situatie van nu aan te passen. De mensen die
hieraan gewerkt hebben, verdienen respect.
Woningcorporaties doen het over het algemeen hartstikke
goed.
Sinds het mij lukt om meer tevreden te zijn over hoe het nu
is, focus ik me meer op wat ik in de toekomst anders kan
doen in plaats van energie te stoppen in wat de ander in
het verleden had moeten doen. Dat voelt veel effectiever.
Stap drie is ruimte bieden aan mensen om te doen wat in
hun genen zit: leren en verbeteren. Hoe je dat doet? Door
samen heldere doelen te kiezen. Door te experimenteren.
Door in de dagelijkse drukte ruimte te maken voor reflectie.
Door medewerkers die niet alleen de afgesproken routine
volgen, maar die routine ook samen met hun collega’s
verbeteren. Door leidinggevenden die de kracht kennen
van het stellen van de goede vragen in plaats van het
toepassen van de zogenaamde ‘Tell Sellmanagementmethode’. Leren en verbeteren met elkaar is
voor mij in de praktijk ook verrassend veel leuker dan,
eenzaam aan de top, veranderingen doorvoeren.
Omarm dus de onzekerheid, wees oprecht tevreden met
wat er nu is en waardeer het lerend verbeteren meer dan
het resultaat op korte termijn. Dat is voor mij ‘Samen
Werken aan de Toekomst’.
Luc Severijnen
Directeur-bestuurder woonstichting ‘thuis

LUC SEV
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Rustig wonen in
Woenselse wijken
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De Tempel en Jagershoef zijn wijken in WoenselNoord. Ze zijn allebei uit de grond gestampt in de
zestiger jaren, om de vele arbeiders te
huisvesten. Met dezelfde geschiedenis
lijken de wijken erg op elkaar. Toch
weten senior klantbeheerders
Frans Vijgen en Anneke van
Stratum een aantal typische
karakterverschillen aan te
wijzen.
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De Tempel:
gewild bij
gezinnen
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LEUVENLAAN

Van Stratum: “Het grootste deel van ons bezit
in De Tempel bestaat uit grote, degelijke en
technisch goed onderhouden eengezinswoningen.
In 1968 zijn hier de eerste woningen
opgeleverd. Er wonen nog steeds veel van de
oorspronkelijke bewoners, daardoor wonen er
nu veel ouderen. Maar de woningen zijn ook
erg gewild bij gezinnen. In de Mechelenlaan, in
het appartementengebouw voor senioren, zit een
ontmoetingsplek voor ouderen, genaamd Vivaldi.
Sinds vorig jaar is daar ook een huisartsenpraktijk
gevestigd. Zij zochten naar een centraal gelegen
ruimte in de wijk en wij hebben hen hierbij
geholpen. De praktijk heeft een persoonlijke
benadering en draagt bij aan de leefbaarheid
in de buurt. Er zijn ook verschillende buurt- en
bewonersverenigingen actief, die activiteiten en
bijeenkomsten organiseren. De Tempel is een erg
rustige wijk. Op een doordeweekse dag zie je
niet veel mensen op straat. Dat komt omdat de
tweeverdieners werken en ouderen niet meer op
straat leven.
De Tempel is ruim opgezet: de straten zijn breed
en de woningen groot en kwalitatief goed. Dat
komt ook door de renovaties van 10 tot 15 jaar
geleden, aan de buiten- en binnenkant. Als we naar
de huidige en toekomstige woningvraag kijken,
ligt er in De Tempel een opgave. De huishoudens in
het algemeen worden steeds kleiner, terwijl er hier
veel grote gezinswoningen staan. We willen deze
woningen beter bij één of twee personen laten
aansluiten, bijvoorbeeld door een deel te splitsen,
zodat je twee of drie kleinere woningen creëert.”

DE TEMPEL
Aantal inwoners: 		
5065
Aantal woningen Woonbedrijf: 970
Gemiddelde huurprijs: 		
€577,69 voor een eengezinswoning
€483,94 voor een seniorenwoning
Bouwjaar: 			
vanaf 1968

#

En wat
vindt zij?

Gerdie de Grunt,
bewoner

UNT

GERDIE DE GR

“Ik woon hier nu 17 jaar en voel me enorm thuis in
dit huis én in de buurt. Het is lekker rustig en alle
voorzieningen zijn dichtbij. De bewoners in mijn
buurt zijn erg aardig. Iedereen kent elkaar bij
naam of van gezicht. Op straat maken we altijd
even een praatje en als er wat is, kunnen we op
elkaar rekenen. Er zijn een paar mensen die al
sinds de oplevering in hun woning wonen. Zij
noemen De Tempel ‘de Belgiëbuurt’, een naam die
vroeger gebruikt werd.”

Jagershoef:
toekomstige
renovaties

CUWAERTLAAN

Vijgen: “Jagershoef heeft ongeveer dezelfde
geschiedenis als De Tempel. Eigenlijk hebben
alle wijken in Woensel-Noord dat. Je ziet dat aan
het herhalende patroon van blokjes, straatjes
en pleintjes. De meeste woningen in Jagershoef
zijn ook ruime eengezinswoningen. Echter
hebben veel van deze woningen onderhoud
nodig. Bewoners geven aan dat daken slecht zijn
en dat ze last hebben van tocht. In JagershoefNoord gaan we de komende jaren de woningen
aanpakken. We zijn nu aan het onderzoeken
wat er precies moet gebeuren op het gebied
van installaties, duurzaamheid en isolatie.
De samenstelling van de bewoners is hier vrij
gemêleerd. Er wonen mensen met verschillende
culturen en er zijn veel kleine huishoudens. Ik
denk ook dat er steeds meer mensen met een
zorg- en begeleidingsvraag wonen. De meeste
mensen geven aan erg op zichzelf te zijn.
Daardoor is het ook erg rustig hier, maar die rust
wordt juist erg gewaardeerd. Mensen wonen hier
met veel plezier en alle voorzieningen zijn in de
buurt: een winkelcentrum, sportmogelijkheden,
scholen en uitvalswegen. We zijn ook heel blij dat
er een jonge bewonersvereniging is, die wat leven
in de wijk blaast.

Aantal inwoners:			3530
Aantal woningen Woonbedrijf: 648
Gemiddelde huurprijs:		
€518,04
Bouwjaar: 			
vanaf 1965

#

En wat
vindt zij?

Patricia van Gennip,
bewoner
“Ik woon hier nog maar net, sinds februari.
Voorheen woonde ik in Vaartbroek. Dat is ook een
rustige wijk, dus in die zin lijken ze op elkaar. Het
wonen hier bevalt nu al goed. Het is 5 minuten
rijden naar de school van mijn dochter, dus dat is
ideaal. We kennen nog geen mensen in de buurt,
maar voor mijn dochter is dat niet erg. Zij heeft al
haar vriendinnen op school.”
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JAGERSHOEF
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bewoner in beeld

Izis en
Laurie
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HUURDER: LAURIE SIEBEN EN DOCHTER IZIS
WIJK: SCHUTTERSBOSCH
SOORT WONING: HOUTEN BUNGALOW
WOONT HIER SINDS: 2016

In Schuttersbosch wonen tijdelijke bewoners die zich inzetten voor
de buurt. Zij dragen op verschillende vlakken hun steentje bij aan
de leefbaarheid. Zo ook Izis en haar moeder Laurie Sieben.
Hoe zijn jullie hier komen wonen?
“We huren al langer bij Woonbedrijf
en eerder woonden wij in de
Kamperfoelielaan. We zetten
toen PIT040 op, een tijdelijke
binnenspeeltuin voor kinderen,
gebouwd van hergebruikte
materialen. In 2014 moesten we
verhuizen wegens sloop en zijn we in
Schutterbosch komen wonen.
Zo kennen we senior klantbeheerder
Wil Geenen ook, een van onze
contacten bij Woonbedrijf.”
Wat vind je van Schuttersbosch?
“Ik heb er stiekem altijd al willen
wonen. Toen we de optie kregen

om er te wonen, heb ik echt even
gehuild van geluk. We wonen wel in
een oude woning die in de toekomst
gesloopt wordt, maar ik blijf hier
zitten totdat ik eruit moet. Veel
(tijdelijke) bewoners zetten zich hier
in voor de buurt, op verschillende
vlakken. Er is iemand die goten
schoonmaakt, iemand die ouderen
helpt met vervoer en er is iemand die
ontzettend goed kan klussen en zo
veel bewoners helpt.”
Wat doen jullie voor de buurt?
“Izis heeft daar een speciale rol in. Zij
kwam een paar maanden geleden op
een idee toen we in de Albert Heijn

waren. Zij wees naar de boeketten
bloemen en vroeg wat daarmee
gebeurt als ze ‘van de datum af zijn’.
Ik vertelde dat ze dan weggegooid
worden. Dat vond Izis maar niks. Ze
wilde de bloemen meenemen en aan
de opa’s en oma’s in Schuttersbosch
geven. Daar kon ik geen ‘nee’ tegen
zeggen. Ook de Albert Heijn vond
het een goed idee. Dus de bloemen
gingen mee naar huis. Daar maakten
we er samen kleine, ‘nieuwe’
boeketjes van. Izis heeft die op haar
bakfietsje rondgebracht. En dat
blijven we doen als de Albert Heijn
bloemen ‘over’ heeft.”

