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#BETAALBAARHEID
Door het jaar heen verhogen woningcorporaties huurprijzen van hun
woningen, bijvoorbeeld bij de huurverhoging van 1 juli of soms als de
woning opnieuw verhuurd wordt. Het verhogen van de huur betekent dat
de voorraad van betaalbare woningen slinkt. Dus het aantal
huurwoningen, bestemd voor mensen met een smalle beurs, neemt af.
Maar niet bij Woonbedrijf.
Bij ons is tussen 1 januari 2016 en 1 april 2017 het
aantal betaalbare huurwoningen in Eindhoven met
maar liefst 767 gegroeid. De verwachting is dat dat
aantal nog zal stijgen, mede dankzij verschillende
bouwprojecten die in uitvoering zijn. U leest hier
meer over op pagina 19. Al jaren voert Woonbedrijf
een gematigde huurverhoging door: 0% in 2015,
0,6% in 2016 en ook in 2017 werden de huren
niet verhoogd. In het interview met Ingrid de Boer
en Paul Tholenaars op pagina 4 leest u meer over
Woonbedrijfs’ betaalbaarheidsbeleid. Op pagina 17
gaan we in op rol van de afdeling Inkoop hierbij.
Lagere huren betekent ook minder inkomsten voor
Woonbedrijf. Woonbedrijf kan financieel tegen een
stootje. Onze middelen worden ingezet voor de bouw
van nieuwe woningen, verbetering en verduurzaming
van de woningvoorraad en verbetering van de

betaalbaarheid. Op pagina 7 vertelt Rob Bogaarts
meer over de relatie van duurzaamheid ten opzichte
van woonkosten.
Woonbedrijf werkt niet alleen aan betaalbaarheid,
maar ook aan buurten waar het prettig wonen is.
Maar wat is prettig wonen? Samen met bewoners,
designers en architecten ontdekken we steeds
nieuwe manieren waarop design de buurt beter
maakt. Tijdens de Dutch Design Week presenteert
Woonbedrijf tijdens de expo “Way to go design” ook
dit jaar weer hoe we daar met social design samen
aan werken. Op pagina 22 vindt u meer informatie.
Redactie W

Susan Steenbakkers

Lezersonderzoek W

#NIEUWS
Medewerkersdag 2017
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De tweejaarlijkse Medewerkersdag van Woonbedrijf
is geen gewoon teamuitje. Op donderdag 12 oktober
gingen alle medewerkers (425!) aan de slag op de
locatie Zonhove van SWZ (Samenwerkende Woon- en
Zorgvoorzieningen voor gehandicapten) in Son. Zij
staken de handen uit de mouwen en bouwden onder
andere een verkoopstalletje met een broodoven bij de
boerderij, knapten de torenspits op, maakten een
varkenshok met een varkenspoel, en legden een
nieuwe bestrating aan. Zo tonen de medewerkers van
Woonbedrijf hun maatschappelijke betrokkenheid.

Iedereen die aan het lezersonderzoek heeft
meegewerkt, hartelijk dank! De antwoorden hebben
een duidelijk beeld gegeven van hoe er naar ons
magazine wordt gekeken, wat er goed is en waar we
nog kunnen verbeteren. De respondenten geven de
W gemiddeld een 7,5 en ruim 80 procent vindt het
magazine van toegevoegde waarde voor het contact
dat ze hebben met Woonbedrijf. Ook is de
verschijningsfrequentie voldoende. Een derde van de
respondenten geeft de voorkeur aan de digitale versie
van de W, twee derde ontvangt liever de gedrukte
exemplaren. Wat ook naar voren kwam uit het
onderzoek, is dat niet iedereen bekend is met
wplatform.nl. Hier staan alle verhalen en gaan we
dieper in op sommige onderwerpen uit de W.
Uiteraard nemen we de uitkomst van het onderzoek
ter harte en dat ziet u terug in de W.
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interview
AANTAL BETAALBARE HUURWONINGEN GROEIT MET 767 IN 15 MAANDEN

“DE GROND VAN
GEMEENTEN IS BIJ ONS
DUURDER DAN IN
AMSTERDAM”
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TEKST: MARTIJN VAN DER VEN
BEELD: FREEKJE GROENEMANS
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Doordat woningcorporaties jaarlijks de huur verhogen,
loopt hun voorraad van betaalbare huurwoningen terug.
Ook wanneer ze een woning opnieuw verhuren, stijgt
meestal de huurprijs. Woonbedrijf doet het anders. Door
nieuwbouw en gematigde huurverhoging nam het aantal
betaalbare huurwoningen tussen 1 januari 2016 en 1 april
2017 juist fors toe. Algemeen directeur Ingrid de Boer en
directeur Wonen Paul Tholenaars lichten toe hoe en
waarom Woonbedrijf zich sterk maakt voor de
betaalbaarheid van huren.

#WOONBEDRIJF

INGR

ID DE

BOER

“JE KUNT NIET POLITIEK WENSELIJKE
DINGEN ROEPEN EN TEGELIJKERTIJD
ONS ONDER DRUK ZETTEN OM MAAR
ZO VEEL MOGELIJK TE BETALEN”

De woningvoorraad is aangevuld met 767
betaalbare huurwoningen. Is dat voldoende?
De Boer: “Dat is een lastige vraag, want voldoende
is iets subjectiefs. Waar meet je dat aan af?
Woonbedrijf is in staat geweest om in een
moeilijke tijd meer renovaties en
nieuwbouwwoningen te realiseren dan we ons
hadden voorgenomen in onze
investeringsstrategie. Tegelijkertijd zeggen wij:
je kunt heel veel woningen beschikbaar hebben,
maar als ze onbetaalbaar zijn, hebben onze
klanten er weinig aan. De Stichting
Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW)
geeft al een aantal jaren aan dat het heel
belangrijk is om in te zetten op betaalbaarheid.
Daarom hebben we heel nadrukkelijk voor die
betaalbaarheid gekozen. In 2017 is, net als in 2015,
besloten een huurverhoging van 0% te hanteren.
En bij het opnieuw verhuren van woningen kiezen
we er bewust voor de huur niet te verhogen tot
aan de maximaal toegestane huurprijs.
Sterker nog, we hebben sociale huurwoningen
aangekocht van collega-corporaties en de huren
verlaagd naar het niveau van wat wij gezien de
kwaliteit verantwoord vonden.”

Welke bijdrage verwachten jullie van
samenwerkingspartners om ervoor te zorgen
dat sociale huurwoningen betaalbaar
blijven?
De Boer: “Wij sporen onze partners in de keten aan
om zich dusdanig te gedragen dat de kosten voor
de toekomstige gebruiker zo laag mogelijk blijven.
De gemeente is daar een belangrijke partij in.
We doen een pilot met de gemeente Eindhoven
om vergunningprocedures slimmer te maken,
waardoor we dubbele kosten kunnen voorkomen.
We zien helaas ook dat hoge grondprijzen van
gemeenten de bouw van betaalbare
huurwoningen bemoeilijkt. De gemeenteraad
vindt dat de woningen goedkoper moeten. Aan de
andere kant geeft diezelfde raad aan het
gemeentelijk grondbedrijf de opdracht mee om

Behalve beschikbaarheid en betaalbaarheid is
kwaliteit voor Woonbedrijf belangrijk. Maar de
politiek roept om meer goedkope huurwoningen
LEES VERDER

NAJAAR 2017 | WPLATFORM.NL

Tholenaars: “Als gevolg van onze keuzes komt de
Autoriteit Woningmarkt hier voortdurend met
vragen: ‘Waarom laten jullie zo veel van de
huurprijs liggen? Er blijft geld liggen.’ Dat geeft al
aan dat je denkt in termen van
inkomstenmaximalisatie. Dat is tegengesteld aan
het bereiken van een prestatie op het punt van
betaalbaarheid. Als je ons vergelijkt met collegacorporaties in de stad, in de regio of landelijk, dan
zouden we méér huur kunnen vragen. Dat doen
wij bewust niet. Tegen de wind in pleiten wij juist
voor betaalbaarheid.”

van rond de 400 euro waarbij geen huurtoeslag
nodig is. Huurwoningen met een basiskwaliteit.
Tholenaars: “Dat is een politiek standpunt wat je
niet zomaar kunt vertalen naar een goedkoop
product. Nieuwbouw die voldoet aan de eisen van
het Bouwbesluit, kan niet voor 400 euro. Tenzij het
gaat over een kamer of studio. De huurprijs moet
een reële prijs zijn die bedrijfseconomisch
verantwoord is en zich zo verhoudt tot de kwaliteit
dat het nog te begrijpen valt. Ik kan de roep wel
plaatsen als we de problemen bij de
Belastingdienst erbij betrekken. Er zijn veel
mensen afhankelijk van toeslagen, huurtoeslag,
maar ook voor kinderopvang of zorg, om het
hoofd boven water te kunnen houden. Als de
uitbetaling niet goed gaat, komen mensen in de
knel. Maar het is wat eigenaardig om dit probleem
op te lossen met lage huren.”
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interview

PAUL T

“ALS JE ONS VERGELIJKT MET
COLLEGA-CORPORATIES, DAN
ZOUDEN WIJ MÉÉR HUUR
KUNNEN VRAGEN. DAT DOEN
WIJ BEWUST NIET. WIJ PLEITEN
VOOR BETAALBAARHEID”

HOLEN

AARS

bouwgrond zo duur mogelijk te verkopen. Dat is
inconsequent. Je kunt niet politiek wenselijke
dingen roepen en tegelijkertijd ons onder druk
zetten om maar zo veel mogelijk te betalen.”

Woningcorporaties maken toch
prestatieafspraken met gemeenten?
Tholenaars: “Maar niet over dit onderdeel.
De gemeenteraad stelt ze vast en ze worden min of
meer aan ons medegedeeld. Dit jaar verscheen een
rapport van het ministerie over de ‘Staat van de
Volkshuisvesting’. Daarin staan de grondprijzen voor
sociale huurwoningen in de Nederlandse
gemeenten. De prijzen in deze regio blijken voor
woningcorporaties één van de hoogste te zijn van
het hele land. Hoger dan in Amsterdam!
Wij hebben onze gemeentelijke partners er op
gewezen. Meestal reageren ze wel op opvallende
cijfers, maar in dit geval blijft de reactie uit.”

#

EN WAT
VINDEN ZIJ?

Het Nibud helpt bij het bepalen van wat betaalbaar
is voor huurders. Lees hier hoe zij te werk gaan.
Nibud budgetmethode berekent betaalbare huur
In stedelijke gebieden een betaalbare huurwoning vinden
is in Nederland een hele klus. Het Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting (Nibud) heeft dagelijks
woningcorporaties aan de lijn die vragen wat iemand met
een bepaald inkomen aan huur kan betalen.
Lees de complete reactie op wplatform.nl

TOENAME BETAALBARE HUURWONINGEN WOONBEDRIJF
IN GEMEENTE EINDHOVEN

01-04-17
01-01-17
01-01-16

Betaalbare huurwoningen van Woonbedrijf in Eindhoven
   6.659
6.601
6.433

aantal goedkoop (tot e 414,02)

	 17.702
	 17.668
  17.161

aantal betaalbaar (van e 414,02 tot e 635,05)
1.688
1.673
1.814

aantal duur (van e 635,05 tot en met e 710,68)
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aantal duur (boven huurtoeslaggrens e 710,68)
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TOTAAL

606
615
633
26.655

26.557

26.041

Het totaal aantal betaalbare huurwoningen is in 15 maanden, alleen al in de
gemeente Eindhoven, toegenomen met 767 woningen (23.594 begin 2016 tot
24.361 in april 2017). Woonbedrijf had per 1 april 2017 totaal 32.306 woningen in
de verhuur, daarvan is 91% betaalbaar (minder dan e 635,05).

LEES VERDER OP WPLATFORM.NL

in beweging

#WOONBEDRIJF

TEKST: MICHIEL DE BOER
BEELD: RAOUL HOLLANTS

Duurzaamheid
begint met
betaalbaarheid
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Woonbedrijf zet stevig in op het verduurzamen
van de woningvoorraad. Woningen krijgen
betere isolatie, eigen energievoorziening in de
vorm van zonnepanelen en meer. Al deze
nieuwe en betere voorzieningen betekenen een
enorme investering. Dat zet de betaalbaarheid
onder druk, of toch niet? Rob Bogaarts,
portefeuillehouder Duurzaamheid, vertelt.

maatregelen of oplossingen aandragen, als deze voor
de huurder niet leiden tot hogere woonkosten.
En uiteraard heeft deze ook een stem in het wel of niet
doorvoeren van aanpassingen aan de woning.”

Energie
Via de methode The Natural Step, werkt Woonbedrijf
consequent aan diverse duurzame strategische doelen.
Bogaarts: “Op de eerste plaats staat een verantwoorde
energiehuishouding centraal. We willen de CO2uitstoot afbouwen en onze huurders zo laag mogelijke

NAJAAR
NAJAAR2017
2017|| WPLATFORM.NL

Bogaarts: “Voor mij begint duurzaamheid met
betaalbaarheid. We kunnen duurzaamheid
beschouwen vanuit idealisme, wat ik graag doe
overigens, maar als het niet betaalbaar is, weet je in
ieder geval één ding zeker: dan gaat het niet
gebeuren. Dat geldt voor ons, voor onze leveranciers
en voor onze huurders. Het is uiteindelijk ‘all about the
money’. Er zitten gelukkig vele goede linken tussen
duurzaamheid en betaalbaarheid. Als je bijvoorbeeld
zonnepanelen plaatst, dan leidt dat tot lagere
energiekosten. Anders moet je er niet aan beginnen.
Woonbedrijf hanteert het principe ‘niet meer dan
anders’. Dat betekent dat we alleen maar duurzame

LEES VERDER
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energiekosten geven. Onze ambitie is stevig: in 2035
willen we, conform de afspraken met de gemeente
Eindhoven, beschikken over een energieneutrale
woningvoorraad en in 2050 moet deze ook nagenoeg
CO2-neutraal zijn. Dat vraagt een enorme inspanning.
Zo moeten we de energielabels van al onze woningen
verbeteren. Daarbij gaat het eigenlijk altijd over beter
isoleren en eigen energievoorziening, bijvoorbeeld
met zonnepanelen. Maar we kijken ook naar
alternatieven voor de cv-ketel. Gas is een fossiele
brandstof en CO2-uitstoot heeft een negatieve
invloed op het milieu. Wil je dat aanpakken, dan moet
je wel een goed alternatief hebben. De eerste
innovatie dient zich aan in de vorm van een hybride
ketel, half gas, half elektrisch. We zoeken hierbij
steeds de dialoog met de markt om te komen tot de
beste oplossingen. Zo plaatsten we onlangs een
innovatief batterijsysteem van iWell in een
appartementencomplex in Stratum. Deze haalt de
kostbare energiepieken uit het verbruik van de lift.
Dankzij de batterij wordt, ook als de zon niet schijnt,
gebruikgemaakt van zonnestroom. Dat is duurzaam
en het leidt tot lagere servicekosten voor onze
huurders. Om onze doelen te halen, moeten we zo’n
6.000 tot 6.500 labelstappen per jaar gaan maken, een
verdubbeling van onze inspanning. Dat is een
investering die voor de baten uitgaat. Gelukkig kunnen
we dat als corporatie dragen. Een deel van die
investering verdienen we terug in de vorm van
huurverhoging, terwijl ik er met klem bij zeg dat de
huurder, dankzij energiebesparing, nog steeds
goedkoper uit is.”

dus circulair werken. Materialen raken op of worden
steeds duurder omdat ze schaarser worden.
Dat heeft invloed op de betaalbaarheid van wonen.
Bogaarts: “Voor nieuwbouw en onderhoud stroomt
er per jaar ca. 30.000 ton aan grondstoffen in, de
uitstroom is ongeveer gelijk. Samen is dat 60.000 ton
grondstoffen. We willen daarbij werken met een
schone instroom (enkel duurzame materialen en
systemen) en een verantwoorde uitstroom (schoon
slopen, maximaal hergebruiken van materialen).
Dat lukt niet van vandaag op morgen. We hebben
onszelf tien jaar gegeven om de cirkel helemaal te
sluiten. Dat is een mooi gegeven vanuit
duurzaamheidsperspectief, maar er hangt ook een
interessante businesscase aan. Op dit moment
hebben de woningen van Woonbedrijf een totale
grondstofwaarde van ongeveer 750 miljoen euro.
Als we een woning slopen hergebruiken we nu circa
6%. Wat als dat naar 16, 26 of 36% gaat?
Dan verbruiken we minder grondstoffen en het
komt bij Woonbedrijf terug in de portemonnee.
Zo maken en houden we het wonen van onze
huurders betaalbaar. Dat is gaaf!”

#

EN WAT
VINDT HIJ?

Piëtro Brown, huurder Woonbedrijf
die enthousiast deelnam aan de
actie en zonnepanelen liet plaatsen:
“Toen ik hoorde van de zonnepanelenactie van Woonbedrijf, ben ik direct
ingestapt. De extra kosten voor het plaatsen van de
panelen, zou ik immers ruimschoots terugverdienen.
Wethouder Yasin Torunoglu heeft het project bij mij
thuis officieel geopend. Toen hij de schakelaar
omzette, begon mijn elektriciteitsmeter direct terug
te lopen. Het zonnetje scheen waardoor mijn nieuwe
panelen meteen veel stroom produceerden. Ik ben
heel tevreden. Je merkt het snel in je portemonnee,
maar ik vind het ook belangrijk om iets te doen voor
het milieu.”

Circulair
Behalve verantwoord omgaan met energie en emissie,
wil Woonbedrijf ook goed omgaan met
bouwmaterialen en die zoveel mogelijk hergebruiken,

LEES VERDER OP WPLATFORM.NL

uit de wijk
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Eigenzinnig
Stratum
TEKST: MICHIEL DE BOER
BEELD: VERSE BEELDWAREN

Stratum is een stadsdeel met vele
gezichten. De woningen en wijken zijn
overwegend verrezen in de jaren
dertig en vijftig. Districtsmanager
Stratum, Koj Koning, vergelijkt in
deze editie Tivoli en Schuttersbosch.
Twee wijken, direct naast elkaar
gelegen, beide ontsproten aan de
expansie van Philips, maar enorm
verschillend in opzet, sfeer,
bewoners en aanpak. Koning:
“Met beleid knutselen aan de stad
is het mooiste wat er is.”

KOJ

ING

KON
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uit de wijk

LI

TIVO

#
TIVOLI
Aantal woningen:		
Gemiddelde huurprijs:
Bouwjaar:		

600
€ 439,96
1929 en 1949

TIVOLI:
DORPJE IN DE STAD
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Koning: “De bouw van de wijk Tivoli startte in 1929,
toen hoorde dit stukje Eindhoven nog bij Geldrop.
Philips groeide in die tijd erg hard en zocht goedkope
bouwgrond. Daarbij waren de bouwregels buiten
Eindhoven een stuk soepeler. Zo is de wijk ontstaan
en pas in 1972 is Tivoli binnen de Eindhovense
gemeentegrenzen gekomen. Dat proef je nu nog in
de wijk. De bewoners voelen zich op de eerste plaats
Tivoliaan.”
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“In Tivoli woont een mix van allerlei leeftijden.
De meeste bewoners hebben het niet breed. Al vrij
lang staat Tivoli op het gemeentelijke lijstje van
aandachtswijken. Ook Woonbedrijf geeft de buurt
extra aandacht. Natuurlijk gebeurt hier wel eens wat.
De huizen staan dicht op elkaar, buren hebben wel
eens een akkefietje. Het is het type wijk waar ze eerder
elkaar aanspreken dan dat ze de politie bellen. Het
is - misschien ook wel juist daardoor - een hechte wijk.
Wij merken dat heel veel huurders hier graag blijven
wonen. Er wordt zelfs binnen de wijk verhuisd. De
mensen kennen elkaar, er woont veel familie en er is
behoorlijk wat saamhorigheid. Zeker onder de oudere
bewoners.”

EN WAT
VINDEN ZIJ?

Bewoner Annelies Bazelman: “Ik ben hier
geboren. Mijn ouders zijn in 1938 in de
Luipaardstraat komen wonen. Ik ben in
1975 getrouwd en heb eerst op de hoek
van het Arnaudinaplein gewoond en
woon nu hier, midden aan het plein. Ik ga hier niet meer
weg, of het moet zijn dat ik die paar treden niet meer op
kan naar de wc. Ik ben een echte Tivoliaan, geen
straatemmer*. Ik ga voor de gemoedelijkheid in deze
buurt. Ik woon alleen en als mijn buurman een beetje
ovenschotel over heeft, dan staat hij hier aan de deur.”
Bewoner Barbara van Kessel: “Ik vind het
wel een lekker wijkje. Twee jaar geleden
ben ik hier opnieuw komen wonen. Ik vind
het gebied heel fijn. De verbinding is goed,
je zit zo op de snelweg. En aan de andere
kant sta ik in twee minuten in het bos. Heerlijk. Dit straatje
is super. Leuke mensen. Toen ik terugkwam dacht ik, dat
doe ik voor een jaar, of twee en dan ga ik wat kopen. Maar
nu denk ik: doe er nog maar een paar jaar bij.”
Lees de complete reacties op wplatform.nl
* Geuzennaam voor inwoners van Stratum

“Woonbedrijf is al jaren bezig met de verbetering
van de huizen. Binnenkort start de volgende fase. We
‘upgraden’ de woningen naar de eisen van nu. Dat
betekent betere isolatie, een nieuw dak, duurzame
installaties, enzovoorts. Dat gaan we zoveel mogelijk ‘in
bewoonde staat’ doen, tijdens de werkzaamheden blijft
de bewoner dus in de woning. Om dat in goede banen
te leiden, testen we eerst goed uit wat er allemaal bij
komt kijken. We oefenen de hele ingreep vooraf in een
testwoning. Zo kunnen we problemen voorkomen, snel
leren werken en de bewoners vooraf goed vertellen
waar ze rekening mee kunnen houden. Bovendien
is de testwoning ook handig bij het verkennen van
wensen van bewoners. Zij hebben volop inbreng in onze
aanpak en ze komen met goeie suggesties. Van de 600
woningen in Tivoli, zullen we er 65 slopen. Hiervoor
bouwen we woningen terug waarin alle voorzieningen
(keuken, bad-, woon- en slaapkamer) gelijkvloers liggen.
Zo biedt de wijk, naast al die eengezinswoningen,
antwoord op andere woonvragen.”

#WOONBEDRIJF

SCHUTTERSBOSCH
Aantal woningen:
Gem. huurprijs: 		
		
Bouwjaar:
		

SCHUTTERSBOSCH:
VAKANTIEPARK IN
DE STAD
Koning: “De wijk Schuttersbosch heeft ook al
zo’n mooie historie. Hier bouwde Philips direct
na de oorlog een woonwijk voor de zogenaamde
‘witjassen’, zeg maar het hogere middenkader. In die
tijd waren bouwmaterialen moeilijk te krijgen, dus
kocht Philips met aardappelen en radio’s in Oostenrijk
systeemwoningbouwpakketten. Ook België had
systeembouwwoningen over die bestemd waren
geweest voor Belgisch Kongo. De hele wijk werd dus
opgetrokken uit louter houten chalets en bungalows.
Deze ‘noodhuizen’ zouden een paar jaar blijven
staan. Maar nu, in 2017 staan veel van die huizen er
nog steeds. Die houten bouwstijl, en ook het bos,
geven deze wijk een prachtige uitstraling. Mensen
vergelijken het nogal eens met een vakantiepark.
De wijkbewoners zijn op dit moment overwegend
55+. Een groot deel van de oorspronkelijke huurders,
inmiddels fors op leeftijd, woont er nog steeds! Deze
huurders zijn logischerwijs zeer gehecht aan hun wijk
en hun huis, ze gaan er echt pas tussen zes plankjes
uit.”

EN WAT
VINDT HIJ?
Benny Veldhoen, toekomstig bewoner

‘Het is zo’n mooi plekje!’

“Het fundament ligt er, we bouwen hier ons eigen
huis. Heerlijk! Mijn vrouw en ik zijn allebei
Eindhovenaren. Ik ben 800 meter verderop geboren en
opgegroeid aan de overkant van de Floralaan. Mijn
vrouw woonde vroeger aan de Heezerweg. Dit is voor
ons ‘back to the roots’ en ik ben heel blij dat ik in deze
omgeving kan gaan wonen. Het is zo’n mooi plekje. In
het bos, in de stad, alles binnen handbereik. Vrienden
denken echt dat het een vakantiepark is. Als je zo in de
stad kunt wonen, leuker wordt het niet!”

voelden omwonenden zich eenzaam en onveilig.
In overleg met de direct omwonenden verhuren
we nu de ‘oude Belgen’ tijdelijk. We selecteren dan
tijdelijke huurders die iets kunnen betekenen voor
de wijk; iets doen voor de leefbaarheid, toekomstige
wijkbewoners die aan het bouwen zijn, of bijvoorbeeld
een mantelzorger. Buren zijn daar heel blij mee.
Inmiddels zijn we ook gestart met het verkopen van
bouwkavels aan particulieren via een makelaar. Die
bouwen hun huis in eigen beheer, passend binnen het
beeldkwaliteitsplan dat wijkbewoners samen hebben
opgesteld. Voor de oost- en westflanken van de wijk
zijn we zelf nieuwbouwplannen aan het maken. Ik
zie het persoonlijk als een verrijking als we met die
nieuwbouw ook wat verjonging van de wijk kunnen
realiseren. Als je niet uitkijkt vergrijst Schuttersbosch
bovenmatig. En dat is voor geen enkele wijk goed.
Een beetje leven en nieuwe energie van bewoners
die zelf initiatieven ontplooien, komt uiteindelijk het
buurtklimaat ten goede. In mijn visie maakt dat deze
wijk ook weer duurzaam op sociaal gebied. Met beleid
knutselen aan de stad, is het mooiste wat er is.”
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“De woningen die in de loop der tijd zijn vervangen
door het nieuwe type vallen nu in de duurdere
huurklasse. Een groot deel daarvan is inmiddels
verkocht, omdat deze prijsklasse huur niet goed
past bij onze opgave als woningcorporatie. Als er
een originele Belgische bungalow vrijkomt, werd
die vroeger meteen platgegooid in afwachting
van nieuwbouw. Maar dat had geen vrolijk effect
op de wijk. Vanwege de braakliggende percelen

#

133
afhankelijk van type tussen € 400,en € 1150,1948, 1957 en 2005
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interview

“De allergoedkoopste
woningen kan Woonbedrijf
niet meer bouwen”
Woonbedrijf verhuurt meer dan 32.000 woningen in Eindhoven en de regio. In totaal
hebben ruim 70.000 klanten te maken met Woonbedrijf. De onafhankelijke Stichting
Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW) behartigt de belangen van alle
(toekomstige) huurders. Circa tien keer per jaar heeft HVW overleg met Woonbedrijf
over relevante beleidszaken. Daarnaast is HVW gesprekspartner van onder andere
gemeenten en de Woonbond. Vandaag praten voorzitter Jack Zegveld en secretaris
Theo van den Broek met W over betaalbaarheid. “Wij zouden natuurlijk het liefst écht
goedkope woningen zien”, trapt Zegveld af.

De huurders die HVW vertegenwoordigt, zijn
natuurlijk wel gebaat bij betaalbare woningen.
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Woonbedrijf heeft de woningvoorraad laten
groeien met 767 betaalbare huurwoningen. Is
HVW daar tevreden mee?
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Zegveld: “Het aantal is prima, maar Woonbedrijf
hanteert een andere definitie van betaalbaar dan wij.
Wij zouden het liefst meer goedkope woningen zien,
van pakweg e 350,00 tot e 450,00. Er zijn bij ons
gevallen bekend die na aftrek van de vaste kosten nog
maar e 50,00 euro in de maand overhouden om van te
eten. Voor deze mensen is die huurprijs het enige wat ze
kunnen betalen. Maar dat soort woningen kan
Woonbedrijf niet meer bouwen, vanwege de hoge
grondprijzen en bouwkosten.”

Zegveld: “Voor de HVW is betaalbaarheid zeker een
belangrijk thema, en daarover zijn we vaak met
Woonbedrijf in gesprek, vanuit de positie van de
huurder. Wij zouden het liefst zien dat een huurder niet
meer dan 30 procent van zijn inkomen kwijt is aan
woonkosten. Voor sommige groepen is dat nu al 40 à 45
procent. Natuurlijk moeten we realistisch zijn. Huurders
hebben zelf ook invloed op de woonkosten en een eigen
verantwoordelijkheid, want woonkosten omvatten meer
dan alleen de huur. Als Woonbedrijf een woning isoleert
en die woning gaat van energielabel D naar B, dan
scheelt dat de huurder flink in de energiekosten. Maar
als die huurder vervolgens de verwarming op 25 graden
blijft zetten met de ramen open, dan levert hij zijn
besparing weer in.”

LEES VERDER OP WPLATFORM.NL

gastcolumn

#WOONBEDRIJF

Corporaties
kunnen
bijdragen aan
rechtvaardiger
woonbeleid
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Ruwweg zijn er drie groepen huishoudens op de woningmarkt.
Hogere inkomens hebben een eigen woning of kunnen, eventueel
met hulp van een rijke pa of ma, een woning kopen. Ze profiteren
van de lage rente en hypotheekrenteaftrek. Zij betalen in
gespannen woningmarkten zo’n € 77,- per vierkante meter
woonoppervlakte. Gemiddeld besteden ze minder dan een vijfde
van hun inkomen aan wonen.
De huishoudens met de laagste inkomens huren bijna
allemaal en krijgen daarbij inkomensondersteuning. Ze
betalen dan nog altijd € 66,- per vierkante meter.
Ondanks de huurtoeslag slokt de huur gemiddeld 30%
van hun inkomen op.

Ik vind het onrechtvaardig dat we lage inkomens
gevangen houden in zogenaamde sociale
huurwoningen en hen meer laten betalen (zowel ten
opzichte van de woningkwaliteit als het inkomen) dan
huishoudens met hogere inkomens. Het enige sociale

De oplossing ligt voor een groot deel bij een gelijke
fiscale behandeling van huren en kopen; dus
afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en
verhuurderheffing. Maar corporaties zijn ook zelf aan
zet. Ze hebben momenteel voldoende financiële
middelen voor forse huurverlagingen, zodat de relatie
prijs-kwaliteit en de relatie woonlasten-inkomen weer
gelijker worden voor de verschillende groepen
huishoudens.
Ronald Paping
Directeur Woonbond
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NAJAAR2017
2017|| WPLATFORM.NL

De derde groep zijn de huurders met een inkomen
boven de huurtoeslaggrens tot anderhalf keer modaal.
Zij zijn de grootbetalers, want zij betalen maar liefst
€ 86,- per vierkante meter. Afhankelijk van hun
inkomen zijn de huurlasten 25% tot meer dan 30%.

zit in de huurtoeslag, maar die biedt maar beperkt
soelaas als we kijken naar de honderdduizenden
hurende huishoudens die niet meer rond kunnen
komen.
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“Iedereen heeft
recht op regie
over zijn leven”
WOONBEDRIJF IN GESPREK MET RENATE RICHTERS, GROENLINKSWETHOUDER ZORG, WELZIJN EN ARMOEDEBESTRIJDING. ONDER HAAR
VERANTWOORDELIJKHEID VALT WIJEINDHOVEN, DE ORGANISATIE DIE
EINDHOVENAREN HELPT BIJ HET ZOEKEN NAAR WERK OF UITKERING,
EN ONDERSTEUNT MET ALS DOEL HEN ZO VEEL MOGELIJK THUIS TE
LATEN WONEN.
TEKST: HETTY VAN ROOIJ
BEELD: FREEKJE GROENEMANS
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“DE MEDEWERKERS VAN
WONINGCORPORATIES
ZIEN DE PROBLEMATIEK
ACHTER DE VOORDEUR”
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Een gesprek met Renate Richters over armoede betekent: een gesprek
met een gedreven wethouder over belemmeringen en kansen, over
een weerbarstige praktijk en het oerwoud aan wet- en regelgeving,
maar ook: over de mogelijkheid om, al is het soms maar in één
individueel geval, het verschil te kunnen maken. “Het effect van
armoede op het leven van mensen schokt me elke keer opnieuw.”

Armoedebeleid
Ze komt uit Mierlo, vertelt ze, maar Eindhoven is altijd
‘haar stad’ geweest. Ze zag die stad de afgelopen
twintig jaar groeien en veranderen, nieuwe allure en
een nieuw zelfbewustzijn krijgen. Maar ze zag - en ziet
- ook de andere kant. “Een toenemend aantal mensen
moet een beroep doen op onze armoederegelingen
omdat ze daarvan afhankelijk zijn. Gelukkig heeft
Eindhoven al jaren een ruimhartig armoedebeleid.”

Meedoen
Ze heeft de cijfers paraat. Eindhoven telt ongeveer
19.000 huishouders die moeten rondkomen van een
sociaal minimum – berekend op bijstandsniveau plus
20%. Steeds meer mensen hebben wel werk, maar
zitten diep in de schulden en dus in de problemen.
Ongeveer 18% van de Eindhovense kinderen groeit op
in wat je een ‘armoedesituatie’ zou kunnen noemen.
“Armoede is soms overerfbaar. Het is voor kinderen en
jongeren heel moeilijk om zich eraan te onttrekken en
de situatie thuis te ontstijgen. Daarom is het van enorm
belang dat ze kunnen meedoen, dat ze een sportclub
hebben of naar muziekles gaan. Als een financiële
situatie thuis zoveel stress veroorzaakt dat kinderen
daardoor een stap verder in hun leven niet kunnen
zetten, vormt dat voor mij als politicus een enorme
stimulans om er iets aan te willen doen”

“Rond de zeventig procent van de cliënten van WIJeindhoven heeft problematische schulden. Als je daar niets
aan doet, worden ze vanzelf hoger. De kunst is om
allereerst te zorgen dat de boel beheersbaar wordt en
op orde komt, om mensen zicht te laten krijgen op hun
financiële situatie, en om hen te leren rond te komen
met het geld dat er is. Budgetbeheer, schuldhulpverlening, beschermingsbewind- het zijn allemaal middelen
om dat doel te bereiken. Maar het mag natuurlijk geen
symptoombestrijding zijn. Uiteindelijk gaat het er om
dat mensen de regie over hun eigen leven
terugvinden.”

Ondersteuning bieden
Woonbedrijf is daarbij voor de gemeente een
belangrijke partner, benadrukt wethouder Richters.
“Een woningcorporatie staat dicht bij mensen, de
medewerkers zien de problematiek achter de voordeur
vaak al in een vroeg stadium ontstaan. Als de huur niet
op tijd wordt betaald, bijvoorbeeld. Wacht je dan drie
maanden, en ga je daarna over tot uitzetting? Of ga je
met elkaar kijken of je goede ondersteuning kunt
bieden, zodat je voorkómt dat een situatie
onbeheersbaar wordt? Woonbedrijf doet dat goed. Ze
zijn daar aan de Wal heel maatschappelijk betrokken.”

Beheersbaar

LEES VERDER
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Pasklare oplossingen bestaan niet, benadrukt ze. En
hoewel in Nederland iedereen zich zou moet kunnen
ontwikkelen, dan lukt dat lang niet altijd. De wijkteams
van WIJeindhoven die bij mensen over de vloer komen,
beschikken over veel instrumenten om ondersteuning
te bieden. De Stichting Leergeld, die met subsidie van
de gemeente kinderen wil laten meedoen, bereikt ruim
de helft van de kinderen die in armoede opgroeien en
wil dat aantal laten groeien. Wethouder Richters:
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FAVORIETE PLEK
IN EINDHOVEN
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“Ik woon al een jaar of tien in De Bergen, daar ben ik helemaal op mijn
plaats. Het is een hele diverse wijk die een grote ontwikkeling doormaakt.
En er zitten veel ondernemers die hart hebben voor mensen. Laatst was
ik te gast bij ‘Eten met je Hart’, waar restaurants in de wijk zo’n honderd
ouderen trakteerden op een lekkere lunch. En je ziet er zo’n mooie
combinaties. Bij Dagbesteding Henrica maken cliënten producten die
verkocht worden in de winkel Twinkelbel, en die twee zitten samen achter
een mooie gevel, tussen de winkels. Dat vind ik nou leuk.”
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samenspel

Bij Woonbedrijf beslaat de vastgoedgerelateerde inkoop, inclusief
nieuwbouw, een bedrag van ongeveer
honderd miljoen euro op jaarbasis. Als
het gaat over het betaalbaar houden van
wonen, is inkoop natuurlijk een gebied
bij uitstek waar je zorgvuldig dient te
kijken naar kosten en baten. Daisy
Oliemeulen, manager Portfolio en
Inkoop bij Woonbedrijf, vertelt over hoe
haar team inzet op een gezonde balans
van betaalbaarheid, kwaliteit en
klantwaardering.

#WOONBEDRIJF

DAISY

ULEN

OLIEME

KOSTEN
BESPAREN
DOOR SLIM
SAMENWERKEN

TEKST: MICHIEL DE BOER
BEELD: RAOUL HOLLANTS

Oliemeulen: “Ik neem sinds 1 juni het stokje over van
Stan van den Thillart, die er met enthousiasme voor
heeft gekozen een andere rol binnen onze organisatie
te gaan vervullen. De basis die hij de afgelopen jaren
met het team heeft gelegd, gaan wij verder
uitbouwen. Wij houden ons bezig met alle inkoop die
te maken heeft met interventies in ons vastgoed. Dus
van sloop tot nieuwbouw en ook renovatie, het
planmatig en dagelijks onderhoud. Dat laatste voeren
we vooral uit met onze Bouwservice. Een bewuste
keuze, de medewerkers komen bij onze klanten
achter de voordeur. Daar willen we maximale service
leveren, de kortst mogelijke doorlooptijd en ook leren
van de feedback die we krijgen. Zo kunnen we het
onderhoud naar de toekomst verder verbeteren,
evenals de onderliggende financiën.”

Er is een behoorlijke verschuiving gaande binnen de
vastgoedgerelateerde inkoop. Traditioneel kregen
aannemende partijen een bestek en brachten daarop
een aanbieding uit. Oliemeulen: “De traditionele
manier van werken leidt vooral tot een selectie op
prijs. Goed voor de betaalbaarheid zul je misschien
LEES VERDER

NAJAAR 2017 | WPLATFORM.NL

Anders inkopen

zeggen, maar dat zie ik anders. In die redenatie loop
je het risico om kwaliteit (zeker over de lange termijn)
en klantwaardering buiten beschouwing te laten. Die
drie elementen moeten goed in balans zijn. Bovendien
heb je als opdrachtgever niet alle technische kennis in
huis. Een woning energieneutraal maken
bijvoorbeeld, is een complex samenspel van
elementen zoals installatie, zonnepanelen, isolatie,
schil, materialen en dakbedekking. Op dit gebied wil
je juist de goede ideeën en innovaties uit de markt
halen. Dus vragen wij veelal om een oplossing, die een
aannemende partij naar eigen inzicht kan ontwerpen
en aanbieden. Vaak ook geven we het budget vooraf
mee, waarbij we gunnen op de kwaliteits- en
duurzaamheidsaspecten van het plan. Dat leidt tot
vele innovatievere plannen en kostenbesparing voor
ons op lange termijn en voor de huurders in de
woonlasten.”
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samenspel
Slim samenwerken
Oliemeulen: “Je kunt je voorstellen, dat bij deze manier
van werken partnerschap cruciaal is. Wij werken met
sterke, veelal vaste partners. Die komen allemaal uit de
regio. Dat draagt bij aan duurzaamheid, kostenbesparing en kwaliteit van dienstverlening. Een goed
voorbeeld is het schilderwerk dat we nu op een
bijzondere manier aan het aanbesteden zijn. We geven
jaarlijks ca. vijf miljoen euro uit aan schilderwerk. In de
selectie hebben we het aantal schildersbedrijven
teruggebracht naar vijf. Doordat we een groter volume
kunnen garanderen per partij willen we een
belangrijke klant zijn voor onze leverancier. Dat komt
de kwaliteit en snelheid van dienstverlening ten goede.
Bovendien sturen we met elkaar aan op slim
samenwerken. De schildersbedrijven komen hier
wekelijks bij elkaar om te bespreken hoe ze de klussen
verdelen en aanpakken. Daarbij delen ze veel kennis en
creëren als het ware samen het beste antwoord op
onze vraag. Ook kijken zij naar het slim uitwisselen van
instrumenten zoals IT-systemen of het uitvoeren van
een gezamenlijke meerjaren onderhoudsprognose.
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EN WAT
VINDT HIJ?

Peter van Gisbergen, bouwer en ontwikkelaar:
“De nieuwe werkwijze van Woonbedrijf vind ik
waardevol. Traditioneel lag de aandacht in de
bouw enkel op de prijs. Door onder andere
duurzame gunningscriteria op te nemen in de
uitvraag, ben je gedwongen om anders na te
denken en creatieve oplossingen neer te zetten.
Bovendien is er veel meer ruimte voor de kennis van
de aannemende partijen. Vanuit de praktijk weten
wij natuurlijk heel veel. Van die kennis wil je als
opdrachtgever gebruikmaken om efficient,
betaalbaar en duurzaam te bouwen. Zo gaan wij
ook om met onze onderaannemers. Die hebben
specialistische kennis over installaties, isolatie en
noem maar op. Dat nemen we mee in ons aanbod.
Woonbedrijf loopt voorop als het gaat om nieuwe
samenwerking en ik hoop dat deze manier van
werken standaard wordt in de bouw.”

Hierdoor is het mogelijk om op kosten te besparen
zonder dat het ten koste hoeft te gaan van de marge.
Puur door met elkaar slimmer en efficiënter werken.
En dat komt weer ten goede aan de betaalbaarheid.”

Klantwaardering
Oliemeulen: “Uiteindelijk moeten de inspanningen,
van het inkoopteam en van Woonbedrijf als geheel,
zich terugvertalen naar klantwaardering. Als we
betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig bezig zijn,
maar onze huurder vindt het niks, dan schieten we
nog ons doel voorbij. Door partnerschap te zoeken
met onze leveranciers sturen we veel beter op
klantwaardering. Immers als we continuïteit in het
werk garanderen, zal deze zich veel meer
verantwoordelijk voelen. Het moet een beetje ‘hun
wijk, hun woning en hun klant’ worden. Sceptici
zullen wellicht zeggen dat als je klantwaardering wilt
verhogen, dat je dan je portemonnee moet trekken. Ik
vind dat een misvatting. Hoe beter je luistert naar wat
de klant wil, hoe gerichter je hem kunt helpen, dat
betekent ook dat je je middelen en energie slimmer
inzet. Bovendien leidt ook een constante kwaliteit tot
een betere betaalbaarheid, omdat je veel minder ad
hoc hoeft in te grijpen, wat veel duurder is, dan
gepland onderhoud.”

LEES VERDER OP WPLATFORM.NL
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Bouwen aan
betaalbaarheid
Het aanbieden van betaalbare woningen heeft voor Woonbedrijf
de hoogste prioriteit. Tussen 1 januari 2016 en 1 april 2017 is het
aantal betaalbare huurwoningen in Eindhoven met maar liefst
767 gegroeid. Door nieuwbouw én de gematigde verhoging van
de huren van de bestaande woningen.

De groei van het aantal betaalbare woningen
is natuurlijk goed nieuws voor mensen met een
smalle beurs. Volgens de passendheidstoets,
een maatregel van de rijksoverheid, zijn zij
aangewezen op woningen met een huurprijs
onder de € 592,00 of € 635,00 (afhankelijk
van de gezinssamenstelling). Hun keuzes en
mogelijkheden zijn natuurlijk groter als de
voorraad betaalbare huurwoningen groeit.
De verwachting is dat het aantal betaalbare
huurwoningen nog zal stijgen. Op deze pagina’s
laten we zien welke bouwprojecten in uitvoering
en ontwikkeling zijn. Het is ons streven om deze
woningen voor een groot deel te realiseren
met een huur van minder dan € 635,00 euro per
maand.
LEES VERDER
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STATIONSLOCATIE
Woonbedrijf is een partner in District E, het plan voor de herontwikkeling van de
Stationsomgeving Zuidplein van belegger en ontwikkelaar Amvest. Het Stationsplein verandert
van een versnipperd plein met weinig uitstraling naar een spectaculair verblijfsgebied voor
wonen, werken, uitgaan en recreëren.
Woonbedrijf gaat in samenwerking met Amvest circa 100 betaalbare huurappartementen
realiseren binnen District E. Deze zijn bestemd voor huishoudens van één of twee personen die
stedelijk willen wonen in het dynamische centrum van Eindhoven. Ingrid van Gijzel,
districtsmanager bij Woonbedrijf: “We zijn er heel trots op dat we deze kans krijgen. En het mooie
is dat nu ook mensen met een smalle beurs in de binnenstad kunnen wonen. Een groot deel van
onze woningen verhuren we met een huurprijs van minder dan € 592,00. Deze appartementen
bieden stedelingen een plek en daar zullen we in de toewijzing ook rekening mee houden.”

“MOOI DAT NU OOK
MENSEN MET EEN
SMALLE BEURS IN DE
BINNENSTAD KUNNEN
WONEN”
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DEN HAAGACKER
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Aan de Carolusdreef in Valkenswaard
renoveert Woonbedrijf Den Haagacker, een
woongebouw voor senioren, op een zeer
ingrijpende manier. De woningen voldeden
niet meer aan de huidige eisen en daarom
heeft Woonbedrijf ervoor gekozen om Den
Haagacker te vernieuwen naar een eigentijds
gebouw voor senioren die zelfstandig
kunnen wonen.

Aannemer Heijmans heeft het bestaande
gebouw tot op het betonskelet afgebroken
en bouwt het vervolgens weer op tot 105
zelfstandige seniorenwoningen en een
multifunctionele ontmoetingsruimte. De
woningen verschillen in indeling en grootte
(van 59 m2 tot 121 m2). Ook de huurprijzen
variëren van € 550 tot € 705, exclusief
servicekosten. Zo kunnen bewoners kiezen
welke woning het best bij hen past.

#WOONBEDRIJF

OUDE GRACHT WEST
De woningen in de wijk Oude Gracht West
(Woensel) zijn onlangs opgeleverd. Voor
deze woningen was veel belangstelling en
dat is ook niet vreemd, want het zijn unieke
woningen; in een groene omgeving, vlakbij
voorzieningen en voor een betaalbare prijs: €
€ 592,00, exclusief servicekosten. Een prima
plek voor jonge gezinnen en één- of
tweepersoons huishoudens.

“EEN PRIMA PLEK VOOR
JONGE GEZINNEN EN ÉÉN- OF
TWEEPERSOONS HUISHOUDENS”

De woningen hebben label A+++ en zijn
voorzien van driedubbel glas en extra isolatie
in de muren. Behalve de lage huur hebben de
bewoners straks ook een lage energierekening.
Een aantal woningen heeft zonnepanelen.
De woningen die te veel schaduw van de
bomen hebben, hebben geen zonnepanelen,
maar een warmte-terugwin-pomp.

WILLEMSTRAAT
Het voormalige kantoorpand van Woonbedrijf aan de
Willemstraat 28 in Eindhoven ondergaat een
bliksemsnelle transformatie. Hier creëren we kleine
studio’s en appartementen van 18 tot 52 vierkante
meter voor flexwonen. Deze flexwoningen zijn
bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een snel
beschikbare, betaalbare en tijdelijke woning. Ook
maken kunstenaars tijdelijk gebruik van enkele
studio’s. De verbouwing is in juni 2017 gestart en we
verwachten dat de woningen in maart 2018 klaar zijn.
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CO-Design
in buurten
EXPOSITIE TIJDENS DUTCH DESIGN WEEK BIJ WOONBEDRIJF

Woonbedrijf vindt dat iedereen goed moet kunnen wonen, in
een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt. Maar wat is
prettig wonen? En wat betekent dat voor het samen leven, voor
de buurt, voor de woningen? Dat weet niemand beter dan de
bewoners zelf!
Bewoners geven samen met ons vorm aan hun
buurt. Co-design maakt daarom al jaren deel uit
van ons werk en van onze buurten. Samen met
bewoners, social designers en architecten ontdekken
we steeds nieuwe manieren waarop design buurten
beter maakt. Tijdens de Dutch Design Week van
21 tot en met 29 oktober tonen wij u een selectie
van deze buurtprojecten.

Aurora

SPACE-S

Alreywijk Genderdal

Een bijzondere nieuwe buurt met 402 woningen
op Strijp-S, omdat bewoners mede-opdrachtgever
geweest zijn. Deze wijk is nu écht van en voor de
bewoners.

De woningen in de Aireywijk Genderdal waren toe
aan een opknapbeurt. Een mooie kans om er de
duurzaamste wijk van Eindhoven van te maken,
vond Woonbedrijf. Maar duurzaamheid was niet
het allereerste waar de bewoners zelf aan dachten.
Tijdens ‘keukentafelgesprekken’ ontdekten we
dat comfort, veiligheid en betaalbaarheid de
belangrijkste wensen en behoeften waren.

Gerretsonhof

Coevering
Zeven galerijflats, pal aan de rand van het bos in
de Geldropse wijk de Coevering. Hoe is het om in
de flats te wonen? Wat is goed, wat kan beter? De
bewoners zijn trots op het bos en wonen is er best
oké. Maar dat de uitstraling kan wel beter. Dat is
meteen samen met de bewoners opgepakt.

De expo Way to Go-design is van
21 t/m 29 oktober dagelijks geopend;
op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur en op zaterdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur.
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Voor de bouw van Gerretsonhof in Prinsejagt
nodigde Woonbedrijf bewoners uit om mee te
denken. Zo kwamen we erachter dat de buurt
behoefte had aan woningen voor senioren die
langer zelfstandig in hun eigen wijk willen blijven
wonen.

Internationale studenten aan de TU/e lijken soms
weinig aansluiting te zoeken of te vinden in de
stad. Voordat we startten met de bouw van Aurora,
met 303 studentenwoningen op het campusterrein,
inventariseerden we de behoeften en wensen van
de toekomstige bewoners. De belangrijkste wens
was een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
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bewoner in beeld

Mariëlle
Markgraaff
TEKST: MARTIJN VAN DER VEN
BEELD: VERSE BEELDWAREN

WAT IS DAT, EEN FLEXWONING?
HUURDER: MARIËLLE MARKGRAAFF
SOORT WONING: FLEXWONING
WIJK: PHILIPSDORP, STRIJP
WOONT HIER SINDS: 2017

Mariëlle Markgraaf (22) woont samen met
vier dames en één heer, maar wel op
zichzelf. Ze maakt een nieuwe start: andere
baan, andere woonruimte. Dankzij een
flexwoning zit ze voorlopig prima.

“Vergelijk het maar met een studentenhuis, maar
dan voor werkenden. Samen met vijf andere
bewoners deel ik een woning die is opgebouwd
uit appartementen en studio’s. Het verschil is dat
mijn medebewoners allemaal werken in plaats
van studeren. We delen ook geen keuken of
badkamer.”

IS HET GEZELLIG DAAR OP DE
DE JONGHLAAN?
“Jazeker. Als het lekker weer is, zitten we vaak
samen in de tuin. Als bewoners kun je elkaar
opzoeken om iets gezelligs te doen, maar dat
hoeft niet. Via via hoorde ik van flexwonen. Ik
heb meteen gereageerd met een motivatie
waarom ik daar wilde wonen. Voor mij is het een
ideale tussenoplossing.”

HOE BEDOEL JE?
“Ik had nog lang niet voldoende inschrijftijd voor
een reguliere huurwoning van een
woningcorporatie. En particulier huren is
gewoon niet te betalen. Dan praat je over ruim
e 800,- in de maand. Zonder recht op
huurtoeslag, voor een studiootje dat kleiner is
dan mijn appartement hier! Volgens de regels
van Flexwonen, kan ik hier maximaal vijf jaar
blijven. Daarna zien we wel weer verder.”

