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Voorwoord
Een huis wordt een thuis als je je er beschermd voelt. Als het 
geen lekkend dak heeft, of andere ongemakken vertoont. Als 
je een goede verstandhouding hebt met je buren. En als je je er 
terug kunt trekken om - als dat nodig is - te herstellen of bij te 
komen, het liefst met dierbaren om je heen. Met andere woor-
den: als het een veilige haven is. Voor de meeste Nederlanders 
is dat vanzelfsprekend. Maar in 2016 zagen we scherp dat dit 
niet voor iedereen geldt. We leefden mee met mensen die, op de 
vlucht voor oorlog of andere bedreigingen voor hun bestaans-
zekerheid, in Nederland een nieuwe veilige haven vonden. Ook 
waren we bezorgd over mensen die dagelijks worstelen met 
complexe problemen als schulden, gezondheidsklachten of de 
ingewikkeldheid van het leven.

Waar het in een rijk land als Nederland 
steeds meer om gaat, is die mensen te 
helpen voor wie er geen of weinig moge-
lijkheden zijn. Een voorbeeld is onze inzet 
met Stimenz om huurachterstanden 
terug te brengen en ontruiming alleen 
als uiterste maatregel te accepteren. 
Huurachterstand leidde in 2016 tot zes 
huisuitzettingen. We gaan na hoe we 
deze in 2017 nog verder kunnen laten 
dalen. Een ander voorbeeld is de aan-
passing van ons huurbeleid, in overleg 
met de huurdersorganisaties. Hierdoor 
komen meer woningen beschikbaar 
met lagere huurprijzen. We monitoren 

Samen voor resultaten
UWOON is er voor de huurders. Daarom vinden wij het belang-
rijk om huurders invloed te geven op onze plannen voor hun 
woning of woonomgeving en ons beleid.

Ook met andere partijen werken we nauw samen. We zoeken 
daarbij naar gezamenlijke belangen. Dat doen we ook in het 
bod dat we jaarlijks moeten uitbrengen bij de gemeenten. 
Daarin staan plannen voor nieuwbouw, sloop en renovaties. 
Uiteindelijk leidt dit bod tot prestatieafspraken tussen 
gemeenten, huurdersorganisaties en de woningcorporaties.

Een 8... mooi!
Huurders zijn tevreden over de dienstverlening van UWOON 
en daar zijn we blij mee! We krijgen in de KWH-meting 
(Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) een 
8,0. Dat is iets hoger dan de 7,7 van 2015. Het mooie van 
dit cijfer? Het is gegeven door onze huurders!

Ook in het Aedes-benchmark onderzoek scoort UWOON Ook in het Aedes-benchmark onderzoek scoort UWOON 
goed. In een vergelijkend onderzoek naar de prestaties van 
woningcorporaties kregen we een AB-score voor de onder-
delen Huurdersoordeel en Bedrijfslasten. Landelijk gezien 
zitten we net achter de koplopers, dus er is nog werk 
te doen.

of hiermee voldoende woningen 
beschikbaar komen voor mensen die 
aangewezen zijn op huurtoeslag. 

Er kwam een nieuw, regionaal woon-
ruimtebemiddelingssysteem. De eerste 
resultaten laten zien dat woningzoekenden 
meer inzicht hebben in hun slaagkans, 
en dat loting een betere kans geeft op 
een woning voor mensen met een korte 
inschrijftijd.

De mening van anderen is belangrijk voor 
onze rol en ons functioneren. In 2016 
startte bij UWOON een corporatieraad. 

Deze groep mensen levert op basis van 
hun achtergrond en ervaring een bijdrage 
aan onze maatschappelijke agenda. Na 
een verkenning van de rol en taken, vroeg 
de raad ons om met drie thema’s aan de 
slag te gaan: wonen voor ouderen, voor 
jongeren en voor mensen met psychische 
klachten.

Al met al was 2016 een jaar waarin weer 
veel tot stand is gebracht. Een mooie 
samenvatting van ons werk leest u in 
deze verkorte versie van het jaarverslag. 
Het complete jaarverslag vindt u op onze 
(vernieuwde) website www.uwoon.nl, 
onder publicaties. Ik wens u veel lees-
plezier en ben graag bereid uw vragen 
te beantwoorden.

Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder
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Nieuwe Woningwet

Werk aan 
de winkel
In 2016 heeft UWOON haar organisatie 
en dienstverlening aangepast aan de 
nieuwe Woningwet. Die bepaalt bij-
voorbeeld dat corporaties bij voorkeur 
in één woningmarktregio werken. Voor 
UWOON is dat de woningmarktregio 
Amersfoort/Veluwe/Zeewolde.

De wet verplicht corporaties bovendien 
om alleen actief te zijn met volkshuis-
vesting. Met diensten van algemeen 
belang (DAEB), zoals de overheid dit 
noemt. Het klinkt technisch, maar 
we moeten onze DAEB en niet-DAEB 
activiteiten scheiden. UWOON kiest 
- met instemming van huurders-
organisaties en gemeenten - voor een 
administratieve scheiding tussen deze 
activiteiten.

Feitje:
UWOON bezat in 2016 

8.647 zelfstandige 
woningen of kamers in 

het DAEB-segment

Herstel woningmarkt goed voor huurders
De markt voor nieuwbouwwoningen herstelde zich in 2016 
verder. Daarom kon UWOON twee koopprojecten in Ermelo 
afronden: Vlishoek en Het Trefpunt. Inmiddels zijn alle 24 
appartementen in project Centrumplan ’t Harde verkocht.

UWOON richt zich in de toekomst alleen op het bouwen van 
huurwoningen en dat is belangrijk. De komende tien jaar zijn 
veel extra huurwoningen nodig. Een aantal bouwplannen staat 
procedureel al ‘in de steigers’. Daarnaast werken we aan tijde-
lijke huisvesting voor vergunninghouders en andere mensen die 
met spoed een woning zoeken.

De Herbergier en Thomashuis open
De Herbergier in Ermelo ging in 2016 
open. Op de voormalige locatie van 
Taxi Bakker wonen nu bewoners met 
een geheugenprobleem, samen met 
een echtpaar dat het huis ‘runt’. De 
locatie aan de Stationsstraat is een 

Vier nieuwe bouwprojecten
UWOON werkt aan vier concrete bouwprojecten. In 2016 zijn daarvoor de nodige 
voorbereidingen getroffen.

Locatie Stadsdennenkerk Harderwijk
Hier zijn plannen voor 32 sociale huur-
woningen. Omwonenden hebben de eerste 
plannen bekeken tijdens een inloopavond 
in december. In de tweede helft van 2017 
volgt een concreet bouwvoorstel.

De Driesprong Ermelo
Op het voormalig Driesprong-terrein aan 
de Oude Telgterweg treft UWOON met 
ontwikkelaar BEMOG voorbereidingen 
voor realisatie van koop- en huurwoningen.

Struiklocatie Harderwijk
Samen met de gemeente en Omnia 
Wonen willen we in de buurt van station 
Harderwijk tijdelijke huisvesting voor 
vergunninghouders, spoedzoekers en 
starters realiseren. 

Kerklaan-Postlaantje Ermelo
Op de plek van het Jaarsma-gebouw en 
De Wegwijzer komen 62 appartementen, 
waarvan de helft sociale huurwoningen.

Bijna ‘uitverkocht’
Volgens de nieuwe Woningwet mogen corporaties alleen 
nog sociale huurwoningen bouwen, verhuren en beheren. 
Commerciële activiteiten, zoals de bouw van koopw0ningen, 
zijn alleen onder strenge voorwaarden toegestaan. Wel geldt 
een overgangsregeling voor plannen die al voor 1 juli 2015 zijn 
gestart. Daarom werken we nog aan koopwoningen binnen 
Centrumplan ’t Harde en de Ermelose projecten Kerklaan-
Postlaantje en de Driesprong. Maar daarna zijn we ‘uitverkocht’ 
en richt UWOON zich uitsluitend op de realisatie van huur-
woningen.

initiatief van De Drie Notenboomen. Voor 
die organisatie bouwden we in Ermelo 
ook een Thomashuis midden in de wijk 
‘t Trefpunt. Sinds eind 2016 begeleiden 
zorgondernemers hier volwassenen met 
een verstandelijke beperking.
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97,7% woningen 
is ‘passend’
Elke woningcorporatie moet sinds 
2016 een passendheidstoets uitvoeren 
bij de verhuur van woningen. Deze 
check bekijkt of de huurprijs van een 
woning past bij het inkomen van de 
nieuwe huurder. Minimaal 95% van 
de verhuringen moet ‘passend’ zijn. 
UWOON kwam uit op 97,7%.

Doorstromers verzilveren hun ‘woningduur’
In 2015 gingen nieuwe regels in voor woningzoekenden in de regio Noord-Veluwe. De 
‘punten’ behoren tot het verleden, starters en doorstromers bouwen nu ‘inschrijfduur’ 
op. Ook woningzoekenden zonder regionale binding mogen nu reageren op woningen. 
Veel doorstromers verzilverden in 2016 nog hun punten. Een overgangsregeling (van 
een jaar) maakte dit mogelijk.een jaar) maakte dit mogelijk.

Nieuwe website
Sinds juni 2016 verloopt inschrijven Sinds juni 2016 verloopt inschrijven 
en reageren op huurwoningen via één en reageren op huurwoningen via één 
vernieuwde website: vernieuwde website: 
www.hurennoordveluwe.nl.www.hurennoordveluwe.nl. Alle aan-
geboden woningen van deltaWonen, geboden woningen van deltaWonen, 
Omnia Wonen, Woningstichting Putten Omnia Wonen, Woningstichting Putten 
en UWOON staan hierop. Liefst 23.000 en UWOON staan hierop. Liefst 23.000 
mensen hebben in de tweede helft van mensen hebben in de tweede helft van 
2016 hun inschrijving als woningzoeken-2016 hun inschrijving als woningzoeken-
de geactiveerd. Dit lijkt een enorm aantal, de geactiveerd. Dit lijkt een enorm aantal, 
maar het betreft alle woningzoekenden maar het betreft alle woningzoekenden 
op de Noord-Veluwe, van Oldebroek tot op de Noord-Veluwe, van Oldebroek tot 
Putten.Putten.

Woningen sneller beschikbaar
UWOON besteedde in 2016 veel aandacht aan ‘aansluitend UWOON besteedde in 2016 veel aandacht aan ‘aansluitend 
verhuren’. We proberen de tijd tussen opzegging van de huur verhuren’. We proberen de tijd tussen opzegging van de huur 
en verhuur aan een nieuwe bewoner zoveel mogelijk in te en verhuur aan een nieuwe bewoner zoveel mogelijk in te 
korten. En dat lukt! In 2016 verhuurden wij 69% van de vrij-korten. En dat lukt! In 2016 verhuurden wij 69% van de vrij-
komende woningen direct aan een nieuwe bewoner. Een jaar komende woningen direct aan een nieuwe bewoner. Een jaar 
eerder was dit 48%. Het voordeel hiervan? De kosten dalen en eerder was dit 48%. Het voordeel hiervan? De kosten dalen en 
een woning is sneller beschikbaar voor de nieuwe bewoner.een woning is sneller beschikbaar voor de nieuwe bewoner.

Geen verkoop huurwoningen
UWOON verkocht in 2016 geen huurwoningen met 
uitzondering van verkopen uit eerdere aanbiedingen. Dat 
was aanvankelijk wel het plan, maar om meer woningen 
te kunnen aanbieden aan nieuwe huurders, is de verkoop 
uitgesteld. Ook voor 2017 zijn er geen plannen voor verkoop 
   van huurwoningen.   van huurwoningen.

UWOON houdt wonen betaalbaar
Wonen moet betaalbaar zijn en blijven. Daarom houdt UWOON de huurprijzen zo 
laag mogelijk. Wij streven gemiddeld naar een huur van 72% van de maximale huur-
prijs die we mogen vragen. Onze huidige gemiddelde huurprijs ligt daar met 67% nog 
fors onder.

De huurprijzen zijn per 1 juli 2016 met 
1% verhoogd. Voor huurders die relatief 
al veel betalen (80% of meer van de 
maximale huurprijs) maakten we een 
uitzondering. Zij kregen een huurver-
hoging van 0,6 procent, gelijk aan de 
infl atie. In 2016 is ook nieuw huurbeleid 
ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat er meer 
betaalbare huurwoningen beschikbaar 
komen. Bij vrijkomende woningen 
verhogen we de huur nu minder vaak 
en met lagere bedragen. 

Het woningbezit van UWOON is onder-
verdeeld in vier segmenten (prijspeil 
1 januari 2016):

1. Tot € 409,92 (de kwaliteitkortings-
 grens uit de huurtoeslagwet)
2. Van € 409,92 tot tot € 586,86 
 (de eerste aftoppingsgrens uit de 
 huurtoeslagwet)
3. Van € 586,86 tot € 710,68
 (de huurtoeslaggrens) 
4. Boven € 710,68 (vrije sector).

Toekomst 
Tinnegieter
bepalen we samen
Het gebied Margrietlaan, Marijkelaan 
en Bernhardlaan in Harderwijk ligt in de 
wijk Tinnegieter. Hier maken we samen 
met huurders een plan om de buurt te 
vernieuwen. Bewoners konden in 2016 
hun mening geven. Met hun input 
voerden we een aanvullend onderzoek 
uit onder omwonenden, winkeliers en 
bezoekers in de wijk. Voor de tweede 
helft van 2017 staat een workshop 
gepland met als centrale vraag: ‘Wat gepland met als centrale vraag: ‘Wat 
vindt u belangrijk voor de toekomst van vindt u belangrijk voor de toekomst van 
dit karakteristieke stukje Harderwijk?’
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500 woningzoekenden onder de pannen

UWOON hielp in 2016 vijfhonderd woningzoekenden aan UWOON hielp in 2016 vijfhonderd woningzoekenden aan UWOON hielp in 2016 vijfhonderd woningzoekenden aan 
een huis. Een jaar eerder waren dat nog zevenhonderd een huis. Een jaar eerder waren dat nog zevenhonderd een huis. Een jaar eerder waren dat nog zevenhonderd 
mensen. De mutatiegraad kwam uit op 5,7 procent: bijna mensen. De mutatiegraad kwam uit op 5,7 procent: bijna mensen. De mutatiegraad kwam uit op 5,7 procent: bijna 
zes van iedere honderd woningen kwam beschikbaar voor zes van iedere honderd woningen kwam beschikbaar voor zes van iedere honderd woningen kwam beschikbaar voor 
nieuwe bewoners. Dit percentage daalt sinds 2011, maar nieuwe bewoners. Dit percentage daalt sinds 2011, maar nieuwe bewoners. Dit percentage daalt sinds 2011, maar 
dankzij de aantrekkende woningmarkt en extra nieuw-dankzij de aantrekkende woningmarkt en extra nieuw-dankzij de aantrekkende woningmarkt en extra nieuw-
bouwwoningen van UWOON was het in 2015 toch hoger.bouwwoningen van UWOON was het in 2015 toch hoger.bouwwoningen van UWOON was het in 2015 toch hoger.

Lot uit 
de loterij

Onderverhuur

Niet dé oplossing, wel gewaardeerd
Met een pilot maakten we onderverhuur mogelijk. Daar 
is slechts beperkt gebruik van gemaakt. Onderverhuur is 
dus niet dé oplossing voor de schaarste in woonruimte. 
Betrokken huurders zijn wel positief over de mogelijkheid 
en daarom zetten we de regeling voort.

Minder ontruimingen 
bij huurachterstand
Steeds minder huurders van UWOON moeten hun huis verlaten vanwege een huur-
achterstand. In 2016 gebeurde dit slechts zes keer. Ook leverden drie mensen zelf hun 
sleutel in om een ontruiming te voorkomen. UWOON is blij dat het aantal ontruimingen 
lager is dan in voorgaande jaren omdat huisuitzetting een uiterst middel is.

Sinds 2014 werkt UWOON samen met 
Stimenz (maatschappelijk werk) bij 
huurachterstanden. Huurders krijgen 
daardoor betere begeleiding en UWOON 
hoeft minder vaak een deurwaarder in 
te schakelen en over te gaan tot een 
ontruiming. Het percentage huurachter-
standen nam af en bleef vorig jaar stabiel.

Wel zien we iets meer ontruimingen na 
overlast. Dit gebeurde in 2016 drie keer, 
tegenover twee een jaar eerder. Verder 

leverden acht huurders zelf hun sleutel in 
vanwege hennep- of drugsproble matiek. 
Dit om een gang naar de rechtbank te 
voorkomen. Hierbij speelt het hennep-
convenant een rol. Samen met onder 
meer politie, gemeenten en netbeheerder 
Liander pakken we dergelijke situaties 
aan. De stijging van overlast en hennep- 
en drugsproblematiek is zorgelijk. Daar-
om onderzoekt UWOON in 2017 (samen 
met partners) of er meer preventieve 
maatregelen mogelijk zijn.

Planmatig
onderhoud

UWOON voerde in 2016 voor 9,1 miljoen euro aan planmatig 
onderhoud uit. Werkzaamheden waren er bijvoorbeeld in de 
Harderwijkse Zeebuurt, waar we onder meer twaalf woningen 
aan de Ir. Wortmanstraat renoveerden. Die huizen zijn sterk ver-
beterd, met behoud van hun historische uitstraling. De aanpak 
van de Zeebuurt gaat verder in 2017. Zo kwamen we samen met 
bewoners tot de plannen voor renovatie van dertien woningen 
aan de Flevoweg.

In 2018 start de pilot met ‘vraaggestuurd onderhoud’. UWOON 
onderzoekt de mogelijkheden om het onderhoud beter aan te 
laten sluiten op persoonlijke woonwensen van een bewoner.

Showroom dicht
UWOON sloot in 2016 de eigen showroom waar huurders 
onder meer keukens of tegels konden uitzoeken. Dit gebeurt 
nu bij aannemers of in andere showrooms. Bovendien kunnen 
huurders vaker digitaal de mogelijkheden bekijken. De eerste 
ervaringen zijn positief.

UWOON experimenteerde in de tweede helft van het jaar met 
het verhuren van woningen via loting. Dit naast toewijzing op 
basis van inschrijfduur. Loting geeft mensen met relatief korte 
inschrijfduur meer kans op een woning. Natuurlijk houden we 
wel rekening met passend toewijzen: de huurprijs en het in -
komen van de huurder moeten in balans zijn. De ervaringen zijn 
positief. Veel mensen met een korte inschrijfduur reageerden 
op de tien woningen die we op deze wijze verhuurden. Het is 
onze bedoeling om vaker woningen te ‘verloten’.
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Energie-index van 
1,8 of beter in 2024
Alle woningen in 2024 een energie-index van 1,8 of beter 
(voorheen: energielabel C of beter) en gemiddeld een index van 
1,21-1,40 (label B). Dat is het doel van UWOON’s duurzaamheids-
beleid. In 2016 gaven we ruim 610.000 euro uit aan energie-
besparende maatregelen. Daardoor zijn er al veel minder 
woningen met de laagste energie-index. Voor huurders 
betekent een betere energie-index: lagere energiekosten!

Energiecoaches
UWOON investeert ook in de beschikbaarheid van energie-
coaches voor huurders. Samen met milieucentrum De Hortus 
en Natuur- en Milieuplatform Ermelo leidden we vrijwillige 
energiecoaches op. Zij geven thuis bij huurders gratis praktische 
tips en advies over energiebesparing.

Finish in zicht
Uit 150 UWOON-woningen zijn in totaal 170 asbestbronnen 
verwijderd. Dit in vervolg op een project uit 2015 waarbij 
we uit 350 woningen in Elburg, Ermelo en Harderwijk asbest 
weghaalden.

Langer thuis wonen: UWOON helpt
Zorgen dat mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking langer zelf-
standig thuis blijven wonen. Daar helpt UWOON graag aan mee. De goede toeganke-
lijkheid van de woning is daarbij een eerste vereiste.

In 2016 boden we 600 huurders - die 
dicht bij wijkvoorzieningen wonen - aan 
om kleine verbeteringen in de woning 
uit te voeren. Bijvoorbeeld drempels 
weghalen, aanpassen van het straatwerk 
en verplaatsen van radiatoren. Veertig en verplaatsen van radiatoren. Veertig 
bewoners hadden belangstelling: met de 
uitgevoerde maatregelen is de toeganke-
lijkheid in hun woning fl ink verbeterd. In 
2017 krijgt dit succesvolle initiatief een 
vervolg.

Ons klimaatdoel

Nieuwe 
commissaris
Voorzitter Oosterwijk van de Raad 
van Commissarissen is in 2016 herbe-
noemd voor een periode van vier jaar. 
De heer Hanlo is in 2016 benoemd tot 
nieuwe commissaris van UWOON. 

Beiden zijn benoemd na een fi t- en 
propertest en kregen een positief 
advies van de minister. De Raad van 
Commissarissen bestaat uit vijf leden 
die maximaal acht jaar commissaris 
zijn. Leden hebben ieder een specifi ek 
kennisgebied.

Senioren tevreden
UWOON deed ook onderzoek naar de 
tevredenheid over hun woningen onder 
alle huurders van 75 jaar of ouder. Van de 
1.200 toegezonden enquêtes kregen we 
maar liefst 700 ingevulde vragenlijsten maar liefst 700 ingevulde vragenlijsten 
terug. De uitslag? 87 procent van de huur-
ders is tevreden of zeer tevreden over de 
woning. Een kwart overweegt binnen 
twee jaar te verhuizen, vaak om gezond-
heidsredenen.

Asbest

De werkzaamheden volgden op een asbestinventarisatie uit 
2014. Toen is ons totale woningbezit onder de loep genomen.
In 2016 onderzochten we 330 woningen nader op asbest, de 
sanering daarvan gebeurt in 2017. Voor dat jaar staat ook de 
inventarisatie en sanering van nog eens 350 woningen op de 
planning. Daarmee is de fi nish van ons asbestbeleid in zicht. 

Huisvesting vergunninghouders
Gemeenten moesten in 2016 veel meer vergunninghouders huisvesten dan in voor-Gemeenten moesten in 2016 veel meer vergunninghouders huisvesten dan in voor-
gaande jaren. Ook UWOON vindt het belangrijk dat vergunninghouders zo snel gaande jaren. Ook UWOON vindt het belangrijk dat vergunninghouders zo snel 
mogelijk onderdak vinden. Daarom is besloten om grotere huurwoningen te splitsen mogelijk onderdak vinden. Daarom is besloten om grotere huurwoningen te splitsen 
en zo meerdere vergunninghouders woonruimte te bieden. Dit vermindert de druk en zo meerdere vergunninghouders woonruimte te bieden. Dit vermindert de druk 
op de markt voor goedkope, kleinere huurwoningen.op de markt voor goedkope, kleinere huurwoningen.op de markt voor goedkope, kleinere huurwoningen.

UWOON zocht samen met gemeenten ook naar tijdelijke locaties. Dat bleek niet UWOON zocht samen met gemeenten ook naar tijdelijke locaties. Dat bleek niet UWOON zocht samen met gemeenten ook naar tijdelijke locaties. Dat bleek niet 
eenvoudig. Voor acht mensen vonden we extra woonruimte in gebouw ’t Drieluik in eenvoudig. Voor acht mensen vonden we extra woonruimte in gebouw ’t Drieluik in eenvoudig. Voor acht mensen vonden we extra woonruimte in gebouw ’t Drieluik in 
Ermelo. Samen met Omnia Wonen bereiden we tijdelijke woningen voor op het Struik-Ermelo. Samen met Omnia Wonen bereiden we tijdelijke woningen voor op het Struik-Ermelo. Samen met Omnia Wonen bereiden we tijdelijke woningen voor op het Struik-
terrein in Harderwijk. De zoektocht naar tijdelijke locaties gaat onverminderd door.terrein in Harderwijk. De zoektocht naar tijdelijke locaties gaat onverminderd door.terrein in Harderwijk. De zoektocht naar tijdelijke locaties gaat onverminderd door.
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Overlast voorkomen en aanpakken
Fijn wonen in wijk en woning. Samen met onze huurders en 
andere organisaties werkten we daar ook in 2016 hard aan. 
Preventie is daarbij het vertrekpunt. In veel gevallen is het al 
voldoende als buurtbewoners elkaar erop aanspreken. Als dat 
niet het geval is, kan UWOON helpen.

Neem het voorkomen van overlast door wijkbewoners met een 
psychiatrische aandoening. Mensen worden minder snel opge-
nomen in een instelling en blijven langer zelfstandig wonen. 
Dat leidt soms tot overlast, vervuiling en vereenzaming. Samen 
met andere organisaties zorgen we ervoor dat er goede hulp 
komt. Zo voorkomen we dat mensen verder in de problemen 

raken. Een ander voorbeeld van preventie: onze medewerkers 
in de wijk zijn getraind om dementie te herkennen. Zij kunnen 
mensen die hiermee kampen, verwijzen naar de juiste 
begeleiding.

Gedragsaanwijzing
UWOON gebruikt in 2016 voor het eerst de gedragsaanwijzing. 
We maken daarin duidelijk wat we verwachten van een huurder 
die overlast veroorzaakt. Het is een laatste waarschuwing om 
een gang naar de rechtbank te voorkomen. Buurtbewoners 
zien op deze manier ook dat een probleem daadkrachtig wordt 
aangepakt. 

Buurtbemiddeling 
lost 126 confl icten op
Vrijwillige bemiddelaars zijn al jarenlang succesvol actief. Zij 
zetten bijvoorbeeld buurtbewoners met ruzie om de tafel. 
Zo’n gesprek haalt vaak de kou uit de lucht en voorkomt dat 
andere partijen zich ermee bemoeien. In ‘onze’ gemeenten 
was Buurtbemiddeling betrokken bij een kleine twee-
honderd buren confl icten. Met succes want in 126 gevallen 
leidde de interventie tot een goed einde.

Reglementen 
aangepast aan Woningwet
De nieuwe Woningwet stelt eisen aan de geschiktheid van 
bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen (RvC). 
Ze moeten bij (her)benoeming een ‘fi t en propertest’ afl eggen 
en een positief advies krijgen van de minister. Ook volgen 
bestuurders en commissarissen scholing. UWOON paste onder 
meer het RvC-reglement en het bestuursreglement aan op de 
eisen van de Woningwet. Daarnaast onderschrijft UWOON de 
Governancecode Woningcorporaties van Aedes. Die code geeft 
richtlijnen voor goed bestuur en toezicht.

Lean: het werkt!
Bij Lean-werken staat een betere onder-
linge samenwerking en het schrappen 
van onnodige processtappen centraal. 
Deze manier van werken leidde in 2016 
tot mooie resultaten. Zo zijn woningen 
na een huuropzegging sneller beschik-
baar voor nieuwe bewoners en huurders 
weten nu sneller of ze een 

Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) 
mogen uitvoeren. Ook positief: het aantal 
nog uit te voeren reparaties is gedaald. 
Verder verlopen betalingen aan leveran-
ciers eenvoudiger, omdat we dankzij 
‘lean-maatregelen’ 1.600 facturen per 
jaar minder ontvangen.
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Woon zoals u wilt
Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00   E elburg@uwoon.nl   I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m donderdag: 8.30 - 17.00 uur; vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres Ermelo: Dokter Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo
T 0341 56 51 00   E ermelo@uwoon.nl   I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur 

Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk
T 0341 41 68 94   E harderwijk@uwoon.nl   I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

Postadres UWOON: Postbus 270, 3840 AG Harderwijk
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Mooi toch?!
UWOON-bestuurder Moniek van Balen stak in 2016 veel tijd 
in het aanpassen van de organisatie en dienstverlening op de 
nieuwe Woningwet én op de toekomst. Maar er was meer dat 
haar aandacht vroeg. 2016 in een notendop, gezien door de 
ogen van de bestuurder.

“UWOON heeft in 2016 net als ieder jaar gewerkt aan betaal-
baar woonplezier voor huurder en woningzoekenden”, blikt 
Moniek van Balen terug. “We hielpen 500 woningzoekenden 
aan een huis, vanaf 28 juni via een nieuw, regionaal woonruimte 
bemiddelingsysteem. Inschrijven en reageren op alle aan-
geboden huurwoningen kon vanaf die datum alleen nog via 

www.hurennoordveluwe.nl.” Ze beklemtoont dat UWOON 
er ook - misschien wel vooral - is voor mensen met 

geen of weinig mogelijk heden op de woning-
markt. “Bijvoorbeeld door bij te dragen aan de 

huisvesting van vergunninghouders, mensen 
die in Nederland een nieuwe veilige haven 
vonden. We hebben ook extra aandacht 
voor mensen die worstelen met complexe 
problemen zoals schulden, gezondheids-
klachten of de ingewikkeldheid van het 
leven. Die aandacht werkt goed. Dat zien 
we bijvoorbeeld aan het aantal huisuit-
zettingen vanwege huurachterstand. Dit 
is verder gedaald naar slechts zes, mede 
dankzij de samenwerking met Stimenz.” 
Naast deze specifi eke groepen is er 
natuurlijk ook veel oog voor de volle 
breedte van de huurders. “Kijk naar ons 
huurbeleid, dat is aangepast in nauw 
overleg met onze huurdersorganisaties. 
Hierdoor komen meer woningen 
beschikbaar met lagere huurprijzen. 
Mooi toch?”, besluit Moniek van Balen.

Financiën op orde
Woningcorporaties moeten vanaf 2016 
hun vastgoed waarderen tegen markt-
waarde in verhuurde staat. Tot en met 
2015 hanteerde UWOON de waardering 
op historische kostprijs of bedrijfswaarde. 
Het eigen vermogen van UWOON lijkt 
door deze andere waardering fors hoger. 
Dit is slechts een boekhoudkundige 
aanpassing, die echter wel leidt tot een 
boekhoudkundig resultaat van € 60,1 
miljoen na belastingen. UWOON heeft 
geen winstoogmerk, maar gebruikt fi nan-
ciële voordelen uitsluitend in het belang 
van de volkshuisvesting.

Waar kwamen onze inkomsten vandaan?

Huur en
servicekosten

Overige 
inkomsten en 

rente

Totaal

61.083

236

61.319

13.840-

12.051-

10.414-

9.306-

5.656-

5.134-

201-

Waar gaven we ons geld aan uit?

Totaal
56.602-

4.717

2.787-

1.930Totaal meer ontvangen dan er is 
uitgegeven

Per saldo overgehouden 
uit verhuur bestaande 
woningen

Per saldo uitgegeven aan 
investeringen

INKOMSTEN UIT

Verkopen bestaande woningen

Nieuwbouw huurwoningen

Nieuwbouw koopwoningen

Woningverbetering huurwoningen

Overige investeringen

846

3.512-

2.782

2.560-

343-


