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Een (t)huis voor het leven of voor even? 
 
Een huis in Nederland kan een leven lang mee, overleeft zelfs generaties. Toch is dat precies ook 
een knelpunt. Want er kan nogal wat gebeuren in een mensenleven. Je gaat een opleiding doen, 
en op jezelf wonen. Je wordt verliefd en bent ineens met z’n tweeën. Je krijgt een baan in een 
andere stad. Je kan er alleen voor komen te staan, bijvoorbeeld door een scheiding. Je krijgt 
lichamelijke gebreken en hebt moeite om de trap op te komen. Of je ouders hebben zorg nodig en 
je wilt dichterbij ze zijn.  
 
De wensen die je hebt voor je (t)huis, kunnen dus in korte tijd anders zijn. Met de bijbehorende 
vragen. Waar wil ik wonen? Welke ruimte heb ik nodig? Wat kan ik betalen? En zijn die huizen die 
ik zoek er wel? Dat laatste is een grote uitdaging voor UWOON: hoe krijgen we op korte termijn de 
juiste, betaalbare huurwoningen erbij? En tegelijk stellen we ons de vraag: zijn de woningen die we 
nu bouwen over 40 jaar nog steeds nodig? En wat is verder nodig om een thuis te bieden? 
 
Oplossingen bieden voor de problemen van nu, maar rekening houden met de toekomst. Dat is dit 
jaar een belangrijk thema voor UWOON. We gaan namelijk ons ondernemingsplan vernieuwen. 
Daarin is de schaarste aan betaalbare huurwoningen een onderwerp, maar bijvoorbeeld ook: hoe 
komen we in 2050 tot energieneutrale woningen? Voor een prettig thuis is het heel belangrijk 
antwoorden te vinden op 
de volgende vragen. Hoe kunnen wij bijdragen aan tolerantie en begrip tussen mensen, waardoor 
het in de wijken goed wonen blijft? Hoe kunnen we beter gebruikmaken van digitale diensten 
zonder de meest kwetsbaren op dat gebied te vergeten? En hoe spelen we flexibeler in op - steeds 
sneller - veranderende wensen en behoeften?  
 
Wij hebben zo onze ideeën over de antwoorden op die vragen. Maar we willen ook graag weten 
hoe u tegen verschillende onderwerpen aankijkt. Daarom gaan we binnenkort op pad en in 
gesprek met huurders. Heeft u nu al vragen of ideeën? Dan maken we graag een afspraak! 
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