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Nieuwe energie 
 
De lente is begonnen. Mensen komen in beweging, gaan naar buiten en krijgen zin om aan iets 
nieuws te beginnen. Zo ook bij UWOON. Wij experimenteren sinds kort met een corporatieraad, 
waar we veel energie van krijgen! 
 
Zoals het openzetten van de ramen in het voorjaar zorgt voor een frisse wind in huis, zo bekijkt 
de corporatieraad ons werk met een frisse blik. De raad vraagt ons die ramen open te zetten en 
onszelf van buitenaf te bekijken. In de raad zitten mensen die zelf direct met maatschappelijke 
vraagstukken te maken hebben, die een mening hebben over hoe het is in de lokale 
samenleving, en hoe het misschien zou moeten zijn. Zij weten dus wat er speelt in de 
samenleving. In de corporatieraad kunnen zij UWOON laten weten welke thema’s en 
onderwerpen belangrijk zijn en bij UWOON op de agenda horen. 
 
Het past ons, als maatschappelijke organisatie, om open en ontvankelijk te zijn voor de wereld 
om ons heen. Natuurlijk maken we zelf keuzes in hoe we ons werk doen en welke activiteiten 
we willen uitvoeren. Maar uiteindelijk bepalen wij niet of we meerwaarde hebben voor onze 
omgeving. Dat bepaalt die omgeving zelf. 
 
Door te luisteren naar anderen - mensen die ‘met hun voeten in de klei staan’ en die het kunnen 
weten - horen we of wij de juiste dingen doen. En of we die dingen goed doen. De 
samenwerking binnen de corporatieraad en de ideeën van de deelnemers geven ons nieuwe 
energie om het nóg beter te doen. 
 
In dit magazine vindt u al wat meer informatie over de corporatieraad. Onder leiding van een 
onafhankelijke voorzitter krijgt de raad de komende twee jaar de aandacht en zorg die het 
verdient. Daarmee hopen we dat het prachtig tot bloei komt. Daarnaast leest u over de visitatie 
die bij UWOON heeft plaatsgevonden: een vierjaarlijks onderzoek dat onze prestaties in beeld 
brengt en dat voor een groot deel gebaseerd is op het oordeel van onze partners. En binnenkort 
verschijnt ook ons jaarverslag, een belangrijk instrument om onze activiteiten te verantwoorden 
aan de samenleving. Kortom, UWOON zoekt dit voorjaar nadrukkelijk de buitenwereld op! 
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