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Kijk en vergelijk 
 
Volkshuisvesting is een breed begrip. Wat vinden wij, huurders, woningzoekenden en 
samenwerkingspartners nu echt belangrijk in onze dienstverlening? Hoe zit het met onze 
resultaten en kwaliteit? We vinden het belangrijk om onszelf steeds te 
verbeteren. Daarvoor is allereerst inzicht nodig. 
De Lokale Monitor Wonen - te vinden via www.waarstaatjegemeente.nl - geeft cijfers over 
de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Belangrijke thema’s voor 
UWOON. Uit de monitor blijkt bijvoorbeeld dat huurwoningen in onze gemeenten een relatief 
hoge kwaliteit (woningwaardering) hebben en dat daar een relatief lage huurprijs tegenover 
staat.  
 
Voldoende betaalbare woningen 
Huurders in deze regio zijn, net als landelijk, gemiddeld een derde van hun inkomen kwijt aan 
woonlasten. UWOON wil bijdragen aan lagere woonlasten voor huurders. Zo maken we 
woningen energiezuiniger. Daarnaast hebben we dit jaar ons huurbeleid meer in verhouding 
gebracht met wat mensen kunnen betalen. We houden bij méér vrijkomende woningen dan in 
het verleden, de huren bewust laag. Soms lager dan die van de buren. Daarmee willen we 
zorgen dat er ook voor de laagste inkomens voldoende woningen beschikbaar komen. Dat is 
zeker van belang omdat sinds 1 januari de huur van een woning en het inkomen van de nieuwe 
huurder bij elkaar moeten passen. 
  
Meer tijdelijke woningen nodig 
De monitor onderstreept ook onze ambities op de beschikbaarheid van huurwoningen. Het 
aandeel huurwoningen in onze gemeenten ligt onder het landelijk gemiddelde. Op korte en 
middellange termijn verwachten we nog veel vraag naar huurwoningen. Daarom wil UWOON 
het aanbod van tijdelijke woonruimte vergroten en is in gesprek met de gemeenten over de 
mogelijkheden. 
 
Rapportcijfer over 2015 
De Aedes-benchmark vergelijkt corporaties in Nederland op verschillende onderdelen. UWOON 
deed mee in de vergelijking van bedrijfslasten en huurderswaardering. We scoren voor 
klanttevredenheid bij de kopgroep en qua bedrijfslasten net achter de koplopers. We zijn trots 
op onze stabiele, opnieuw goede cijfers! Ook die gaan we gebruiken om van te leren en onszelf 
te verbeteren. Want uiteindelijk gaat het erom, dat we op een goede manier onze doelen 
bereiken en onze bijdrage leveren aan goed wonen op de Noord-Veluwe. 
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