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Voorwoord 

Belangrijke veranderingen in het 
 afgelopen jaar hadden te maken met 
de nieuwe Woningwet. Die bepaalt bij-
voorbeeld dat wij een bijdrage moeten 
leveren aan de woonvisie van gemeenten. 
Onderdeel daarvan is een jaarlijks ‘bod’ 
met onder meer aandacht voor nieuw-
bouw, sloop en renovatie. Voor het 
eerst brachten we dat bod uit aan de 
gemeenten in ons gebied.

Ook de manier van woning toewijzen 
veranderde. Belangrijk verschil is dat 
mensen zonder regionale binding zich nu 
als woningzoekende mogen inschrijven. 
Ook verdween het onderscheid tussen 

De wereld van de woningbouw blijft veranderen. Regels komen, regels gaan, plannen 
worden gemaakt, plannen worden weer afgeblazen. De fi losofi e van UWOON verandert 
desondanks niet: wij werken aan het woonplezier van onze huurders en wij verbeteren 
onze organisatie voortdurend. Wat dat betreft is het mooi dat een speciale visitatie-
commissie ons werk in 2015 opnieuw positief beoordeelde. 

starters en doorstromers. Iedereen bouwt 
op dezelfde manier inschrijfduur op 
en wij rekenen die niet langer om naar 
punten. Tot 1 juli 2016 geldt nog wel een 
overgangsregeling.

Deze thema’s zijn slechts enkele onder-
werpen waarmee UWOON zich het 
afgelopen jaar bezighield. Het was 
een jaar waarin weer veel tot stand is 
gebracht. Kleine én grote projecten die 
bijdragen aan het woonplezier van onze 
huurders. Voorbeelden daarvan ziet u in 
dit jaarverslag!

Moniek van Balen-Uijen, directeur-bestuurder

Tevreden in het
Thomas Huis

De acht bewoners van het Thomas-
huis hebben het naar de zin in hun 
nieuwe onderkomen. De voorziening 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking opende in 2015 de deuren. 
De bouw van de locatie van De Drie 
Notenboomen verliep prima. 

UWOON realiseert daar , samen met ’s Heeren Loo, een voorziening met 23 
 apparte menten voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij huren zelf een 
appartement en krijgen zorg van ‘s Heeren Loo, die 24 uur beschikbaar is. Naast de 23 
appartementen komt er ook een gezamenlijke ontmoetingsruimte en een ruimte voor 
medewerkers van ’s Heeren Loo. Binnen het plan worden ook 24 koopappartementen 
gerealiseerd. De verkoop van de koopappartementen is inmiddels gestart. 

Het kloppend hart 
van ’t Harde 

Herberg voor mensen met geheugenproblemen
De bouw van een Herbergier in Ermelo is gestart. Medio 2016 gaan daar mensen 
 wonen die kampen met geheugenproblemen. De locatie komt op de oude plek 
van Taxi Bakker. Bij de architectuur is rekening gehouden met de karakteristieke 
 ken merken van het voormalige pand. De Herbergier is een woonvorm van De Drie 
 Nootenbomen. De organisatie huurt het pand voor twintig jaar.
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UWOON bouwde verschillende huur- 
en koopwoningen in Ermelo. Twintig 
huurders wonen ondertussen in de 
appartementen van fase 2B van De 
Verbinding. Zestien anderen trokken in de 
zeer energie zuinige sociale rug-aan-rug 
 huurwoningen aan de Kampvelderweg.

Klus na jaren 
geklaard
De klus is geklaard: de jarenlange 
 renovatie van de Eksterstraat en 
Spechtstraat is afgerond. De laatste 
fase bestond uit twaalf apparte menten 
in blok 5. Bovendien  realiseerde 
 UWOON net als in eerdere fases een 
extra verdieping met nog eens zes 
nieuwe appartementen.

Stadsdennenkerk
UWOON onderhandelt met het 
kerkbestuur over de koop van de 
Stads dennenkerk. Deze plek aan de 
Harderwijker JP Heyelaan is zeer 
geschikt voor sociale huurwoningen 
en ouderen. 

Daarmee is het project nog lang niet 
klaar. In 2016 begint tot enthousiasme 
van de bewoners de renovatie van huur-
woningen aan de Ir. Wortman straat. 
Aan de Flevoweg kijken we naar een 
alternatief plan. De meeste bewoners 
keurden een eerste voorstel af omdat 
ze de huurprijs na renovatie te hoog 
vonden. In 2016 moet er ook duidelijk-
heid zijn over renovatie van woningen 
aan de Zeestraat en Laan 40-45.

Renovatie Zeebuurt ligt op koers
De renovatie van de Zeebuurt ligt mooi op koers. UWOON leverde bijvoorbeeld 
de eerste van 48 woningen op aan de Burgemeester Kempersstraat en Zeestraat. 
De andere woningen zijn begin 2016 klaar. Aan de Schrassertstraat wonen de 
huurders ondertussen met veel plezier in de vernieuwde huurwoningen.

Veel nieuwe woningen in Ermelo

Daar kregen ook nog vijf eigenaren van 
een koopwoning hun sleutel. Ook de 
 kopers van Het Trefpunt fase 2 wonen er 
inmiddels. Op die locatie heeft UWOON 
ook nog tien rug-aan-rug huurwoningen. 
De interesse in vrije bouw kavels is boven-
dien groot. Van de veertien beschikbare 
kavels zijn er nog maar twee over. 

UWOON verkocht verder nog alle acht 
patiokoopwoningen aan de Vlishoek. 
Ook is er een koper voor één van de vier 
herenhuizen. Het hoogste punt van de 
bouw is in 2015 nog bereikt, medio 2016 
trekken de kopers in hun woningen.
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De Prinsenhof is een mooi 
nieuw appartementencomplex 
voor Harderwijkers van 55 jaar 
en ouder. UWOON leverde de 
34 appartementen in 2015 op. 
De interesse voor dit project 
was zo groot dat alle woningen 
voor de start van de bouw al 
waren verhuurd.

Honderdzestig woningen in de 
 omgeving van de Sportlaan in Ermelo 
zijn klaar voor de toekomst. UWOON 
voerde groot onderhoud uit aan de 

woningen uit de jaren zestig.  Bewoners 
genieten nu van nieuwe badkamers en 
keukens. Veel bewoners kozen voor een 
grotere badkamer met een extra toilet 

op de tweede verdieping. 

De wijk kreeg ook een andere 
 uit straling omdat UWOON de buiten-

kant van de woningen aanpakte. 
 Belangrijk voordeel is dat de woningen 

veel energiezuiniger zijn. Ze  gingen 
van een slecht label naar een A 

label. Dit was mede mogelijk dankzij 
subsidie van de STEP en de Gelderse 

investerings impuls.

Weer als nieuw…
Vijftig woningen die meer dan een eeuw oud zijn, zien er weer uit als nieuw.  
UWOON voerde groot onderhoud uit aan deze huizen aan de Prins Mauritslaan, 
Prins  Hendriklaan en Graaf  Ottolaan. Vanwege de architectuur moesten we 
 verantwoord te werk gaan bij het vervangen van de daken, dakkapellen, gevel-
beplating en het schilderwerk. Ook zijn de woningen nu goed geïsoleerd en zit er 
geen asbest meer in de huizen. 

Vanaf 2016 vervangt de energie-index 
het energielabel voor huurwoningen. 
UWOON bereidde zich in 2015 voor op 
die nieuwe wetgeving. Ons doel is dat 
alle woningen in de toekomst minimaal 
label C hebben. Maat regelen die daarvoor 
nodig zijn voeren we tijdens planmatig 
onderhoud uit. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om het na-isoleren van gevels en HR++ 
beglazing in nieuwe kozijnen. 

Ook UWOON krijgt steeds vaker te 
maken met agressie en onacceptabel 
gedrag. Er kwamen in 2015 21 meldingen 
binnen en dat waren er een jaar eerder 
nog ‘slechts’ zestien. Medewerkers 
volgden opnieuw een cursus omgaan 
met agressie. De arbeidsinspectie 
 concludeerde in 2015 dat UWOON een 
goed agressiebeleid heeft.

Klaar voor de 
toekomst

Prinsheerlijk wonen

Einde voor het 
energielabel

Steeds meer 
agressie

 Energielabel Energie-Index Eengezins- Meergezins-
 (afgegeven (afgegeven woning * woning/
 vóór 1-1-2015) ná 1-1-2015)  Duplexwoning *

 Label A++   EI  0,6 44 40
 Label A+ 0,6  EI  0,8 40 36
 Label A 0,8  EI  1,2 36 32
 Label B 1,2  EI  1,4 32 28
 Label C 1,4  EI  1,8 22 15
 Label D 1,8  EI  2,1 14 11
 Label E 2,1  EI  2,4 8 5
 Label F 2,4  EI  2,7 4 1
 Label G   EI  2,7 0 0

* Deze punten hebben invloed op de maximale huurprijs.
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345 woningen in twintig complexen van 
UWOON zijn sinds 2015 asbestvrij. Dat 
is het eerste resultaat van een project 
dat uiteindelijk asbest uit alle woningen 
haalt. In 2014  inventariseerde UWOON 
in welke woningen asbest houdend 
materiaal zit. Dat wordt de komende 
jaren verwijderd. Bewoners kunnen 
ook andere materialen waarin asbest 
zit (vloerbedekking, dakbedekking) 
laten weghalen. UWOON neemt de 
kosten voor haar rekening.

Betaalbaarheid. Dat is het belangrijkste woord in het nieuwe huurbeleid dat UWOON 
in 2016 invoert. Daarom onderzochten we in 2015 wat de juiste huurprijs is voor onze 
doelgroepen. Ook vroegen we advies van de huurders belangenverenigingen.

UWOON verdeelt in het nieuwe huurbeleid de woningen qua huurprijs in segmenten. 
Die segmenten maken we zo groot als nodig, zodat we de doelgroep in die prijs-
categorie voldoende bedienen. De totale huursom wordt door dit nieuwe huurbeleid 
wel kleiner, toch is UWOON zo fi nancieel gezond dat zij kan blijven investeren. Dankzij 
dit beleid hebben mensen die aangewezen zijn op huurtoeslag meer kans op een 
woning met een passende huurprijs.

De manier waarop woningen worden 
toegewezen is veranderd. Mensen zonder 
regionale binding mogen zich nu ook 
als woningzoekende inschrijven. Ook is 
er geen verschil meer tussen starters en 
doorstromers. Woningzoekenden bouwen 
nu op dezelfde manier inschrijfduur op en 
het puntensysteem bestaat niet langer. 
Tot 1 juli 2016 is er nog wel een overgangs-
regeling. Ook handig: vanaf 1 juli is er één 
website waarop woning zoekenden alle 
vrijkomende woningen zien.

Woningcorporaties moeten vanaf 2016 woningen ‘passend’ toewijzen. Dit betekent 
dat de woning past bij het inkomen van een huurder. Dit nieuwe systeem voorkomt 
dat huurders snel in betalingsproblemen komen. Ook is de overheid minder geld 
kwijt aan huurtoeslag. Wie reageert op een woning moet zijn inkomen opgeven. 
Past dit niet bij de huurprijs van de woning, dan wijst UWOON de woning niet toe.

Passend toewijzen

Woonruimte-
verdeling gaat 
anders

Betaalbaarheid staat voorop 
in nieuw huurbeleid

Asbest uit 
345 woningen

Uit hoeveel mensen 
bestaat uw huishouden?

Wat is het jaarinkomen 
van het huishouden?
Het inkomen van kinderen 
hoeft u niet mee te rekenen

*   Bent u jonger dan 23 jaar? Als uw huurprijs hoger is dan € 409,92 hebt u geen recht op huurtoeslag.
** Dit staat vermeld in de advertentie.

Voor deze huurprijs mag 
u een woning huren*

Belangrijk!

tot tot € 22.100,- tot tot €€ 586,68

tot tot €€ 586,68586,68

tot tot €€ 628,76628,76

tot tot € 30.050,-

tot tot € 30.050,-

boven boven € 35.739,-35.739,- boven boven € 710,68

boven boven €€ 710,68710,68

boven boven €€ 710,68

boven boven € 35.739,-

boven boven € 35.739,-

€€ 22.100,- tot € 35.739,- 35.739,- tot tot €€ 710,68 710,68

tot tot €€ 710,68 710,68

tot tot €€ 710,68 710,68

€€ 30.050,- tot 30.050,- tot € 35.739,- 35.739,-

€€ 30.050,-tot 30.050,-tot € 35.739,- 35.739,-

1
2
3

of meer

Voor welke 
huurprijs 
komt u in 
aanmerking?

Met uw inkomen komt u met name in aanmerking voor 
woningen met een huurprijs vanwoningen met een huurprijs van € 586,68 tot € 628,76.

Met uw inkomen komt u met name in aanmerking voor Met uw inkomen komt u met name in aanmerking voor 
woningen met een huurprijs van € 628,76 tot € 710,68.

Met uw inkomen komt u met name in aanmerking voor 
woningen met een huurprijs van woningen met een huurprijs van € 628,76 tot € 710,68.

Met uw inkomen komt u met name in aanmerking voor 
woningen met een huurprijs van woningen met een huurprijs van € 628,76 tot € 710,68.

Soms mag u ook reageren op woningen met een huurprijs 
tussen €€ 628,76 en  628,76 en € 710,68. **

Soms mag u ook reageren op woningen met een huurprijs 
tussen €€ 628,76 en  628,76 en € 710,68. **

Soms mag u ook reageren op woningen met een huurprijs 
tussen €€ 628,76 en  628,76 en € 710,68. **
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 POSITIEF: 
minder huurachterstanden

Laatste fl uitsignaal 
voor UWOON 
Straatvoetbal
UWOON sponsort vanaf 2016 niet 
langer het Straatvoetbaltoernooi. De 
Woningwet verbiedt namelijk dat 
woningcorporaties evenementen 
 sponsoren. Daarom luisterde het 
 toernooi in 2015 voor het laatst naar 
de naam UWOON Straatvoetbal-
toernooi. Uiteraard gaat dit mooie 
evenement gewoon door en blijft 
UWOON faciliteren met bijvoorbeeld 
springkussens, statafels en tenten.

Huurders kampen veel minder dan een 
paar jaar terug met huurachter standen. 
Dat heeft alles te maken met een 
nieuwe werkwijze van UWOON, waarbij 
persoonlijk contact en het maken van 
goede afspraken belangrijk zijn. Ook de 
samenwerking met welzijnsinstelling 
Stimenz werkt heel goed. Een medewer-

ker van deze  organisatie bezoekt samen 
met UWOON huurders die een betalings-
achterstand van zes weken  hebben. 
Samen maken ze goede  afspraken. Daar-
door zien we al twee jaar lang het aantal 
huurachterstanden teruglopen. Andere 
organisaties in de regio hebben onder-
tussen deze werkwijze over genomen.

Het Huttenbouwfeest in Harderwijk blijft een succesnummer. Ook in 2015 bouwden 
vijfhonderd kinderen weer een prachtig dorp. UWOON organiseert dit evenement al 
jarenlang samen met ZorgDat en de gemeente Harderwijk. Ook in de wijk Molendorp 
in Elburg was voor het tweede jaar op rij een huttenbouwfeest.

Wat een (huttenbouw)feest!Van huurwoningen 
naar koopwoningen
UWOON verkocht in 2015 achttien 
huurwoningen. Dat waren er meer 
dan verwacht. Ruim de helft hiervan 
is verkocht aan de huurder.

Gezien de druk op de woningmarkt, 
verkoopt UWOON in 2016 géén 
woningen.
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Primeur: 
jaarmarkt in Hart 
van Thornspic

De allereerste jaarmarkt in en rond 
het Hart van Thornspic was een 
groot succes. UWOON, Stichting Wiel, 
Careander, Stichting Vrienden van Hart 
van Thornspic en WZU werkten samen 
bij het evenement voor inwoners van 
Doornspijk/Hoge Enk. Opnieuw het 
bewijs dat de locatie steeds meer uit-
groeit tot het hart van Doornspijk.

UWOON merkt dat de sociale problema-
tiek in wijken complexer wordt. Dat komt 
door de veranderingen in de zorg. Zo 
zijn er minder bedden beschikbaar voor 
mensen met een psychiatrische aan-
doening. Mede daardoor is er vaker over-
last in de wijken. UWOON en Stichting 
Ontmoeting startten daarom een pilot 
die grotere problemen moet voorkomen. 
Stichting Ontmoeting zoekt contact met 
huurders die voor overlast zorgen. Door al 
eerder actie te ondernemen en contact te 
zoeken met deze huurders proberen we 
grotere problemen te voorkomen.

Experiment met klantenpanel
UWOON experimenteerde voor het tweede jaar met een klantenpanel. Tien tot twaalf 
personen praatten tijdens een groepsgesprek over geriefsverbetering en hoe huurders 
meer betrokken kunnen worden bij UWOON. Dat levert veel informatie op.  Ook de 
deelnemers waren heel enthousiast over de bijeenkomst. 

UWOON wijst een deel van de 
 vrij komende woningen toe aan bij-
zondere doelgroepen. Dit zijn mensen 
die om wat voor reden dan ook snel 
een woning nodig hebben. De laatste 
jaren maken vluchtelingen daarvan 
een belangrijk onderdeel uit. UWOON 
stelde daarvoor in 2015 56  woningen 
beschikbaar, zodat in totaal 128 
 ‘statushouders’ onderdak vonden.

Huurders uit 
oorlogsgebieden

Met de vergrijzing rukt de scootmobiel 
op in het straatbeeld. UWOON heeft 
daarom speciaal beleid ontwikkeld voor 
dit vervoersmiddel. Huurders moeten 
hun scootmobiel veilig kunnen stallen en 
opladen. Daarom inventariseerden wij in 
2015 de wensen en behoeften van onze 
huurders. 

Onderverhuur is niet dé oplossing 
voor de woningschaarste. Dat lijkt de 
 conclusie van een proef die onderverhuur 
makkelijker maakt. Huurders mogen 
een deel van hun woning aan een ander 

Ruim baan voor de 
scootmobiel

Weinig interesse in onderverhuur
beschikbaar stellen. Ondanks dat het 
plan veel publiciteit kreeg, is de interesse 
onder huurders minimaal. Eind 2016 trekt 
UWOON een defi nitieve conclusie over 
dit project. 

Sociale 
problematiek 
complexer
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Nieuw: 
de corporatieraad

UWOON 
levert 
goed werk
Huurders zijn tevreden over 
het werk van UWOON. Dat 
bleek ook in 2015 uit de 
 metingen van het Kwaliteits-
centrum Woning corporaties 
Huursector (KWH). Uit onder-
zoek blijkt dat  huurders ons 
 gemiddeld met een 7,7 belonen. 
Dat is iets  minder hoog dan 
een jaar eerder. Ook uit de 
 zoge noemde benchmark van 
Aedes (over koepelend orgaan 
in de corporatie sector) kwam 
 UWOON goed uit de bus. Dit 
onder zoek vergelijkt bedrijfs-
lasten en klanttevredenheid 
van ruim driehonderd woning-
corporaties. Volgens Aedes 
neemt UWOON een positie 
‘achter de koplopers’ in.

Om nog beter aan te sluiten bij de lokale 
samenleving, start UWOON begin 2016 
met een corporatieraad. Deze raad brengt 
kennis vanuit de ongefi lterde, maat-
schappelijke werkelijkheid van buiten 
naar binnen. De raad moet ons en met 
name onze bestuurder informeren over 
wat er leeft en speelt in de maatschap-
pij en ons ‘agendapunten’ aanleveren. 
Ze krijgen de bevoegdheid om onder-
werpen op de agenda van het bestuur te 
plaatsen.

Dankzij de nieuwe werkwijze ontvangen 
we per jaar duizend facturen minder. 
Ook is de gemiddelde doorlooptijd 
 gehalveerd. De voorraad openstaande 
of onder handen zijnde werkopdrachten 
aan reparatieverzoeken daalde van 1700 
naar zeshonderd. Ook konden we ze 
 sneller uitvoeren. 

Lekker ‘Lean’
UWOON boekt mooie resultaten met Lean. Dat is een werkwijze waarbij  continu 
 verbeteren vooropstaat en dat komt ten goede aan onze dienstver lening. In 2015 
pasten we dit toe bij de  facturatie en bij reparatieverzoeken. Dankzij het succes volgde 
eind van het jaar het proces verhuurmutatie.

Aan dit experiment van Aedes werken 
vijf woningcorporaties mee. In de raad 
zitten15 tot 25 mensen met veel ervaring 
vanuit verschillende vakgebieden en die 
op basis van hun achtergrond en ervaring 
informatie aan UWOON kunnen leveren 
die wij niet altijd hebben.  Daarbij valt 
te denken aan bijvoorbeeld een huisarts, 
een jongerenwerker, een opbouwwerker, 
wijkagent maar ook een vrijwilliger. Een 
ding hebben ze allemaal gemeen, ze zijn 
allemaal betrokken bij de samenleving in 
één van onze gemeenten.

Aan dit experiment van Aedes werken 
vijf woningcorporaties mee. In de raad 


