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Een dag directeur van UWOON 

 
Een burgemeester en directeuren van een zorgorganisatie en een bouwbedrijf, waren onlangs 
een dag directeur van UWOON. Andersom was ik een dag ‘de baas’ in hun organisatie. Door 
de uitwisseling leerden we elkaar beter kennen, en zagen we hoe we samen een aantal 
problemen het hoofd kunnen bieden.  
 
Voor UWOON zijn die samenwerkingspartners van grote waarde. Zonder hen geen nieuwe 
woningen, goed onderhouden woningen en leefbare wijken. De anderen kregen ook zicht op de 
bijdrage van de directeur-bestuurder van UWOON aan die doelen. Ik geef u ook graag een 
indruk aan de hand van een dag uit mijn agenda.  
 
De ochtend begint om 7.00 uur met de rit naar UWOON. Met mijn secretaresse handel ik wat 
praktische zaken af. Dan opnieuw de auto in, naar een overleg met corporatiebestuurders en -
medewerkers uit de regio. Het gaat over onze samenwerking bij woonruimtebemiddeling en de 
komende herziening van de huisvestingsverordening. Daarin bepalen we samen met 
gemeenten wie - en in welke volgorde - in aanmerking komen voor een woning. Daarna nog 
een gesprek met onze (nieuwe) commissarissen over hoe UWOON de toekomst ziet en onze 
vernieuwingsagenda.  
 
Tijdens de lunch achter het bureau - slechte gewoonte - beantwoord ik mails en overleg kort 
met collega’s. Het eerste deel van de middag is moeilijk. Ik ga op bezoek bij een huurder die 
voor een woningontruiming staat. Dat is het laatste wat we willen. We hebben vier keer 
afspraken gemaakt met de huurder, die hij helaas tot nu toe niet kon nakomen. Ondanks onze 
inzet en de betrokkenheid van de gemeente, welzijn en de sociale dienst. Als bestuurder wil ik 
zeker weten dat we alles hebben gedaan, en onze huurders alle kansen hebben geboden om 
huisuitzetting te voorkomen. De huurder beseft dat dat nu bijna onafwendbaar is. Hij zegt toe 
dat hij probeert om de schuld toch nog te betalen. We hopen dat het lukt (noot: is gelukt!).  
 
Er volgt een telefonisch interview over onze deelname aan de Innovatiechallenge. Daarin gaan 
we kijken hoe we met alle betrokken mensen en partijen in de wijk kunnen zorgen, dat er een 
buurt ontstaat waarin mensen met plezier wonen en ieder daaraan een bijdrage levert. En ik 
onderteken nog een contract waarmee UWOON 24 nieuwe huurwoningen afneemt. De avond is 
gevuld met een diner en overleg met verschillende corporatiebestuurders en een landelijke 
aannemer. Met als onderwerp de kansen en uitdagingen van langjarige samenwerking in de 
bouw. 
 
Om 23.30 uur bereik ik m’n kussen, en kijk ik met een goed gevoel terug op een dag werken 
aan wonen!  
 
Moniek van Balen-Uijen  
directeur-bestuurder 
 


