in 2018
18 uit 18: Een jaar in 18 punten

Eigenlijk is het niet te doen: een jaar verslaan in 18
items. En toch laten we u in deze beknopte versie van
ons jaarverslag 18 highlights uit 2018 zien. Een jaar waar
nadrukkelijk aandacht was voor vernieuwing, bouwen
en verbinding met onze huurders en partners. In deze
uitgave ’18 uit 18’ delen we in vogelvlucht belangrijke en
opmerkelijke feiten en cijfers uit het verslagjaar 2018.

2022 die we samen met medewerkers,
huurders en partners gaan maken.

2018 was ook het jaar waarin we plannen maakten voor
de periode 2019-2022. Deze zijn vastgelegd in het
Ondernemingsplan Bestemming 2022. Basis voor dit plan
waren ruim 100 gesprekken die UWOON-medewerkers
voerden bij huurders thuis, gewoon aan de keukentafel of op het bankstel.
Ze waren te gast om te horen wat huurders bezighoudt en welke (woon)wensen zij hebben. Daarnaast hebben we als UWOON ons oor te luister
gelegd bij de Corporatieraad, vele belanghouders en partners zoals gemeenten
en huurdersorganisaties. Het resultaat is een ambitieus plan, een reis richting

Betaalbare
woningen
UWOON staat voor betaalbaar

wooncomfort. Van onze huurwoningen
zijn

7.152 (82%) Betaalbaar

of Goedkoop (<€ 640,14).
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Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder
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#1

7.152

Die verbinding en samenwerking is
onmisbaar in een complexe tijd waarin de
leefbaarheid in buurten en wijken onder
druk staat. In ons Huurderspanel gaf 30%
van de huurders aan wel eens overlast te
ervaren. Net iets meer dan 10% had overlast
van vaak onbegrepen, (verward) gedrag door
omwonenden. Zorgelijke cijfers die vragen
om oplossingen. We houden u op de hoogte
zodra de eerste resultaten bekend zijn.

NIEUWBOUWWONINGEN VOORBEREID

#2

Bouwplannen vragen veel voorbereiding.
In 2018 is de bouw van 247 nieuwe
woningen voorbereid.
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Bescheiden
huurverhoging
Wonen betaalbaar houden.
Bij 80% van de huurders is
de huur aangepast met
maximaal 0,8%, bij 20% is
de huur niet verhoogd.
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huisuitzettingen/opzeggingen
vanwege huurachterstand
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Steeds groener

#6

Energie-index (energielabel) van huurwoningen
Goed op weg naar energielabel B
2920 (-43)

3.000

Proef
VRAAGGESTUURD
onderhoud
In 2018 startte een proefproject
‘Vraaggestuurd onderhoud’. Bewoners
aan de Oude Telgterweg in Ermelo
konden zelf de regie nemen bij
het opknappen van hun woning.
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1814 (+535)

2.000

1722 (+7)

1.500
905 (-133)

1.000
500

673 (-242)

346 (-196)
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155 (+36)*
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EI 0.61-0.80 EI 0.81-1.20 EI 1.21-1.40EI

C

1.41-1.80

D

EI 1.81-2.10

E

F

EI 2.11-2.40 EI 2.41-2.70

G

EI 2.71 =>

* In Ermelo en Elburg zijn de gegevens over cv-installaties gecontroleerd en gecorrigeerd. Daarom is het aantal woningen met G-label gestegen.
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Al bij 715 huurders
zonnepanelen
aangebracht

715
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Energiecoaches
opgeleid
Energie besparen?
UWOON energiecoaches geven
goede tips. In 2018 zijn UWOON
onderhoudsmedewerkers opgeleid
tot energiecoach.

#9

Ervaringen
opdoen met
verduurzaming
Proef gasloze woning Ermelo-West
8 nul-op-de-meterwoningen
in Ermelo

Stijging urgentie
aanvragen

# 10

14%

# 11

Het aantal verleende urgenties
steeg met ruim

10% naar 115.

van alle vrijgekomen
woningen zijn verloot.

Aantal verhuurde woningen voor mensen
die een extra steuntje kunnen gebruiken
op de woningmarkt:

73 19

vergunninghouders

uitstromers uit
zorg(instellingen)

Elburg

# 12

Spoedzoekers hebben zo meer kans op een woning.

1902

800
huurders

52

Oldebroek

4142

Ermelo

nemen
inmiddels
deel aan het
Huurderspanel

Totaal
aantal
woningen:

Harderwijk

8664

2568
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Prestaties Aedes-benchmark

Bedrijfslasten

Huurdersoordeel

Tevreden huurders
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B
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Onderhoud
& verbetering

in KWH-meting

De Aedes-benchmark vergelijkt de belangrijkste prestaties en

De KWH-meting is het jaarlijkse onderzoek van KWH,

kosten van woningcorporaties in Nederland.

het landelijke kwaliteitscentrum van woningcorporaties.
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Meer geslaagde
buurtbemiddeling

# 15

Gevolgen acties
i.v.m overlast

# 16

Het aantal geslaagde bemiddelingen is in 2018:

Elburg:

67

Gedragsaanwijzingen

2

Ermelo:

25

Opzeggingen

3

Harderwijk:

91

INKOMSTEN
INKOMSTEN

+ 62.596
+ 62.596
+ 534
+ 534
- 15.490
- 15.490
- 9.288
- 9.288
- 19.191
- 19.191
- 9.082
- 9.082
- 5.486
- 5.486
- 4.393
- 4.393
- 285
- 285

Bestaande huurwoningen
Bestaande huurwoningen
Huur en servicekosten
Huur en servicekosten
Overige inkomsten en rente
Overige inkomsten en rente
Heffingen en belastingen
Heffingen en belastingen
Aflossingen van bestaande leningen
Aflossingen van bestaande leningen
Onderhoud
Onderhoud
Rente
Rente
Personeelskosten
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten en servicekosten
Overige bedrijfskosten en servicekosten
Leefbaarheid
Leefbaarheid

Investeringen
Investeringen

Inkomsten uit verkopen
Inkomsten uit verkopen
uitgaven nieuwbouw huurwoningen
uitgaven nieuwbouw huurwoningen
uitgaven woningverbetering huurwoningen
uitgaven woningverbetering huurwoningen
uitgaven overige investeringen
uitgaven overige investeringen

Saldo
Saldo
- 85
- 85

Saldo
Saldo
- 12.164
- 12.164

-- 12.249
12.249

(Bedragen zijn x € 1000)

Meer uitgegeven dan ontvangen
Meer uitgegeven dan ontvangen
Onze financiën blijven op de lange termijn op orde
Onze financiën blijven op de lange termijn op orde

+ 325
+ 325
- 8.084
- 8.084
- 3.991
- 3.991
- 414
- 414

INKOMSTEN
INKOMSTENUITGAVEN
UITGAVEN

UITGAVEN
UITGAVEN

100

Financieel gezond

# 17

100 Medewerkers
100 medewerkers (80,7 fte)
zetten zich in voor huurders
en woningzoekenden.

# 18

18

22

De reis
gaat door

Als huurders plezierig wonen in een
buurt waar ze zich veilig én thuis voelen.
● Waar bewoners elkaar kennen en open
staan voor ieders eigen achtergrond.
● Waar mensen elkaar helpen en prettig
samenleven.
Dan is ons hoofddoel van Bestemming
2022 bereikt.
●

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 12.30 uur of op afspraak
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T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 12.30 uur of op afspraak
Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur of op afspraak
Voor bezoek aan de locatie wordt u in de ochtend het snelst geholpen
Postadres UWOON: Postbus 270, 3840 AG Harderwijk
Ingeschreven in Handelsregister Oost Nederland onder nummer 08012356

Bestemming 2022? Ja, dat is de titel
van het UWOON Ondernemingsplan
2019-2022. Een plan dat gericht is op
woonplezier en welzijn van huidige en
toekomstige huurders. Het is opgesteld
in 2018 en inmiddels is de uitvoering
van de plannen gestart!

BESTEMMING 2022

