Iedereen een thuis!
jaarverslag 2016

www.woonwaard.nl

?
HOE HEEFT WOONWAARD
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HOE WOONT U
BETAALBAAR,
DUURZAAM
EN COMFORTABEL?

HOE KRIJGT BIJ WOONWAARD

IEDEREEN EEN THUIS?

Hoe woont u betaalbaar, duurzaam en comfortabel?
Woonwaard bouwt,
onderhoudt en renoveert woningen

105 woningen zijn gerenoveerd
naar Nul-Op-de-Meter-woningen,
van 111 renovaties is de
voorbereiding gestart.

Woonwaard houdt de kosten laag en helpt bij
een bewuste woningkeuze

Doordat wij de
kosten laag
houden,
blijven uw
woonlasten
ook laag.

Gemiddeld
steeg de
huur
met 0,8%

We hebben € 21,4 miljoen besteed
om onze woningen te verbeteren.

Nieuwbouw:
start bouw Middenweg,
Watermuntstraat en
Gerard Douplantsoen.

De voorbereidingen zijn gestart
voor nieuwbouw in Vroonermeer,
aan het Gerard Douplantsoen en
drie projecten in De Draai.

We helpen nieuwe bewoners bewust
bij het kiezen van een woning.

674 bewoners deden mee aan de
groepsaankoop duurzame energie.
97% van de bewoners met recht op
huurtoeslag kreeg een passende
woning. Door onze aanpak ‘Vroeg
erop af’ bleef het aantal huisuitzettingen op basis van betaalachterstanden bij 5 bewoners.

Hoe krijgt bij Woonwaard iedereen een thuis?

Wij geven bewoners een stem

Bewoners hebben een belangrijke
stem.

?!

Ongeveer 800 bewoners
laten hun stem horen via
het online huurdersbewonerspanel.

Bewoners
geven hun
mening via
Het Platform.

7,5

Wij dragen bij aan een samenleving
waar iedereen tot zijn recht kan komen
Woonwaard stelde in
samenwerking met de
gemeenten 177 woningen
beschikbaar voor
vluchtelingen met een
verblijfsvergunning.

We verhuren 602 woningen
aan zorginstellingen,
zodat zij die kunnen
aanbieden aan hun
cliënten.

7,4
6,9

ZORGINSTELLING

Woonwaard meet de
klanttevredenheid.

Er zijn 34 vrijwillige bewoners–
commissies die ondersteund
worden door de
Huurdersbelangenvereniging.

We werken samen in een
netwerk van organisaties.

Dak- en thuislozen
krijgen begeleiding
via het model van
‘Housing first’.

Mensen die na begeleiding
bij een zorginstelling
zelfstandig kunnen
wonen, bieden we een
inverdiencontract aan.

Door woonfraude tegen te gaan,
houden we woningen
beschikbaar.

Hoe heeft Woonwaard afgelopen jaar gepresteerd?

Feiten & cijfers Woonwaard 2016

14.222

woningen in bezit.

minder klachten
dan in 2015.
van onze
woningen
verhuurd aan
kandidaten
met een huishoudinkomen
onder de
€ 35.739.

42.000

telefoontjes
naar het KCC.

101 medewerkers

in dienst, verdeeld over 85,7 fte.

