
Jaarbeeld 2018
Woningcorporatie WonenBreburg

Een terugblik op wat we afgelopen jaar gedaan hebben,  
voor onze huurders in Breda en Tilburg. En een vooruitblik  
op wat we nog willen bereiken. We hebben 7 ambities  
waar we aan werken, met een duidelijk einddoel voor 2020.  
We zitten nu op de helft. In dit jaarbeeld leest u over onze vorderingen.



2018 stond voor onze organisatie in het teken van het behalen van de  
doelen uit ons ondernemingsplan. De resultaten mogen er zijn, zoals ook  
te lezen is in dit jaarbeeld. 

Wij zijn trots op het derde jaar op rij waarin heel veel zittende huurders geen huurverhoging  
hebben gehad, de oplevering van circa 250 nieuwe huurwoningen en de kwaliteitsimpuls in 
ons bezit door groot onderhoud en verduurzaming. Daarmee denken wij onze huurders en  
woningzoekenden een steun in de rug te hebben gegeven. Het is mooi om te zien dat de  
verbetering van de dienstverlening ook zo ervaren wordt door onze huurders; zij geven ons een 
hogere waardering.

We zijn dus goed op weg, maar wij zijn er nog niet. Er valt nog veel te doen. Gelukkig zijn er  
veel actieve  huurders en maatschappelijke partners in Breda en Tilburg die samen met ons  
werken aan leefbare wijken. En uiteraard ook dankzij zoveel betrokken en deskundige collega’s. 
Zij maken het mogelijk en voeden ons elke dag weer met nieuwe ideeën en inspiratie om ook  
de volgende stappen te zetten.

Wij kijken terug op een mooi jaar met hoopgevende resultaten en gaan er vol tegenaan om ook 
in 2019 onze doelen te behalen voor onze huurders en woningzoekenden.

Caroline Timmermans - Hans Pars - Leo Schuld

Dit is een compilatie van het 
jaarverslag 2018. Het gehele 
jaarverslag is te vinden op 
onze website. 
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Onze huurders moeten betaalbaar kunnen (blijven) wonen. Wim Leerves,  
voorzichter van Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg: “We verdelen  
de pijn. Steeds meer huurders krijgen 0% en anderen meer verhoging om  
op de streefhuur te komen.”

Namens de huurders: Wim Leerves

Betaalbaarheid en onderhoud, daar wringt de schoen...
Onze huurders moeten betaalbaar kunnen (blijven) wonen.  Heeft de corporatie aan die 
afspraak met de Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg in 2018 voldaan? Eind 2014 
heeft WonenBreburg het Akkoord Betaalbaarheid afgesloten met de Stichting Huurders-
belangen Wonen Breburg (SHW). “We zijn nu vier jaar verder en zijn tevreden met het 
verloop”, vertelt SHW-voorzitter Wim Leerves.

Geen huurverhoging voor 13.000 huurders
“Het Akkoord Betaalbaarheid is erop gericht dat  WonenBreburg ook op termijn vol-
doende huurwoningen beschikbaar heeft voor mensen die het krap hebben”, legt Wim 
uit. “Daarom hebben we met elkaar afgesproken dat betaalbaarheid altijd voorop staat. 
Gevolgd door voldoende beschikbaarheid van die sociale huurwoningen.”

In 2018 kregen 13.000 huurders geen huurverhoging. Daar meet Wim het succes van het 
akkoord aan af: “We verdelen de pijn. Steeds meer huurders mogen een verhoging van 
0 procent verwachten. Daarentegen krijgen huurders bij wie de huidige huur het verst 
onder de streefhuur ligt, een forsere huurverhoging. Daarmee gaan zij een huur betalen 
die bij de woning hoort.”

Spagaat
Voldoende beschikbare sociale huurwoningen zijn noodzaak. Een gemakkelijke opgave 
is dat niet, weet ook Wim. “Er zijn nog altijd meer betaalbare huurwoningen nodig, 
ook al komt WonenBreburg de afspraken na die zijn gemaakt met de gemeentes Breda 
en Tilburg in de Taskforce Betaalbaar Wonen. Daarnaast wringt de schoen ook goed op 
het gebied van onderhoud. Daar moet telkens de moeilijke afweging worden gemaakt 
tussen betaalbaar wonen en de woonkwaliteit. Het sociale hart laten kloppen: dat blijft 
ook in 2019 de uitdaging waar WonenBreburg voor staat.” 
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‘ Het sociale hart laten kloppen’



6 7

Onze huren stijgen gemiddeld met niet meer dan inflatie.

Einddoel 2020: 
We willen 4 jaar achter elkaar de huur gemiddeld verhogen met niet meer dan inflatie.  
(Inflatie 2018: 1,4%). Dat is nu voor tweede jaar op rij gelukt.

Betaalbaarheid 

0,63% 0,88%

Gemiddelde  
huurverhoging 2018

Zonder inkomens-
afhankelijke huurverhoging

Gemiddelde  
huurverhoging 2018

Inclusief inkomens-
afhankelijke huurverhoging

Huishoudens met  
huurverlaging
2017: 951 huurders

1.175 13.137

Huishoudens zonder 
huurverhoging (0%)

2017: 13.698 huurders

10.897

Huishoudens met  
huurverhoging

2017: 10.455 huurders

De veiligheid van een eigen thuis is het allerbelangrijkst voor mensen  
met financiële problemen. Door een intensieve samenwerking met schuld - 
hulp verlening worden schulden vroeg gesignaleerd en is het aantal huis-
uitzettingen 60% minder dit jaar.

Graag een duurzame relatie met iedere huurder
“Huurachterstand is een duidelijk signaal dat er meer aan de hand is”, zegt Joke de 
Kock, manager schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. Het is één van de  
redenen waarom WonenBreburg huurders actief doorverwijst naar de gemeente.  
“We willen een duurzame relatie met iedere huurder. Onze aanpak om met huurders  
in gesprek te blijven, is maatwerk. Elk verhaal is anders, daar hebben we in ons incasso-
proces begrip voor”, vertelt Natasja van Loon, teamleider huurincasso. “Zo hebben  
onze medewerkers afgelopen jaar een stress-sensitiviteitstraining gevolgd. Door de  
huurder zelf te laten vertellen wat er nodig is, brengen we hem of haar in beweging.”

60% minder huisuitzettingen
WonenBreburg is bovendien begonnen met de proef ‘vroegsignalering huurschulden’. 
Huurders met of zonder huurachterstand krijgen vrijwillige hulp aangeboden.  
Natasja: “We doen er alles aan om contact te leggen met huurders, zeker wanneer zij  
te laat de huur betalen.” Met succes: in 2018 zijn er bij WonenBreburg in Tilburg  
slechts 18 uitzettingen geweest, een jaar eerder waren dat er nog 43. “Een geweldige 
prestatie”, vindt ook Joke. “Terwijl het taboe rondom financiële problemen bepaald  
niet kleiner is geworden. Nu het weer goed gaat met de economie, voelt het voor  
mensen als falen wanneer zij niet rond kunnen komen.”

Extra hulp voor nieuwe huurders
Sinds eind 2018 attendeert WonenBreburg nieuwe huurders ook actief op de hulp van  
de gemeente. “We bieden een consult aan”, legt Joke uit. “Eén van onze medewerkers 
kijkt een keer mee naar het huishoudboekje van de huurder, en laat zien op welke  
toeslagen de huurder bijvoorbeeld recht heeft.” 

“ HET TABOE RONDOM 
 FINANCIËLE PROBLEMEN
 IS BEPAALD NIET KLEINER
 GEWORDEN.”0,56%

Huurachterstand in % 
van de totale huuromzet

2017: 1,7%

33

Ontruimingen vanwege 
huurachterstand in 2018

2017: 68

‘ Elk verhaal is anders, daar hebben
 we in ons incassoproces begrip voor’
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Beschikbaarheid

Wij bouwen 1.000 betaalbare nieuwe sociale huurwoningen in  
Breda en Tilburg (tot 2021).

Einddoel 2020: 
1.000 betaalbare nieuwe sociale huurwoningen. We zitten nu op circa 400 woningen. 
Afgelopen jaar hebben we er 247 opgeleverd.

99,6%

Van onze huurwoningen is passend  
toegewezen aan de doelgroep

Zonder inkomens afhankelijke huurverhoging

Woningen in groot onderhoud

362

Afgerond

173

In uitvoering

928

In voorbereiding

89 36 sociale-huurwoning en 53 vrije vrijesectorwoning (dure huur)
Wij verkopen vooral en vrijwel alleen niet-strategisch vastgoed. We zijn zeer terughoudend met het  
verkopen van sociale-huurwoningen. De opbrengst wordt gebruikt voor het bouwen van nieuwe  
sociale-huurwoningen. In 2018 brachten wij 20 sociale huurwoningen vanuit terugkoopverplichtingen  
terug in de sociale verhuur.
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Nieuwe Inslag, Breda

Paletplein, Tilburg

Driesprong, Breda

Gertrudisoord, Prinsenbeek

Nieuwbouw 2018 in beeld

Nieuwbouw Breda

Nieuwbouw Tilburg

 

 Aantal woningen dat op deze plek  
 is opgeleverd of wordt gebouwd

 Reeds opgeleverd   
 In voorbereiding, aanbouw of start bouw

* Nieuwbouw afgesproken binnen de Taskforce 
 met gemeente Tilburg

 82 De Leystroom/Lage Kant
 53 Driesprong
 17 Driesprong
 14 Leistraat
 62 Nieuwe Inslag (herontwikkeling)
 33 Maycrete
 24 Getrudisoord
 21 Spring (transformatie)
 1 Groenedijkplein (transformatie)
 307 Totaal

 81 Dongewijk: Oestgeeststraat (Reeshof)*
 22 Hendrik van Tulderstraat,  
  Jacob Romanstraat*
 32 Intermezzo: Professor de Moorplein*
 40 Paletplein: Kobalstraat*
 19 Groeseind: Bisschop Aelenstraat, 
  Bisschop Janssenstraat
 57 Rosmolen
 100 Clarissenhof
 43 Wagnerplein: deelplan 1A
 394 Totaal



‘ Dankbaar dat ik als ondernemer de
 kans krijg zo’n prachtig appartement
 te huren’

Interview huurder Wesley

Ruim zes jaar stond Wesley ingeschreven, een dik jaar geleden nam zijn zoektocht naar een  
eigen woning serieuze vormen aan. “Ik woonde nog bij mijn ouders en had geen haast.  
Daarom heb ik niet gekozen voor de eerdere twee woningen die ik mocht bezichtigen, omdat ik 
wist dat hier gebouwd werd. Over dit project was ik direct enthousiast. Alles wat ik nodig heb,  
is aan dit pleintje gevestigd. Daarbij: alles is nieuw. Perfect, als je het mij vraagt.”

Zelfstandig ondernemer
Het feit dat hij als zelfstandig ondernemer - Wesley is dj - dit appartement kan huren, maakt  
hem trots. “Ik ben WonenBreburg oprecht dankbaar voor deze mogelijkheid. Dat ik van mijn 
inkomsten kan leven, weet ik. Maar het is toch spannend om een ander daarvan te overtuigen.  
Ik heb mijn financiën goed op een rij gezet; er was geen reden om ‘nee’ te zeggen.”

Welkom
Op basis van de plattegrond en een bezichtiging van één van de appartementen, gaf Wesley  
zijn voorkeur aan voor eenzelfde woning. Zijn eerste eigen stek zag hij pas op de dag van de  
sleuteloverdracht. Na het tekenen van het contract, kreeg hij van onze mutatieopzichter een 
rondleiding door zijn woning. “Dat was hartstikke gezellig. Alles is duidelijk uitgelegd.”

Samen met zijn vriendin, die deze zomer bij hem intrekt, toverde hij het kale appartement al  
om in een warm thuis. “Het feit dat je zelf, samen met vrienden en familie, in de woning aan  
het klussen bent, maakt het al eigen. Maar zij zorgt straks met de aankleding en accessoires voor 
een thuis. Daar heb ik geen gevoel voor”, lacht hij. 
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Betaalbaar wonen in een nieuwbouwwoning. Het is mogelijk aan het Paletplein  
in Tilburg waar WonenBreburg 40 sociale-huurappartementen realiseerde.  
Een van de gelukkige bewoners is Wesley van Beers (25).

“ IEDEREEN HEEFT 
 TEGELIJKERTIJD 

DEZELFDE START. 
WE LOPEN  
ALLEMAAL MET 
PAKKEN LAMINAAT 
TE SJOUWEN EN 
STAAN MET  
EMMERS VERF IN  
DE LIFT. ZO LEER  
JE ELKAAR AL  
SNEL KENNEN.”
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‘ Heel blij met mijn eigen plek’
Interview huurder Andy

Al sinds zijn 18e staat Andy ingeschreven bij Woning in Zicht. Toen deze woning beschikbaar 
kwam, twijfelde hij geen moment en reageerde.

Want voor Andy was het meteen duidelijk: hier wilde hij wel wonen. Wat hem het meest  
aansprak? De locatie dichtbij de binnenstad, maar ook dat leuke barretje tussen de woonkamer 
en de keuken, het balkon en de aparte slaapkamer. “Ik ben er gewoon heel blij mee”,  
concludeert hij lachend.

Grondige schoonmaak
Op het contact met WonenBreburg heeft Andy niets aan te merken. “Het is allemaal heel  
soepel verlopen”, vertelt hij. “Ik heb daar geen klachten over. Tijdens de rondleiding met een 
medewerker bleken er in de badkamer wat kleine reparaties nodig te zijn. Zo zijn er een aantal 
tegeltjes vervangen. Ook is het hele appartement grondig schoongemaakt, dat was wel nodig. 
Toen ik de sleutels kreeg, konden we dus meteen zelf aan de slag.”

De kale ruimte heeft hij ondertussen al met zijn vader en opa onder handen genomen:  
de muren zijn gewit en er ligt nieuw laminaat in de kamers. Zo wordt het huis langzaam maar 
zeker zijn thuis. “Een goed begin van het nieuwe jaar, wat mij betreft!”. 

Via Woning in Zicht vond Andy de Kroon (24) zijn eerste eigen woning.  
Zijn ouderlijk huis ruilt hij nu in voor een knus appartement in een kleinschalig 
complex aan het Park de Horion in Tilburg.

Bartokflat - Gasloos
Grootonderhoudsproject in Tilburg aan 96 galerijwoningen verdeeld over twee flatgebouwen met als bouwjaar 1967.  
Van gas naar stadsverwarming en koken op inductie.

Wensel Cobergherstraat en Joris Nempestraat
Acht galerijflats, in de wijk Geeren-Noord in Breda, 305 woningen, deels in 2018 opgeleverd, afronding in 2019.  
Van gas naar elektrisch koken en voor iedere huurder een individuele aansluiting op het warmtenetwerk van Ennatuurlijk.

“ HET APPARTEMENT, MAAR ZEKER OOK DE 
 LOCATIE, IS HELEMAAL NAAR MIJN ZIN!”



Huurders worden bij ons in 1 keer geholpen

Als dat niet kan, laten we onze huurders weten wanneer dat wel gebeurt. Wij zijn online bereikbaar,  
via telefoon, in de woonwinkel en in de wijk.

Einddoel 2020: Klanttevredenheid scoort een 7,8. We zitten nu op een 7,7.

Dienstverlening

‘ Wij zorgen ervoor dat we niet voor
 verrassingen komen te staan’

Interview Marco Wilting, wijkgebonden vakman

Huurders met een reparatieverzoek willen snel en adequaat geholpen worden, weet Marco 
Wilting. De allround timmerman van ons onderhoudsbedrijf komt al 12,5 jaar bij onze huurders 
over de vloer om kleine en grote klussen uit te voeren. “We proberen zoveel mogelijk reparaties 
in één keer goed te doen. Daar hebben we afgelopen jaar extra op gestuurd. Dat betekent onder 
meer dat we altijd met een goed gevulde bus vertrekken. Alle materialen voor veelvoorkomende 
reparaties hebben we standaard bij ons. Zo komen we niet voor verrassingen te staan.”

Wijkgebonden vakman 
In 2018 is WonenBreburg wijkgericht gaan werken en sturen.  
Marco is als vakman onderdeel van een wijkteam. “Concreet betekent het dat ik alleen maar 
ingepland word voor reparatieverzoeken in mijn wijk. Tegelijkertijd heb ik elke dag een half uur 
tot drie kwartier ruimte in mijn planning om meer ad hoc een klus op te pakken voor buurt-
beheerders, woonconsulenten of mutatieopzichters.”

Voor de huurder ziet Marco veel voordelen van een wijkgebonden vakman. Daarnaast draagt  
de werkwijze volgens Marco ook bij aan een betere dienstverlening vanuit de organisatie als  
geheel. “Tijdens de weekstart houden de verschillende collega’s in de wijk elkaar op de hoogte 
van wat er gebeurt. Zodoende ben ik meer betrokken bij de organisatie en onze huurders.” 

‘Huurders met een reparatieverzoek willen snel en adequaat geholpen worden, 
weet Marco Wilting. “We proberen zoveel mogelijk reparaties in één keer goed te 
doen. Daar hebben we afgelopen jaar extra op gestuurd.”
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“ ZE HERKENNEN ME ALS IK IN EEN COMPLEX 
RONDLOOP. BOVENDIEN LEER IK DE PANDEN 
NÓG BETER KENNEN, WAARDOOR IK SNELLER 
WEET WAAR HET PROBLEEM SCHUILT.“ 

7,7 +17

Gemiddelde  
klanttevredenheid

NPS score
(Branchegemiddelde is +3)

7,97,07,87,4

ReparatiesVertrokken huurdersNieuwe huurdersKlant Contact Centrum

68% 73%

Online klantcontacten Reparaties in 1 keer goed

17.059 112.984 10.561

Reparatieverzoeken via het web
Dat is 20% van het totaal

Telefoontjes 
afgehandeld

WhatsApp contacten 
afgehandeld



‘ Wijkgericht Werken en Sturen 
 werpt zijn vruchten af’

Frits Jansen, Manager Dagelijks Onderhoud

“DE VAKMANNEN ZIJN SINDS DIT JAAR OOK GROTENDEELS GEKOPPELD AAN EEN WIJK.  
ZIJ KENNEN DE WIJK, DE WONINGEN EN VEEL VAN ONZE BEWONERS. ANDERSOM KENNEN DE  
BEWONERS HEN OOK EN SPREKEN HEN GEMAKKELIJKER AAN. DIT IS FIJN VOOR DE VAKMANNEN,  
MAAR HELPT MET NAME DE BEWONERS ENORM. WE ZIJN HIERDOOR BEREIKBAARDER, EFFICIËNTER,  
KLANTGERICHTER ÉN GOEDKOPER (O.A. DOOR BESPARING OP REISTIJD). DEZE WIJZIGING IS  
INGEZET MET WIJKGERICHT WERKEN EN STUREN, DAT WE DIT JAAR GESTART ZIJN EN WERPT  
ZIJN VRUCHTEN AF.”

Enkele wapenfeiten van 2018

We meten de Customer Effort Score (CES). Die geeft antwoord op de vraag: “Hoeveel moeite 
heeft het u als huurder gekost om antwoord te krijgen op uw vraag? We scoren hier 72%,  
dus 72% vindt het weinig moeite kosten. (Het branchegemiddelde is 58%).

Onze eigen metingen zijn afgelopen jaar uitgebreid met een meting bij onze onderaannemer 
voor rioolontstopping.

Met succes hebben we in de afgelopen drie jaar zes live klantenpanels gehouden waarbij de 
winst o.a. zit in quick wins (wat kunnen we direct oplossen voor de klant?) en inzicht.  
Dat zorgt voor kwalitatief inzicht in de mening van klanten en voor onze collega’s inzicht in  
de mening van klanten en de denkrichtingen.

Het digitale klantenpanel is wat aantal deelnemers betreft ongeveer verdubbeld van 1.000 naar 
ruim 2.000. Bij de eerste onderzoeken hadden we een respons van 70% en 50%. Een welkom 
cadeau dat huurders zo met ons willen meedenken.
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Succesvolle wijken

De wijk is ons uitgangspunt. Wij zijn aanwezig en werken actief  
met u en organisaties in de wijk aan leefbaarheid.

Einddoel 2020: 
 Sterke focus op samenwerken in wijken
 Leefbaarheid omhoog in 5 slechts scorende wijken in Tilburg en Breda
 Complexe hulpvragen verminderd met 10%
 Huurachterstand tot 0,95% van totale huuropbrengst

e 106 2,58%

Uitgegeven per  
woning

e 2.723.894

Uitgegeven aan  
leefbaarheid

Uitgegeven van de  
nettohuur in 2018

+108

254

-142

Aantal  
Commissie van Huurders

-413

Aantal  
Klankbordgroepen

Vrijwilligers
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Wijkgericht 
Werken en  
Sturen in  
7 hoofdpunten
1
Belangrijkste doel: succesvolle, leefbare wijken met 
tevreden huurders. Dus op termijn hogere huurderste-
vredenheid door verbetering van de dienstverlening, 
verbetering van de samenwerking met stakeholders 
in de wijk, de juiste dingen doen passend bij de wijk, 
afname van overlast en sociale problematiek in die 
wijken waar deze het grootst is en optimale inzet van 
financiële middelen.

2
We werken voortaan in 5 wijkteams: 3 in Tilburg en  
2 in Breda.

3
In de wijkteams werken medewerkers van de  
afdelingen wonen, vastgoed en financiën samen.

4
Het team bestaat uit teamleiding, woonconsulenten, 
buurtbeheerders, opzichters, projectleiders planmatig 
onderhoud, studentconsulenten en complexbeheerders.

5
Het wijkteam werkt daarnaast nauw samen met  
woon adviseurs van verhuur, wijkgebonden vakman-
nen, medewerkers huurincasso en de controllers.

6
De teamleiding is tweekoppig, zodat sociaal-maat-
schappelijke, financiële en vastgoedkennis samen-
komen en elkaar versterken.

7
De wijkteams werken op basis van een gezamenlijke 
wijkvisie. Daarbij zoeken ze onze maatschappelijke 
partners in de wijken op om de visie samen te delen  
en verder uit te denken. 

‘ Wijkgericht werken schept sneller
 duidelijkheid richting huurders’

Interview Ruud van den Broek

Ruud van den Broek behandelt als rayonopzichter technische 
vragen en klachten van huurders en collega’s. “Als een huur-
der een nieuwe keuken wil, een aanbouw wil plaatsen of een 
muurtje wil slopen, kom ik op bezoek”, legt hij uit. “Dat geldt 
ook voor extra’s, zoals een schutting, waar een aanvullende 
huurovereenkomst voor wordt afgesloten.”

“DAGELIJKS ONTMOET IK ONZE HUURDERS  
IN HUN WONINGEN. MIJN BELANGRIJKSTE OP-
DRACHT? DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER DE 
MOGELIJKE OPLOSSING, OOK ALS DAT BETEKENT 
DAT IK ‘NEE’ MOET VERKOPEN.”

Korte lijntjes, letterlijk
Samen met onder meer de buurtbeheerder, woonconsulent, 
vakman en medewerker huurincasso deelde Ruud afgelopen 
jaar een werkplek. Alle kennis over de wijk en haar huurders 
is hierdoor verzameld onder één dak. Een stuk effectiever, 
vindt Ruud. De lijntjes worden letterlijk korter nu collega’s van 
verschillende afdelingen de mogelijkheid hebben om ook te 
focussen op een specifiek werkgebied. We zien elkaar vaker. 
Hierdoor ontstaat er een meer natuurlijke manier van samen-
werken, omdat alle collega’s beter weten wat er gebeurt in de 
wijk.” Door wijkgericht werken en sturen gaat sparren haast 
vanzelf, merkt hij. 

“WE DELEN VEEL MEER INFORMATIE MET ELKAAR. 
OOK KLEINE DINGEN DIE OP HET EERSTE GEZICHT 
NIET VAN BELANG LIJKEN, MAAR IN HET GROTERE 
PLAATJE JUIST ONZE DIENSTVERLENING NAAR DE 
HUURDER VERBETEREN.”

Duidelijke meerwaarde
Bijkomend voordeel is dat onze rayonopzichters dankzij het 
wijkgericht werken de woningen op hun duimpje kennen.  
Ze weten dus direct wat er wel en niet mogelijk is. Omdat ook 
onze vakmannen wijkgericht werken, is een paar extra ogen 
en oren meestal snel ter plaatse. “Dat komt onze communica-
tie richting de huurder zeker ten goede”, merkt Ruud. 

“BOVENDIEN ZAL HET DE HUURDERS OPVALLEN 
DAT ZE VAKER DEZELFDE PERSOON OVER DE 
VLOER KRIJGEN. DAT SCHEPT EXTRA DUIDELIJK-
HEID EN WORDT GEWAARDEERD.”

Dat vindt Ruud van den Broek, rayonopzichter, over vragen en klachten  
van huurders en collega’s.
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‘ Zelfstandige wijkteams scheppen 
 duidelijkheid’

Interview Jack Wagtmans, projectleider planmatig onderhoud

Wijkteam in praktijk
We zitten met alle disciplines bij elkaar in het wijkteam en bespreken direct signalen uit de wijk. 
Als er actie nodig is en het kan binnen de begroting dan kunnen we als wijkteam zelf beslissen.
Van de buurtbeheerder in ons wijkteam kreeg ik te horen dat de entree van een van onze  
complexen echt een schilderbeurt nodig heeft. Dat is wel in kaart gebracht, maar nog niet  
opgenomen in de begroting. We kijken dan of dit zoveel prioriteit heeft dat de schilderbeurt  
dit jaar uit een algemene pot betaald kan worden of wordt ingepland voor 2020.

Veel is natuurlijk wel al ingepland vanuit een kwaliteitscontrole. Eens in de drie jaar controleren 
wij het bezit, buitenzijde, installaties en algemene ruimtes. Daar komt een conditiescore uit, is die 
hoger dan vier dan komen woningen in aanmerking voor onderhoud. Vaak gaan we bij conditie-
score drie al aan de slag. Wat daarbuiten nog nodig is, bepalen we samen met het wijkteam.

Wat merken de huurders hiervan op termijn?
De planning en begroting zijn nu van de wijk en daarmee dichterbij de huurders. Het gezamenlijk 
belang is simpel en duidelijk: de wijk en de huurder. Je moet regisseur worden van je wijk,  
weten wat er speelt, op leefbaarheid, op onderhoud, op vastgoed. Als wijkteam kun je dan met 
alle kennis samen beslissen. En daarna je besluiten dan beter uitleggen aan huurders. 

“Ik hoop en verwacht dat huurders komend jaar gaan ervaren wat een  
wijkteam voor ze kan betekenen. Steeds vaker in één keer het goede antwoord. 
En een beargumenteerd ja of nee.” Jack Wagtmans over het samengaan van  
Vastgoed, Wonen, Dagelijks Onderhoud en Huurincasso in één wijkteam.

“ EERDER WERD MEER CENTRAAL BEPAALD WAT ER NODIG IS,  
NU ZIJN DE WIJK EN HET WIJKTEAM MEER BEPALEND.”
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: we werken aan woningen 
met een laag energieverbruik en lage CO2-uitstoot.

Zo dragen we bij aan duurzaamheid en houden we de woonlasten betaalbaar.

• Verduurzaming door vermindering van het aantal EFG-labels
 50% van einddoel gehaald.
 Einddoel 2020: 12% of minder EFG-labels

• Medewerkers met arbeidsbeperking
 80% van einddoel gehaald.
 MVO einddoel 2020: 10 medewerkers met arbeidsbeperking

Duurzaamheid & MVO
B

Zonnig Tilburg en Breda

Resultaat: meer dan 1.800 panelen, besparing van ruim 
400.000 kWh. Dit is het totale elektraverbruik van 137  
huishoudens. En een totale besparing van 230 ton CO2.

Tilburg
In Tilburg hebben we een project gedaan waarbij we zonnepanelen op bestaande woningen heb-
ben geplaatst, in samenwerking met gemeente. Belangrijkste doel is woonlastenverlaging,  
net als vergroening van het bezit.

In Tilburg heeft 22% van onze huurders die het aanbod kregen, aangegeven dat ze zonne-
panelen wilden, in totaal 159 woningen. Het zijn woningen die we geselecteerd hebben,  
die de komende jaren niet in aanmerking komen voor grootonderhoud en waarvan de daken 
geschikt zijn.

In totaal zijn er 1.332 panelen geplaatst wat een besparing van 293.000 kWh oplevert  
(vergelijk: dit is het totale elektraverbruik van 100 huishoudens). De totale CO2-besparing  
bedraagt 167 ton.

Breda
In Breda heeft 11% van de huurders die het aanbod kregen, aangegeven dat ze zonnepanelen 
wilden, in totaal 68 woningen. Ook hier betreft het woningen die we geselecteerd hebben, 
die de komende jaren niet in aanmerking komen voor grootonderhoud en waarvan de daken 
geschikt zijn.

In Breda zijn er ongeveer 500 panelen geplaatst wat een besparing van 110.000 kWh oplevert. 
De totale CO2-besparing bedraagt 62 ton. 

712 zonnepanelen  
op de flats WenselCobergher - 
Joris Nempestraat Breda
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‘ Ik hecht hier groot belang aan’
Een veilig thuis 
voor kinderen is 
niet vanzelfspre-
kend voor een 
groot aantal kin-
deren in Brabant.

Reden genoeg voor Caroline Timmermans, bestuurder bij WonenBreburg, om zich samen  
met collega’s actief in te gaan zetten om daar waar het kan kindermishandeling en huiselijk  
geweld te stoppen. In samenwerking met de regionale Taskforce kindermishandeling regio  
Hart van Brabant is invulling gegeven aan het project safe@home. De oproep is aan alle andere 
woningcorporaties in Brabant is om hier ook actief mee aan de slag te gaan.

De uitspraak ‘er is maar één iemand nodig om kindermis handeling te stoppen’ is zo raak”,  
zo valt Caroline met grote betrokkenheid meteen met de deur in huis.

“WIJ ZIJN ACTIEF IN DE WIJKEN, ONZE MEDEWERKERS HOREN EN ZIEN VEEL, 
KOMEN BIJ MENSEN THUIS. WIJ KUNNEN ACTIEF BIJDRAGEN AAN DE AANPAK  
VAN DIT GROTE VEILIGHEIDSPROBLEEM.”

Ons hele wijkteam Tilburg Noord (circa 30 medewerkers) is getraind op signaleren, herkennen en 
hoe te handelen. Daarnaast zijn drie aandachtsfunctionarissen voor onze wijkteams in Tilburg op-
geleid om de signalen (objectief) te bespreken en is een stappenplan hoe te handelen opgesteld.”

Jessie van Dijk, woonconsulent Team Noord, vult aan: ”Iedereen van wijkteam Tilburg Noord  
is getraind, dus buurtbeheerders en consulenten, maar ook opzichters, vakmannen en verhuur-
medewerkers.”

“DE KUNST IS HET GESPREK AAN TE GAAN MET DE BEWONER EN DAN NIKS 
TE VINDEN, GEEN OORDEEL TE HEBBEN. EN DAT DOE JE DOOR JE ZORG UIT TE 
SPREKEN. JE ZORGT DAT JE NIET TEGENOVER ELKAAR KOMT TE STAAN, MAAR 
NAAST ELKAAR.”

“Op het moment dat iemand een signaal heeft, wordt dat besproken met de aandachts-
functionaris. En dan wordt bepaald of we moeten gaan melden aan Veilig Thuis.”

Verder in 2019
Caroline vervolgt stellig: Alle wijkteams worden getraind en ook in Breda komen er aandachts-
functionarissen. Het zou geweldig zijn als we deze aanpak ook met onze collega-woningcorpora-
ties in Tilburg en Breda kunnen delen en verder uitrollen.”

“DAARNAAST WIL IK MOGELIJKHEDEN ONDERZOEKEN HOE DIT VERDER 
VORM TE GEVEN MET ONZE CO-MAKERS. ZIJ KOMEN OOK DAGELIJKS BINNEN 
BIJ ONZE HUURDERS.”

De regionale Taskforce kindermishandeling, regio Hart van Brabant  
(taskforcekindermishandeling@tilburg.nl) jaagt de aanpak van kindermishandeling aan. 
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Organisatie die continu verbetert

De wijk als centraal uitgangspunt. Verantwoordelijkheden lager in de  
organisatie. Gericht op ontwikkeling en verbetering.

• Doorstroming medewerkers intern  
We zitten op ruim 80% van onze doelstelling.

 Einddoel 2020:  
Jaarlijks gaat 8% van het huidige personeelsbestand een nieuwe uitdaging aan binnen de organisatie.

• Opleidingen 
 We zitten op 79,5% van onze doelstelling.
 MVO einddoel 2020: Meer dan 75% van medewerkers in vaste dienst volgt een opleiding tussen 2016-2020.

• Ziekteverzuim 
 We zitten op 4,8%, dus doelstelling is niet gehaald.
 Einddoel 2020: Minder dan 3,5% ziekteverzuim.
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Intern 
doorgestroomd
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‘ Een warm afscheid voor wie dat 
 op prijs stelt’

Interview Harold Eekels en Christine van Hoof

Elk jaar test WonenBreburg de klanttevredenheid van haar huurders. Ook van de vertrekkende 
huurders. En binnen een organisatie die continu wil verbeteren, lag hier een kans om de solide  
7 verder op te krikken.

Dat het afscheid van onze vertrekkende huurders beter kan, ziet mutatieopzichter Harold Eekels 
in zijn dagelijkse praktijk. “Na de schriftelijke huuropzegging wordt er een afspraak gemaakt voor 
een inspectie in de woning om onder meer de technische staat van de woning te beoordelen. 
Samen bespreken we hoe de huurder de woning netjes achterlaat. Dat is het laatste contact-
moment. De sleutels leveren ze later in, in de woonwinkel.”

Kansen tot verbetering in kaart
Koud, omschrijft Christine van Hoof (coördinator verhuur) dat afscheid. Samen met Harold ging 
ze aan de slag met het verbeteren van dit proces. Met als resultaat: een warm afscheid voor wie 
dat op prijs stelt. “We hebben middels de LEAN-methodiek het proces in kaart gebracht, om de 
kansen tot verbetering inzichtelijk te maken.”

Keuze aan huurder
Die kansen vonden ze in het laatste contactmoment. Hoewel niet alle huurders behoefte  
hebben aan een persoonlijk afscheid, is er een grote groep die dat juist wel op prijs stelt.  
Harold: “Daarom laten we de keuze aan de huurder. Wie dat wil levert de sleutel voortaan bij  
mij of één van mijn collega’s in.”

“Het extra contactmoment met WonenBreburg biedt huurders extra zekerheid”, vult Christine 
aan. “Ze krijgen direct de bevestiging dat ze de woning goed hebben achtergelaten. Zo weten  
ze zeker dat ze nadien niet voor verrassingen komen te staan.” 

Een extra contactmoment met WonenBreburg biedt vertrekkende huurders extra 
zekerheid: een warm afscheid voor wie dat op prijs stelt.

“ EEN EXTRA CONTACTMOMENT MET  
WONENBREBURG BIEDT VERTREKKENDE  
HUURDERS EXTRA ZEKERHEID.“ 

“ HUURDERS STELLEN  
EEN PERSOONLIJK  
AFSCHEID VAN HUN 
WONING EN DE  
CORPORATIE OP PRIJS.“ 
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‘ De LEAN-methodiek zorgt ervoor dat
 Continu Verbeteren een plek krijgt’

Interview Corien van der Weele

WonenBreburg wil zich als high performance organisatie continu verbeteren. In 2018 zijn er 
dankzij de LEAN-strategie concrete stappen gezet om de prestaties van medewerkers en  
processen te verhogen.

Als Black Belt is onze informatiseringsadviseur Corien van der Weele de drijvende kracht achter 
deze verandering. LEAN gaat over het creëren van waarde voor de klant en het elimineren  
van verspilling. Dankzij opleidingen is afgelopen jaar de bewustwording hiervoor binnen  
Wonen Breburg gegroeid. “De methodiek zorgt ervoor dat Continu Verbeteren een plek krijgt.  
LEAN werken zit in ons allemaal, het is een manier om problemen op te lossen en werkzaam-
heden effectiever in te richten.”

“VERBETEREN BRENGT VERANDERING MET ZICH MEE, MAAR VERANDEREN  
IS NIET PER SE VERBETEREN.”

Binnen WonenBreburg zijn 19 medewerkers tot Green Belt opgeleid. Zij faciliteren collega’s met 
verbetertrajecten. “Dat begint met een probleem van de proceseigenaar”, verduidelijkt Corien. 
“Een projectgroep van betrokken collega’s komt met behulp van de Green Belts met tegen-
maatregelen om het gat tussen de huidige en de gewenste situatie te dichten.”

Afgelopen jaar zijn er stappen gezet in het proces van het vervangen van keukens in onze  
woningen. Door een wijziging in de processtappen is er meer duidelijkheid voor de klant en 
staat een keuken maximaal vier dagen in het magazijn. Continu Verbeteren betekent dat de 
ultieme gewenste situatie is dat de leverancier rechtstreeks aan de huurder levert, zonder onze 
tussenkomst.”

“ONZE GOUDEN MEDAILLE ZIJN TEVREDEN HUURDERS, BLIJE COLLEGA’S EN 
BETROKKEN KETENPARTNERS. WE WILLEN DAT ALLE TEAMS IN 2019 BEZIG 
ZIJN MET VERBETEREN.

Voor 2019 wil WonenBreburg dat alle teams bezig zijn met verbeteren. Een ambitieuze opgave, 
realiseert Corien zich. “Maar het zorgt ervoor dat iedereen een bijdrage levert aan onze missie: 
het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de woningmarkt.” 

“De methodiek zorgt ervoor dat Continu Verbeteren een plek krijgt.  
LEAN werken zit in ons allemaal, het is een manier om problemen op te  
lossen en werkzaamheden effectiever in te richten.”
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“ VERBETEREN IS EEN SPECIALISME.  
DAT DOE JE ER NIET BIJ, MAAR DAT DOE JE SAMEN.
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‘ Weerstand komt door een gebrek
 aan vertrouwen’

Interview Sharon Reniers, Adviseur Organisatieontwikkeling

Jij bent nieuw hier. Waarin zie jij dit terug?
“Er is bewust aandacht voor ontwikkeling en er zijn tal van 
opleidingsmogelijkheden. De functie die ik nu heb, was er 
daarvoor nog niet, Adviseur Organisatieontwikkeling.  
Dat betekent dat we het serieus nemen. De start is gemaakt.”

“De organisatie verandert, alle organisaties veranderen, en dus 
is het nodig om met ontwikkeling bezig zijn. Het is wel zaak 
om het niet alleen te roepen, maar nu ook te doen. We gaan 
nu ook echt aan de slag met de praktijk.”

Je kijkt nog fris naar de organisatie. Wat vind 
jij de kracht van deze organisatie?
“De grote betrokkenheid valt me op. Bij de huurder en bij 
elkaar. Het samen voor elkaar krijgen.”

“Opvallend vind ik ook, dat hier gedegen wordt nagedacht  
hoe je iets het beste aan kunt pakken. Verder is er veel  
ruimte om te verbeteren en dus ruimte om je vinger op te 
steken om zaken aan te pakken en te verbeteren. Het bestuur 
wil graag dat mensen zich gaan ontwikkelen. Als jij je wilt 
ontwikkelen, dan kan het.”

Wat is een verbeterpunt?
“We moeten doorgaan met leiderschapsontwikkeling en 
beseffen dat verandering er gewoon is en blijft. Er is makkelijk 
weerstand tegen verandering, ik hoor dan: ‘Nu even rust, dan 
kunnen we ons werk doen.’ Zo werkt het niet meer. Verande-
ring is part of the deal. Verandering is de enige constante.”

Wat is jouw wens hierin voor 2019?
“Flexibiliteit en veerkracht! Het zou mooi zijn als mensen  
niet meer bang zijn voor veranderingen. Als jij voldoende ver-
trouwen hebt in je eigen kunnen, dan kun je een verandering 
ook aan. Welke dan ook. En dus wil ik een rol spelen in het 
faciliteren van dat eigen vertrouwen en ontwikkeling. Dat is 
waar we komende tijd mee aan de slag gaan, ontwikkelplan-
nen voor onze medewerkers.” 

“ALS JIJ VOLDOENDE VERTROUWEN HEBT IN JE 
EIGEN KUNNEN, DAN KUN JE EEN VERANDERING 
OOK AAN. WELKE DAN OOK.“

Ontwikkeling in praktijk in 2018
 Trainingen leidinggevenden: teamleiders en uitvoerders, 
HPO leiderschap

 Coachen in de praktijk voor alle leidinggevenden
 Ontwikkelgesprekken
 Talentprogramma
 Doorstroom door interne invulling vacatures
 Aandacht voor Werkgeluk
 Werken met verbeter aanbevelingen 

“Binnen Continu Verbeteren is de ontwikkeling van de organisatie een belangrijk 
onderdeel. Sharon Reniers, in 2018 gestart als Adviseur Organisatieontwikkeling, 
vertelt wat ze daarin ziet in de organisatie: “Verandering is part of the deal.  
Verandering is de enige constante.”

“DE GROTE BETROKKENHEID VALT ME OP.  
BIJ DE HUURDER EN BIJ ELKAAR.  
SAMEN HET VOOR ELKAAR KRIJGEN.

19  
Greenbelts  
en één  
Blackbelt  
verder
We zijn in 2018 gestart met LEAN,  
als verbeter methode. Binnen dit pro-
gramma zijn 19 Greenbelts en een  
Blackbelt opgeleid, zijn er 7 integrale 
processen verbeterd, daarnaast nog vele 
procesonderdelen en/of losse verbeteri-
nitiatieven, worden de  
LEAN- principes en tools door het hele 
bedrijf toegepast, zoals dag/weekstarts, 
het werken met verbeterborden en  
projectmatig werken op een LEAN-wijze. 
In het najaar zijn 12 leidinggevenden 
met een uitgebreide LEAN- training  
gestart, zodat zij vanuit hun functie  
verbeterinitiatieven kunnen begeleiden 
en ondersteunen.

Het programma wordt in 2019 voort-
gezet, waarbij er nog meer tijd en  
aandacht komt voor de praktische  
toepassing. 
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Wij blijven financieel gezond om ook in de toekomst te blijven doen  
wat we doen.

Ontwikkeling managementkosten: 50% van einddoel gehaald.
Besparingen 2017 en 2018 gehaald. Besparingen in 2019 en 2020 moeten nog gerealiseerd worden.

Einddoel 2020: We blijven scherp op managementkosten en zetten daling voort.
We besparen op inkoop door verdere professionalisering van dit proces.

Financieel gezond

Opbrengsten totaal 174,6 x miljoen 
Onderhoudskosten -40,7 
Belasting en verzekering -6,2
Leefbaarheid en sociaal beheer -3,2
Verhuurderheffing -17,5
Saneringssteun -1,8
Kosten organisatie WonenBreburg -23,3
Rentekosten -33,1
Overige (exploitatie)opbrengsten en kosten -3,4
 
Totaal uitgaven: -129,3
Tussensaldo: 45,4

Onrendabele top -4,4
Resultaat deelnemingen 0,2
Verkopen 5,4
Mutatie actuele waarde 375,1
Sloop  -1,1
VPB -55,9
SALDO  364,7

Bij een maandhuur van e 518 
Onderhoudskosten 121
Belasting en verzekering  19
Leefbaarheid en Sociaal beheer 9
Verhuurderheffing 52
Saneringssteun 5 
Kosten organisatie WonenBreburg 69
Rentekosten  98 
Overige (exploitatie)kosten  10
Restant 135
Totaal uitgaven: 518

Ruimte voor investeringen
Dit bedrag wordt gebruikt voor investeringen in groot  
onderhoud en duurzaamheid. 

%

Rente 
Dit is de rente die we voor onze leningen moeten 
betalen. 

Onderhoud aan onze woningen 
Zo blijven de woningen in goede staat.

Verhuurderheffing en saneringssteun
Geld dat we bijdragen aan de financiën van het rijk 
en een bijdrage voor steun aan andere corporaties.

Mutatie actuele waarde
Dit is de waardestijging van ons bezit, op papier.
Dus wat onze huizen meer waard zijn geworden, 
vergelijkbaar met de WOZ-waarde, die maakt dat veel 
woningen in Nederland meer waard zijn geworden. 
Dit zijn geen extra inkomsten of opbrengsten.

Organisatiekosten 
Dit zijn voor het grootste deel personeelskosten.  
Zoals kosten voor vakmannen van het Onder-
houdsbedrijf, de medewerker van het KCC aan de 
telefoon. 

Leefbaarheid en sociaal beheer
Hierin zitten ook de kosten voor de buurtbeheerders 
en woonconsulenten in de wijk.

Overige (exploitatie)opbrengsten en 
kosten
Hiermee bedoelen we kosten voor schoonmaak, 
kosten VVE’s, huurgewenning, huurkorting, ver-
goedingen bij groot onderhoud of herstructurering, 
betalingsregelingen.

Belasting en verzekering
Verder betalen we onroerendezaakbelasting,  
rioolbelasting en verzekering van de woningen.

Kosten organisatie

Verhuurderheffing

1% Saneringssteun
2% Overige (exploitatie) opbrengsten en kosten

2% Leefbaarheid en sociaal beheer

Rentekosten

Ruimte voor 
investeringen

Onderhoudskosten
23%

26%

19%

13%

10%

4% Belasting en verzekering
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Koersplan met duidelijke ambities

WonenBreburg is er ook voor kwetsbare mensen, mensen die wat extra’s nodig hebben  
om zelfstandig te kunnen wonen. We hebben onze ambities op het gebied van Wonen,  
Welzijn en Zorg (WWZ) vastgelegd in een Koersplan 2018-2020:
https://www.wonenbreburg.nl/over-ons/wonen-welzijn-en-zorg-wwz/

Wonen Welzijn Zorg

ZorgVastgoed

Overname van vier zorgcomplexen van WSG voor huurders met een verstandelijke beperking in Breda.  
We hebben ons best gedaan om de overname voor de bewoners zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.
In Breda is de bouw gestart van Vivianehof: 15 zelfstandige appartementen voor jongvolwassenen met  
een verstandelijke beperking, in samenwerking met Stichting Zes (bestuur van het ouderinitiatief) en  
zorgaanbieder Levin.

Primeur: werken met een  
ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundige Colin

WonenBreburg heeft in 2018 gebruik gemaakt van een ervaringsdeskundige. De ervarings-
deskundige is voor acht uur per week ingehuurd van RIBW. De ervaringsdeskundige heeft ons 
geholpen om de ervaringswereld van de kwetsbare huurder beter te begrijpen. Hij heeft ons een 
spiegel voorgehouden. Dat heeft ons veel nuttige tips en adviezen opgeleverd over de manier  
van communiceren en bejegening. 

De dienstverlening aan de groep kwetsbare huurders vraagt in sommige  
situaties om andere vaardigheden. Communicatie, interpretatie van signalen  
en elkaar begrijpen is niet altijd vanzelfsprekend. Dit vraagt inzicht.
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Toename kwetsbare huurders vraagt 
om gezamenlijke aanpak
Goede afspraken en korte lijntjes met de lokale samenwerkingspartners in  
de wijk of stad zijn van wezenlijk belang hierin. In 2018 hebben we wederom 
geïnvesteerd in samenwerking. En dat levert veel op.
We zien in wijken die grotendeels uit sociale huurwoningen bestaan een 
toename van kwetsbare huurders. Dit vraagt om nog betere afspraken met de 
gemeente en maatschappelijke organisaties om er gezamenlijk voor te zorgen 
dat kwetsbare mensen een goede nieuwe kans krijgen en de leefbaarheid in 
deze wijken op pijl blijft.

De huren willen we ook komend jaar gemiddeld niet meer dan met inflatie 
verhogen. Dat betekent net als in de afgelopen jaren dat een aantal géén 
of weinig huurverhoging krijgt.

Komend jaar gaan we enthousiast aan de slag om onze dienstverlening  
te verbeteren. We willen graag dat onze huurders zich WELKOM voelen  
bij WonenBreburg. Dat betekent dat wij erop gaan letten dat we goed  
naar onze huurders luisteren, dichtbij zijn, zaken oplossen, vriendelijk, 
benaderbaar en duidelijk zijn.

Onze 5 wijkteams willen komend jaar huurders meer mee laten denken 
over wat er in de wijk nodig is, zodat we samen kunnen werken aan  
leefbare buurten en wijken. We zorgen dat we daar zijn waar huurders  
ons nodig hebben, in de wijk.

We zetten onze verduurzaming voort. 759 woningen grootonderhoud  
en verduurzaming, de komende 2 jaar.B

We blijven – streng – letten op onze uitgaven. En, daarnaast, verkopen we 
woningen in de gebieden tussen Tilburg en Breda of met een hogere huur. 
Het geld dat we daarmee binnenkrijgen, investeren we in nieuwe sociale 
huurwoningen in Breda en Tilburg.

Onze organisatie is ook dit jaar bezig zich te verbeteren, dit jaar ligt de 
focus op onze dienstverlening, hoe kunnen we het beter doen voor  
onze huurder.

We willen nog zo’n 600 woningen bijbouwen in Tilburg en Breda.  
Dat wordt nog wel een uitdaging, want er zijn niet volop kansen en de 
bouwkosten worden met het jaar hoger.

Plannen 2019
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En in 2019?
De wijken waar de sociale huurwoningen staan zijn de afgelopen jaren veranderd.  
De instromende huurders hebben een andere achtergrond en er wonen meer kwetsbare mensen. 
De verantwoordelijkheid voor leefbaarheid in deze wijken ligt echter niet alleen bij de corporatie. 
Door onze positie en ingang naar de bewoners hebben we als corporatie een belangrijke rol op 
het gebied van signaleren en sociaal beheer. Maar om samen te zorgen voor leefbare wijken waar 
mensen prettig kunnen wonen, hebben wij anderen nodig die zich eveneens daarvoor verant-
woordelijk voelen.

Het is een gezamenlijk belang om hierover met elkaar afspraken over te maken. We moeten we 
elkaar blijven uitdagen om nieuwe manieren te vinden van samenwerking. Daarbij is het een 
uitdaging om niet te denken in sectoren of organisatiebelangen, maar op een integrale manier 
samen te werken aan sterke wijken waar het fijn is om te wonen. Dat bindt ons allen.

Twee voorbeelden
Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. 
Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties en IMW gestart met de pilot 
Vroeg Eropaf Breda. Deze partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water,  
CZ en coöperatie VGZ om mensen met beginnende betalingsachterstanden weer financieel  
‘op de rit’ te krijgen. De essentie is door een proactieve benadering snel in contact te komen  
met huurders die in financiële problemen zitten.

Thebe, ContourdeTwern en WonenBreburg hebben in Tilburg het initiatief genomen voor het 
project “Fijn Thuis”. Doel is om te onderzoeken hoe ouderen langer zelfstandig thuis kunnen 
wonen. Er zijn vijf pilotlocaties gekozen in Tilburg waar we samen onderzoeken hoe we deze 
meerwaarde kunnen bieden. De bewoners worden nadrukkelijk gevraagd om mee te doen. 
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