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Dit maakten we 
waar in 2020!”

”

Huurprijs bleef gelijk voor bijna alle huurders 
Het betaalbaar houden van woningen vinden we 
erg belangrijk. Daarom besloot WSZ in overleg met 
Stichting Huurdersraad de Kempen, om in 2020 
eenmalig de huren voor alle woningen per 1 juli 
niet te verhogen. 

Werken aan betaalbaar wonen Zorgen voor meer beschikbare woningen

 
Start voorbereidingen Wooniezie

Wooniezie is de website waarop woningcorporaties uit  
de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hun woningen te  
huur aanbieden. Vanaf het voorjaar 
adverteert ook WSZ haar vrijko-
mende woningen op Wooniezie. 
Woningzoekenden hebben met 
één inschrijving toegang tot de 
(sociale) huurwoningen van alle 
aangesloten corporaties  
in de regio.

Het exploiteren van een gezondheidscentrum behoort niet meer tot onze 
belangrijkste taken. WSZ staat voor betaalbaarheid. We willen betaalba-
re huren garanderen. Net zoals beschikbaarheid van woningen met lage 
huren. Dit vraagt om hoge investeringen. Met de opbrengst van gebouw 
Dolium realiseren we onder andere nieuwe sociale huurwoningen.

Gebouw Dolium is verkocht

Een kort 
overzicht 
van wat 
we in 2020 
hebben 
gedaan  

Kwalitatief en  
duurzame woningen 
 
Zonnepanelen  
voor onze huurders 
 
In 2020 startten we met de 
pilot zonnepanelen voor onze 
huurders. Het doel voor afge-
lopen jaar was 50 woningen 
voorzien van zonnepanelen.

We legden uiteindelijk bij 59 
woningen zonnepanelen. Een 
groot succes dat in 2021 een 
vervolg krijgt. 

Mooi resultaat 
in vierjaarlijkse 
beoordeling

Elke vier jaar beoordeelt een 
onafhankelijke organisatie onze 
maatschappelijke prestaties. 
Deze organisatie kijkt of wij de 
juiste dingen doen en of we 
die goed doen. De mening van 
onze samenwerkingspartners 
neemt zij hierin mee. 

De visitatiecommissie oordeel-
de dat WSZ de afgelopen jaren 
ruim voldoende aan de slag is 
gegaan met de verbeterpunten 
uit de vorige visitatie. We zijn 
dan ook op alle prestatievelden 
flink gestegen.

Een thuis voor 
onze klanten 

Ons sociale hart in actie 
tijdens de Coronacrisis

De Coronacrisis had ons in 2020 
in zijn greep. In de Coronaperiode 
hadden we extra aandacht voor 
onze oudere en kwetsbare huurders.  
We steunden onze huurders en lieten zien dat
we er voor hen zijn, met de volgende activiteiten: 
 •  Huurders kregen een bloemetje bij een  

verjaardag van een bijzondere leeftijd.
 •  We belden huurders om een praatje te maken.
 •  Cleaning Clowns amuseerden ouderen in enkele 

woongebouwen door op humoristische wijze  
de ramen te lappen. 

 •  Woongebouwen zijn extra schoongemaakt.
 •  Huurders ontvingen een wenskaartje met 
   bloemenzaadjes om hen een hart onder  

de riem te steken.
 •  We hebben waar nodig huurders in contact gebracht 

met netwerkpartners, bijvoorbeeld die konden  
helpen bij het boodschappen doen.

 •  Aan het einde van het jaar 2020 ontvingen alle  
huurders een waardebon voor het ophalen van  
worstenbroodjes  bij de  lokale bakker. 

Leefbare wijken en buurten 

Samen met huurders zorgen 
voor leefbare wijken

Zorgen voor 
tevreden klanten 

WSZ behoort tot de beste 
corporaties van Nederland

Goed voor ons en voor 
onze huurders: een 
Efficiënte bedrijfsvoering

Een woonomgeving van goede kwaliteit is belangrijk voor het prettig 
wonen in de wijk. Daar dragen wij graag aan bij door mee te denken, 
onze kennis in te zetten of door een financiële bijdrage te leveren.  
Een kleine greep uit de projecten:
 •  Bijdrage aan de buurtboerderij in Eersel.
 •  Bijdrage voor meubilair in de algemene ruimte van  

de Wiekenborg in Eersel.
 •  Bijdrage aan plantenbakken en planten voor  

dakterras Nieuwstraat in Eersel.
 •  Bijdrage voor bloemen voor de bloembakken op  

de binnenplaats van de Mariahof in Bladel.
 •  Bijdrage voor realiseren van schilderijen in  

de algemene ruimten van de Ark in Reusel.
 •  Bijdrage voor de beplanting bij Den Hofpad in Vessem. 

Dit blijkt uit de Aedes benchmark; een onafhankelijk onderzoek onder 
woningcorporaties. We presteren op alle onderdelen goed en doen 
waar onze huurders om vragen: een thuis bieden voor mensen met een 
kleinere portemonnee. De uitkomst betekent dat we op de goede weg 
zijn, maar we zijn er nog niet. We vinden dat het nóg beter kan en daar 
richten we ons komend jaar weer op. 

We maken als organisatie een kwaliteitsslag om onze am-
bities waar te maken. We scherpen werkwijzen aan, richten 
processen efficiënter in en sturen bewuster op competenties 
van medewerkers. 

In 2020 startten we met de invoering van een overlast en 
incasso monitor en brachten we de IT op een hoger platform. 
We streven naar een bedrijfscultuur waarin samenwerking 
hoog in het vaandel staat. Niet alleen met externe partijen, 
maar ook met interne collega’s. Middels opleidingen ontwik-
kelden onze medewerkers zich.

Onderhoud zorgt voor prettig wonen

Samen zorgen voor prettig wonen

Wij blijven investeren in het onderhoud van onze woningen. De volgende 
onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd:
 •  Vervangen badkamers, keukens en toiletten bij 186 woningen.
 •  Buitenschilderwerk bij 551 woningen.
 •  Vervangen van 628 cv’s door hoogrendementsketels.

Met gemeenten en de Huurdersraad maakten we ook in 2020 prestatie-
afspraken. We besteedden aandacht aan het oplossen van overlast en 
bemiddelden soms in burenconflicten. Daarbij werkten we nauw samen 
met gemeenten, buurtcoördinatoren, Politie de Kempen en welzijns- en 
zorginstanties. 

In 2020 werkten we aan de doelen uit ons ondernemingsplan en aan onderhouds- en nieuwbouwprojecten. 
We zorgden dat onze huurders fijn én betaalbaar konden blijven wonen. Daarnaast lieten we ons sociale 
en maatschappelijk hart extra spreken, door het opzetten van verschillende activiteiten. 
Dit om onze huurders te steunen in een bijzonder en soms lastig jaar.

We leverden 23 woningen in De Biezen in Bladel, 8 wo-
ningen aan de Mierdseweg in Reusel en 3 woningen in de 
Hasselt in Lage Mierde op. Bovendien startten we met de 
voorbereidingen voor diverse nieuwbouwprojecten. Deze 
woningen worden in 2021 en de jaren daarna opgeleverd. 

In 2020 zijn 34 nieuwe 
woningen opgeleverd

www.wsz.nl


