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Dit maakten we 
waar in 2021!”

”

Huurprijs bleef gelijk voor alle huurders 
Het kabinet besloot dat de huren van sociale 
huurwoningen (met een huur tot € 752,-) 
dit jaar niet omhoog gingen. Het betaalbaar 
houden van woningen vinden we erg belangrijk. 
Daarom besloot WSZ dat dit voor al haar 
woningen geldt, dus ook de woningen met 
een huur boven € 752,-. 

Werken aan betaalbaar wonen: 
een thuis voor iedereen

WSZ sloot aan bij Wooniezie 
Vanaf 2 maart bieden wij vrijgekomen sociale 
huurwoningen te huur aan via www.wooniezie.nl. 
Wooniezie is de website waarop woningcorporaties 
uit de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hun
woningen te huur aanbieden. 

Overname woningen Vestia 
in Luyksgestel
Onze kerntaak is het huisvesten 
van mensen die daar moeilijk of 
niet zelf in kunnen voorzien. Wij 
voelen ons erg verantwoordelijk 
om woningen te behouden 
voor sociale huur. Daarom besloten wij om 86 wonin-
gen in Luyksgestel van Vestia over te nemen.   

In 2021 zijn 30 nieuwe betaalbare
huurwoningen opgeleverd
We leverden 10 woningen in de wijk Kerkebogten in 
Eersel, 10 woningen in plan Molen Akkers in Reusel,
5 woningen aan de Sterakkers in Hoogeloon en 5 
woningen aan de Boterbocht in Steensel op. 
Bovendien startten we met de voorbereidingen 
voor diverse nieuwbouwprojecten. Deze woningen 
worden in 2022 en de jaren daarna opgeleverd. 

Planmatig onderhoud zorgt voor prettig wonen
Wij blijven investeren in het onderhoud van onze 
woningen. De volgende onderhoudswerkzaamheden 
voerden onder andere wij uit:
 •  Vervangen badkamers, keukens en toiletten bij 

320 woningen.
 •  Buitenschilderwerk bij 560 woningen.
 •  Vervangen van 588 cv’s door hoogrendements-

ketels.
 

Met gemeenten en de Huurdersraad maakten we ook in 2021 
prestatieafspraken. We besteedden aandacht aan het oplos-
sen van overlast en bemiddelden in burenconflicten. Daarbij 
werkten we nauw samen met gemeenten, buurtcoördinatoren, 
Politie de Kempen en welzijns- en zorginstanties.

Samen zorgen voor prettig wonen

Leefbare wijken en buurten: 
prettig wonen voor iedereen Bewoners voorop: 

zorgen voor tevreden 
klanten 

Goed voor ons en voor onze 
huurders: een efficiënte
bedrijfsvoering

Samen met huurders zorgen voor leefbare wijken
Een woonomgeving van goede kwaliteit is belangrijk voor 
het prettig wonen in de wijk. Daar droegen 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:
 •  Een kletsbenkske voor de bewoners van Den Hofpad in
  Vessem (samen met de leerlingen van het Pius X-college
  in Bladel).
 •  Bijdrage voor de buurtboerderij Eersel.
 •  Bijdrage voor het opknappen van een jeu de boule baan. 
 •  Bijdrage voor bloemen voor de bloembakken op de
  binnenplaats van de Mariahof in Bladel.
 •  Bijdrage voor schilderwerk in de Wiekenborg in Eersel.
 •  Bijdrage voor een AED bij de Bertus Aafjeshof in Bladel. 
 •  Bijdrage voor een dorpsfeest in Steensel. 

WSZ behoort tot de 
beste corporaties van 
Nederland
Dit bleek uit de Aedes 
benchmark; een onafhan-
kelijk onderzoek onder 
woningcorporaties. We 
presteerden op alle onder-
delen 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. 

Onze huurders zijn in het 
algemeen tevreden
Dat bleek uit ons klant-
tevredenheidsonderzoek. 
Met onze online enquête
meten wij continu de 
klanttevredenheid onder 
onze huurders om deze 
vervolgens gericht te 
kunnen verbeteren waar 
nodig. Zo hebben en 
houden wij tevreden 
huurders.

We maken als organisatie een kwaliteits-
slag om onze ambities waar te maken. We 

scherpen werkwijzen aan, richten processen efficiënter in en 
sturen bewuster op competenties van medewerkers. In 2021 
startten we met het opstellen van het Financieel en IT beleid 
en Datacontrol. We streven naar een bedrijfscultuur waarin sa-
menwerking hoog in het vaandel staat. Niet alleen met externe 
partijen, maar ook met collega’s.  

In 2021  werkten we aan de doelen uit ons ondernemingsplan en aan onderhouds- en
nieuwbouwprojecten. We zorgden dat onze huurders weer fijn én betaalbaar konden
blijven wonen. 

www.wsz.nl

Een fijn thuis voor kwetsbare
klanten in de KempenEen kort 

overzicht 
van wat 
we in 2021 
hebben 
gedaan  

Ons sociale hart in actietijdens de
coronacrisis 
De coronacrisis had ons ook in 2021 in
zijn greep.  In de coronaperiode besteedden
we extra aandacht aan onze oudere en kwetsbare 
huurders. We steunden onze huurders en lieten zien 
dat we er voor hen zijn door een belletje of door het 
sturen van een kaartje of bloemetje.

Zorgen voor meer woningen

Vorig jaar startten we met succes 
met het leggen van zonnepanelen 
op onze woningen. Voor 2021 was 
het doel om 200 woningen te voor-
zien van zonnepanelen. Dit doel 
hebben we gehaald, bij 200 woningen plaatsten 
we zonnepanelen. De komende jaren voorzien we 
jaarlijks minimaal 200 woningen van zonnepanelen.


