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2015 staat in het teken van veranderingen. Zo is de nieuwe Woningwet goedgekeurd 

door de Tweede Kamer, hebben we ons huurbeleid voor nieuwe contracten aangepast 

en verandert onze onderneming in een klantcontactorganisatie. Wat dit allemaal 

voor u betekent, leest u in deze editie van Thuisinfo.

Naast alle veranderingen werd er hard gewerkt aan de bouw van nieuwe 
huurwoningen. In Oosterhout, St. Willebrord en in Zundert kijken toekomstige 
huurders reikhalzend uit naar de oplevering. Wat er allemaal komt en hoe het 
eruitziet, brengen wij een paar pagina’s verder in beeld.

Ook blikken we terug – via een samenvatting van ons jaarverslag – op onze 
prestaties vorig jaar. In het jaarverslag leggen we verantwoording af aan onze 
belanghouders over al onze activiteiten. Wilt u meer weten naar aanleiding van de 
samenvatting? Kijk dan online op jaarverslag.thuisvester.nl.

Verder maakt u kennis met het belangrijke werk van buurtbemiddelaars en leest 
u meer over de budgetcursus ‘Uitkomen met uw inkomen’. In alle kerngemeenten 
worden deze gratis trainingen aangeboden. En woont u in Zundert? Loop dan eens 
binnen bij het Pluspunt. Coördinator Gerry van Vugt nodigt u in deze Thuisinfo uit.

Wij wensen u veel leesplezier en een heel fijne zomer!
Directie en medewerkers van Thuisvester
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Nieuwe website in november online

Thuisvester Klantenservice per 
1 juni van start

Bij Thuisvester is er achter de schermen hard gewerkt om in een klantcontactorganisatie te vor-

men (KCO). Dit omdat we klantvriendelijker, beter, sneller en uniform willen werken. Maar ook 

om kosten te besparen, zodat we onze financiële middelen optimaal kunnen inzetten voor een 

betaalbaar thuis voor mensen met een kleine portemonnee. Hoewel u als klant niet zo veel van de 

organisatieveranderingen zult merken, zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij. 

De nieuwe KlantenService

Uitbreiding online dienstverlening
We merken dat steeds meer klanten hun za-
ken online regelen. Hier spelen wij op in door 
meer diensten online aan te bieden, zodat u 
niet meer hoeft te gaan voor de meeste zaken. 
Vanaf 1 november gaat onze nieuwe website 
online waar u nog sneller de informatie kunt 
vinden die u zoekt. Ook kunt u dan 24/7 nog 
meer services online regelen via ‘Mijn Thuis-
vester’ en kunt u via de kennisbank snel ant-
woord vinden op uw vraag.

Deskundige klantenservice
Onze klanten willen we beter en sneller helpen. 
Daarom hebben we in Oosterhout een klanten-
service opgezet. Belt u naar Thuisvester dan 

krijgt u een deskundige klantenservicemede-
werker aan de lijn. Zij helpen u direct met het 
juiste op uw vraag. Ook al vinden er verande-
ringen plaats, Thuisvester blijft een open en 
toegankelijke organisatie die lokaal verbonden 
is. Zoals het er nu naar uitziet, is de vorming 
van de nieuwe organisatie begin 2016 klaar.

Centraal werken
De lokale woonwinkels blijven open maar met 
de komst van een nieuw informatiesysteem 
kunnen wij – vanaf verschillende locaties – 
centraal werken en tegelijkertijd het hele werk-
gebied bedienen. Met als gevolg dat verschil-
lende afdelingen zijn samengevoegd, versterkt 
of uitgebreid met meerdere specialismen.

Woningaanbod dagelijks ververst
Vanaf eind april plaatsen we het nieuwe woningaanbod dagelijks op onze website.  
U hoeft dus niet meer te wachten tot dinsdag om te zien welke huurwoningen zijn vrij-
gekomen. Dit betekent ook dat u elke dag direct online kunt reageren. De reactietijd 
voor een woning blijft een week. Tegelijkertijd zijn de inkomensgrenzen voor het toe-
wijzen van woningen onder de huurtoeslaggrens aangepast.
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Vanaf nu is Thuisvester te bereiken via één centraal telefoonnummer. Dit nieuwe nummer vervangt alle 

andere telefoonnummers die bij u bekend zijn. Waar u ook een huurwoning zoekt of huurt van Thuisvester, 

u belt altijd naar 085 20 20 777. Onze deskundige medewerkers beantwoorden al uw vragen graag.

Heeft u een vraag voor Thuisvester? Bel dan naar 085 20 20 777

Nieuw centraal telefoonnummer

Om huurders en woningzoekenden sneller en beter te 
helpen, hebben we in Oosterhout een klantenservice 
opgezet. Alle front officemedewerkers van de 
afdeling Wonen van de drie lokale woonwinkels zijn 
hiernaartoe verhuisd. Dus of u nu in Oosterhout, 
Raamsdonksveer, Sprundel of Zundert en omgeving 
woont en wat uw vraag ook is, u belt heel eenvoudig 
naar ons nieuwe telefoonnummer.

Ervaren medewerkers
De medewerker die u aan de telefoon krijgt, is 

iemand van Thuisvester en dus bekend met onze 
organisatie. Zij heeft toegang tot een uitgebreid 
informatiesysteem en ook uw gegevens heeft zij 
direct bij de hand. Met als doel: u meteen goed te 
helpen aan de telefoon. 

Met de komst van de klantenservice wordt u 
minder vaak doorverbonden. Uiteraard blijft het 
mogelijk, om zo u wenst, een afspraak te maken. 
Ook dit regelt u via de ervaren medewerkers van de 
klantenservice.

Langer bereikbaar
Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op onze website of ‘Mijn Thuis’, bel dan 
naar 085 20 20 777. Tussen 8.00 uur en 18.00 uur – wat eerder en langer dan u gewend 
bent – zitten onze medewerkers op werkdagen voor u klaar. Op vrijdag zijn we tot 12.30 
uur bereikbaar. 
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Aan de Emmastraat en Irenestraat – vlak bij het dorpscentrum – in St. Willebrord is de bouw 

van 27 huurwoningen in volle gang. Op termijn worden hier circa 150 woningen in verschil-

lende fasen gebouwd. De bestaande huurwoningen aan de Emmastraat waren sterk verouderd. 

Inmiddels zijn ze allemaal gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Nieuwe huurwoningen in St. Willebrord
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In maart 2015 startte Thuisvester samen met 
Aannemersbedrijf Van Agtmaal met de bouw 
van de tweede fase aan de Emmastraat: 14 
huurwoningen, 4 koopwoningen en 9 huur-
appartementen. Van de eerste fase werden 
eerder dit jaar 11 huurwoningen en 2 koopwo-
ningen aan de Emmastraat opgeleverd. 

De 14 comfortabele huurwoningen zijn goed 
geïsoleerd, voorzien van zonnecollectoren en 
hebben een grote zolder. De 9 huurapparte-
menten hebben vloerverwarming en warmte- 
terugwininstallaties. Via het gebruikelijke 
aanbodmodel zijn alle woningen inmiddels 
verhuurd.

Voor u bouwen wij wat nodig is. In deze rubriek ‘In de steigers’ informeren wij u over de 

projecten Emmastraat, Contreie en de Wielewaal.

In de steigers
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Bouw 25 woningen 
Wielewaal vordert snel
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De royale sociale huurwoningen zijn volop in 
aanbouw. Als alles voorspoedig verloopt, zijn 
de woningen nog voor de bouwvakvakantie 
klaar. In de eerste fase van dit project reali- 
seert Thuisvester 18 sociale huurwoningen. 
Begin dit jaar ging deze tweede fase met 26 
huurwoningen van start.

Al even kijken
Tijdens de bouw zijn er regelmatig open- 
huisdagen. Dan kunnen de toekomstige 
bewoners komen kijken hoe de bouw vordert. 
Ook Claudia liep al rond in haar nieuwe huis. 
“Het is groter dan ik had gedacht. Ik ben blij 
dat ik deze woning kreeg toegewezen, want 
het was ook mijn eerste keus. De tuin was voor 
mij doorslaggevend.”

Alle huurwoningen verhuurd in de Contreie

“De tuin was doorslaggevend”
Claudia Bogerd is een van de 44 gelukkigen die straks de sleutel krijgen van een nieuwe huur-

woning in de Contreie in Oosterhout. Na de oplevering gaat ze er met haar zoontje wonen. 

“Het is zo fijn dat alles nieuw is. Ook is de buurt netjes, rustig en kindvriendelijk.”

Zien hoe de bouw vordert?
Kijk op www.facebook.com/wielewaalzundert

In het gebied tussen de Nachtegaalstraat, Prinsen-
straat en bestaande wijk de Wielewaal worden de 25 
woningen gerealiseerd. De 16 koopwoningen zijn als 
volgt verdeeld: 2 twee-onder-een kapwoningen, 4 
hoekwoningen met dwarskap, 6 hoekwoningen en 4 
tussenwoningen voor starters.

Alles verhuurd
Als alles volgens planning verloopt, worden de won-
ingen begin november opgeleverd. Alle huurwonin-
gen zijn inmiddels verhuurd en de koopwoningen 
zijn verkocht. 

Op woensdag 11 maart jl. verrichtte wethouder De Beer van de gemeente Zundert de officiële openingshan-

deling. Sindsdien vordert de bouw van 9 huurwoningen en 16 koopwoningen in Zundert snel. Deze woningen 

van project Wielewaal ontwikkelt Thuisvester samen met aannemersbedrijf Van Agtmaal. 
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“Al enkele jaren focust Thuisvester zich op de 
kerntaak”, vertelt Johan. “Ook sluit onze vast-
goedvisie al aan op de nieuwe Woningwet. Waar 
het kan, dragen wij de grond, de bouw en ver-
koop van nieuwe woningen over aan aannemers. 
Dit deden we bijvoorbeeld in Oosterhout bij 
de Contreie en bij de Wielewaal in Zundert. Na 
oplevering kopen wij de huurwoningen, die we 
vervolgens gaan verhuren. Zo ligt het ontwikkel- 
en financiële risico op de koopwoningen bij een 
andere partij, waardoor wij ons nog meer kunnen 
richten op sociale verhuur.”

Prestatieafspraken
Huurdersorganisaties krijgen een stevigere posi-
tie in de wet. Zij moeten nu betrokken worden 
bij het maken van gemeentelijke prestatieaf-
spraken. Pierre: “Vanuit Thuisvester betrek-
ken wij huurders hier al bij, want we vinden 
het belangrijk dat onze activiteiten aansluiten 
bij wat huurders willen. De wet regelt nu dat 
de prestatieafspraken een verantwoordelijkheid 
worden van drie partijen.” 

Betrokkenheid
Ook krijgen huurdersorganisaties instemmings-
recht bij fusieplannen en mogen ze een huur-
dersraadpleging voorstellen. Pierre: “Met onze 

hulp peilt de huurdersorganisatie in Oosterhout 
nu al de mening van huurders via het online 
platform huurdersmening.nl. Dit juichen we toe, 
want zo houden we voeling met wat er leeft. 
We zien dat huurders graag deelnemen aan een 
bewonerscommissie als het projecten betreft in 
hun eigen buurt. Maar gaat het over algemene 
zaken die verder reiken dan de eigen straat, dan 
is de betrokkenheid minder. Hoe de huurders-
raadpleging wordt ingevuld, moet in de praktijk 
nog blijken.”

Omslag
De woonvisie van elke kerngemeente blijft 
de basis van de activiteiten van Thuisvester. 
Johan: “Deze woonvisie is vaak een bouwvisie, 
maar als woningcorporatie bouwen we minder en 
besteden we meer aandacht aan de bestaande 
woningvoorraad. Denk aan de energiebespa-
rende maatregelen en het passend toewijzen van 
huurwoningen. Dat is een omslag die gemeenten 
meer moeten maken. Voor ons is het belangrijk 
dat we financieel gezond blijven. Ook op de 
lange termijn, voor de huurders die er dan zijn.”

Lege handen
Een andere wettelijke maatregel is het passend  
toewijzen. Pierre: “Wij moeten 95 procent 

Corporaties terug naar sociale kerntaak

Extra aandacht voor bestaande 
woningvoorraad

Nu de nieuwe Woningwet – ook wel Herzieningswet genoemd – is goedgekeurd door de Eerste 

en Tweede Kamer is het officieel: woningcorporaties moeten zich vooral richten op het bouwen, 

verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Ook krijgen huurdersorganisaties een nog 

belangrijkere rol. Een toelichting door de directie van Thuisvester, Johan Westra en Pierre 

Hobbelen.

”“Aan het woord

van ons bezit toewijzen aan mensen die recht  
hebben op huurtoeslag. Hierdoor komen er dus minder 
woningen beschikbaar voor mensen die net iets meer 
verdienen dan de huurtoeslaggrens, maar te weinig om 
een huis te kopen. Die groep woningzoekenden blijft 
met lege handen staan.” Johan vult aan: “Samen met 
gemeenten willen wij onderzoeken of we die groei-
ende groep mensen toch kunnen helpen. Want huren 
wordt populairder, omdat steeds minder mensen een 
arbeidscontract hebben en dus ook lastiger een hypo-
theek krijgen. Uiteindelijk beoordeelt de minister in 
hoeverre wij die rol mogen oppakken.”

Sponsoring
De nieuwe Woningwet verbiedt alle vormen van 
sponsoring. Johan: “Het sponsoren van lokale ver-
enigingen en verbindende evenementen mogen wij 
niet meer doen. Voor de maatschappelijke organi-
saties in onze kerngemeenten is dat erg vervelend. 
Aan de andere kant is het wel heel duidelijk.” Dit 
jaar blijft Thuisvester de voedselbank in Oosterhout 
en Stichting Leergeld steunen. Johan: “Dit zijn 
belangrijke initiatieven voor onze huurders en de 
leefbaarheid. We hopen gauw te weten of de externe 
toezichthouder dat ook vindt.”



Aangepast huurbeleid zorgt voor 
meer betaalbare huurwoningen
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Woningen betaalbaar houden, nu en in de toekomst. Daar blijft Thuisvester zich voor inzetten. Zo 

hebben we onlangs ons huurbeleid bij nieuwe verhuur aangepast. Met als positief resultaat dat 

we meer betaalbare huurwoningen kunnen aanbieden. Menno Brouwer van Thuisvester legt uit.
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Waarom een aangepast huurbeleid?
“Of je nu naar een huurwoning zocht in 
Rucphen, Oosterhout, Geertruidenberg of 
Zundert, we wilden dat alle vrijgekomen 
huurwoningen op dezelfde manier met elkaar 
konden worden vergeleken. Want het kwam 
voor dat twee huizen dezelfde huurprijs 
kregen, maar verschillend waren wat betreft 
grootte of kwaliteit. We zochten naar één 
lijn, ongeacht in welke gemeente mensen op 
zoek waren naar een huurwoning. Nu is er 
een uniform beleid in alle werkgebieden met 
transparantere en duidelijke huurprijzen in 
relatie tot de woningkwaliteit.”

Wat is er precies veranderd?
“De huurprijs van een woning is gebonden aan 
wettelijke regels. Dit is gekoppeld aan een 
puntensysteem: hoe meer punten hoe hoger de 
huurprijs mag zijn. Daarbij wordt gekeken naar 
de kwaliteit van een huurwoning. Hoe groot 
is de woning, welke extra’s zijn er aanwezig 
en hoe goed is de woning geïsoleerd? Dit 
gebeurt bij iedere verhuizing. Zodra er een 
woning vrijkomt, gaat er een opzichter langs 
die de punten en de kwaliteit checkt. Deze 
werkwijze gebruiken we overal, zodat al onze 
huurwoningen op dezelfde manier worden 
beoordeeld. Met als resultaat dat bij nieuwe 
verhuringen vergelijkbare woningen nu ook 
een vergelijkbare huurprijs hebben.”

Wat betekent dit voor woning-
zoekenden?
“Het grote voordeel van deze nieuwe manier 
van kijken is dat we gelijk ervoor gekozen 
hebben om meer huurwoningen aan de meest 
betaalbare categorie toe te voegen. Dus meer 
woningen van Thuisvester zijn nu beschikbaar 
voor de allerlaagste inkomens. Daarnaast zijn 
de huren van woningen meer gedifferentieerd, 
waardoor huurders dus kunnen kiezen of ze 
iets meer willen betalen voor een grotere 
woning, of liever wat minder voor een kleinere 
woning. Onze sociale huurwoningen moeten 
in ieder geval betaalbaar blijven. Dat is onze 
kerntaak als sociale verhuurder. Dit huurbeleid 
helpt ons daarbij. Voor de duidelijkheid: dit 
aangepaste huurbeleid geldt voor vrijgekomen 
huurwoningen, dus voor nieuwe huurcontracten. 
Voor zittende huurders gaat er met het 
aangepaste huurbeleid niets veranderen.”

Zijn de nieuwe huurprijzen al te 
zien op de website?
“Ja, alle aangeboden huurwoningen zijn nu 
gebaseerd op de nieuwe huurprijzen. We zijn 
er met het nieuwe huurbeleid in geslaagd 
om de gemiddelde aanvangshuur terug te 
brengen. Dat is, zeker in deze tijd, een goede 
ontwikkeling.”

Opzichter Stefan Wagtmans voert een kwaliteits-check uit



Al enkele jaren genieten bewoners en omwonenden van de zorgappartementen in Nonnekeshof 

van het Pluspunt in Zundert. Dit activiteitencentrum voor senioren – gebouwd door Thuisvester 

– stimuleert ontmoeting. Coördinator Gerrie van Vugt vertelt dat ze gemiddeld 840 bezoekers per 

maand verwelkomt. “Het zou leuk zijn als we nog meer ouderen in Zundert mogen begroeten in 

het ontmoetingscentrum. Of je nu alleen komt, met je partner of met je dochter, loop gewoon 

eens binnen. Bijna elke dag is er hier wel iets te doen.”

Met elkaar genieten van vers bereide maaltijden

“Niks moet in het Pluspunt in Zundert”

Doordeweeks kan iedereen het Pluspunt bin-
nenlopen voor een kopje koffie of thee en om 
andere mensen te ontmoeten. “We organise-
ren allerlei activiteiten”, meldt Gerrie enthou-
siast. “Van bingo, kaarten en handwerken tot 
gezellig samen eten. En op maandagen kun-
nen mensen vers bereide maaltijden afhalen.”

Open op zondagmiddag
Het Pluspunt richt zich op de wensen van de 
gebruikers. Gerrie: “Het gaat om de mensen, 
die moeten zich op hun gemak voelen. Niets 
moet hier. Dat vinden we erg belangrijk. Ook 
vragen we de bezoekers naar hun behoefte. 
Neem bijvoorbeeld de zondagmiddag. Veel 
andere activiteitencentra zijn dan dicht, maar 
juist dan willen mensen graag samen iets 
doen. Om open te gaan, doen we niet alleen 
een extra beroep op onze vrijwilligers, maar 
ook op de bewoners. Inmiddels zijn we ook op 
zondagmiddag open en dat is een succes. Dat 
is een verdienste van ons allemaal.”

Meehelpen in de keuken
Elke vierde vrijdag van de maand wordt er 
gekookt in het Pluspunt en kan iedereen 
aanschuiven voor een vers bereide maaltijd. 
Gerrie: “Veel ouderen nemen vaak niet de 
moeite om te koken. Een aardappel schillen is 
vaak al te veel. Maar als wij hier koken, zit het 
doorgaans helemaal vol. En de mensen helpen 
ook mee in de keuken, want met elkaar vinden 
ze het wel leuk om te doen.” 

Mooie bingocadeaus
Ook de bingomiddag is drukbezocht. Gerrie: 
“We zorgen voor mooie cadeaus waar mensen 
ook echt iets aan hebben, zoals een levens-
middelenpakket. Het is niet alleen gezellig, 
bingo is ook een goede geheugentraining. 
Vrijwilligers lopen rond en helpen waar nodig. 
Zo kunnen senioren die moeite hebben met 
onthouden toch meedoen. Dat vinden de 
mensen fijn.”

Samen eten op de vierde vrijdag van de maand in het Pluspunt.

Pa
gi

na

16

Pa
gi

na

17

Thuisinfo Magazine juni 2015

Komt u eens langs? Het terras is open!
Iedereen vanaf 55+ is welkom in het Pluspunt Nonnekeshof - Nonnekeshof 5 in Zundert.  
Van maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 10.00 en 16.00 uur binnenlopen voor 
een kopje koffie of thee. Of doe mee aan een van de activiteiten of schuif aan bij 
het driegangendiner op iedere vierde vrijdag van de maand. Een overzicht van alle 
activiteiten is af te halen bij het Pluspunt. 
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Problemen in de buurt in de kiem smoren 

Samen zoeken naar een 
haalbare oplossing

Steeds vaker wordt buurtbemiddeling ingezet om problemen tussen bewoners op te lossen. Goed 

getrainde vrijwilligers helpen de betrokkenen om weer met elkaar in gesprek te gaan en mee te 

denken over een oplossing voor hun conflict. In 2010 startten de gemeente, de politie, Surplus 

en Thuisvester met buurtbemiddeling in Oosterhout. Op 4 februari van dit jaar tekenden zij een 

nieuwe overeenkomst met daarin meetbare prestatieafspraken. Elk jaar worden de resultaten 

beoordeeld.

Een van de vrijwilligers Buurtbemiddeling in 
Oosterhout is Natasja de Bont. Zij combineert 
haar reguliere baan als medewerkster 
klachtenafhandeling al ruim vier jaar met 
haar inspanningen als buurtbemiddelaar. 
Natasja deed de Juridische Hogeschool en 
volgde een aantal aanvullende cursussen op 
het gebied van buurtbemiddeling. Natasja: 
“Mensen moeten uit zichzelf willen dat er een 
oplossing komt, anders kom je er niet uit. Ook 
niet met onze bemiddeling.”

Verhaal vertellen
Komt er bij Thuisvester een melding binnen 
van een conflict, dan stuurt Thuisvester die 
vervolgens door naar Surplus. Coördinator 
Frank van Peer beoordeelt of het conflict 
geschikt is voor buurtbemiddeling. Zo ja, 
dan worden er twee vrijwilligers aangewezen. 
Eerst wordt er een afspraak gemaakt met de 
bewoner die het conflict meldt, zodat hij 
zijn  verhaal kan vertellen. Voorwaarde is 
wel dat hij altijd moet openstaan voor een 
gezamenlijk gesprek. Diezelfde dag bezoeken 

de vrijwilligers de andere partij, zodat die ook 
zijn kant van het verhaal kan vertellen. Willen 
beide partijen met elkaar in gesprek, dan gaan 
ze – samen met de buurtbemiddelaars – om de 
tafel op neutraal terrein.

Zonder gedoe
Volgens Natasja is het uiteindelijke doel dat 
de bewoners zelf met een haalbare oplossing 
komen. “Uit ervaring weet ik dat wanneer er 
sprake is van wederzijds begrip, er dan ook 
een oplossing te vinden is. Begrip is dus het 
sleutelwoord. Als dat er is, accepteren mensen 
ook veel meer van elkaar. Het is mijn taak de 
beleving van beide partijen in beeld te krijgen 
en van daaruit naar een oplossing te werken. 
Bij conflicten zie je heel vaak dat buren in 
het verleden juist een goede band hadden en 
zelfs gewoon bij elkaar over de vloer kwamen. 
Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat 
mensen weer verder kunnen met hun leven. 
Dat ze prettig en rustig naast elkaar kunnen 
wonen. Zonder gedoe.”

Wilt u een oplossing voor uw buurtconflict?
Stuur dan een e-mail naar bboost@surpluswelzijn.nl. Ook kunt u zich 
aanmelden voor buurtbemiddeling in de gemeenten Oosterhout en 
Geertruidenberg op www.problemenmetjeburen.nl. Daarbij vindt u op 
deze landelijke website praktische adviezen en tips over hoe om te 
gaan met onenigheid met je buren. 
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Huurder eerst
In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen 
om een centrale klantcontactorganisatie te 
vormen. Deze start op 1 juni 2015. Op zo’n 
manier dat de huurder nog meer centraal 
komt te staan. Dat klanten tevreden zijn, 
bleek uit de KWH-meting. De dienstverlening 
scoorde gemiddeld een 7,8. Daarmee behaalde 
Thuisvester de tweede plaats in haar categorie.

Verbonden met de omgeving
De focus lag in 2014 ook op huurdersparticipa-
tie. Er werd een digitale enquêtetool ontwik-
keld en het participatiemodel is samen met de 
huurdersorganisaties geëvalueerd. Gemeenten 
en maatschappelijke partners zijn actief bij 
het beleid betrokken. Zo werden de gemeen-
telijke prestatieafspraken geëvalueerd is het 
symposium ‘Thuisvester en Co: Samen slimmer’ 
georganiseerd.

Woningen zijn passend
Van de totale woningvoorraad was 97 procent 
bereikbaar voor huurders die een beroep doen 
op huurtoeslag. Om in de toekomst over vol-
doende betaalbare woningen te beschikken 
heeft Thuisvester;
n  Het aantal verkopen uit de bestaande voor-

raad verminderd;
n  De huurprijs voor nieuwe huurders eenduidig 

gekoppeld aan de kwaliteit van de woning en 
gemiddeld wat lager gesteld;

n  2 projecten van conceptwoningen voor huis-
houdens met een laag middeninkomen ont-
wikkeld waaronder de Contreie in Oosterhout.

Risicomanagement
Thuisvester heeft extra aandacht voor de 
beheersing van de risico die zijn verbonden 
aan onze werkzaamheden. In dat verband wil 
Thuisvester zich richten op de sociale huur-

Misschien heeft u het al gezien: ons jaarverslag over onze inspanningen in 2014 staat 

online. Het was een roerig jaar, want alle activiteiten van woningcorporaties lagen onder een 

vergrootglas. Ondanks alles geloven wij in ons bestaansrecht en zijn we ervan overtuigd dat 

we een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren in onze kerngemeenten. Eén ding staat vast: 

zonder het vertrouwen van onze huurders en belanghouders kunnen wij niet presteren. Wat onze 

prestaties in 2014 waren, hebben wij voor u op een rij gezet.

Neemt u een kijkje?

Jaarverslag 2014 online
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sector. Ontwikkelrisico’s van koopwoningen draagt 
Thuisvester over aan marktpartijen. Dit is op een 
aantal locaties met succes gerealiseerd, waaronder de 
Contreie in Oosterhout en de Wielewaal in Zundert.

Financieel gezond
Thuisvester is en blijft financieel gezond. In 2014 
moest Thuisvester de volgende heffingen afdragen: 
2,6 miljoen voor steun aan Vestia en WSG en 7,5 
miljoen verhuurderheffing. Thuisvester acht de ver-
huurderheffing een eenzijdige last voor de sociale 
huursector. Deze kan zij opvangen door kosten te 
beheersen en investeringen te verminderen. Ook 
moet helaas de huur jaarlijks extra worden verhoogd. 
In 2015 is voor het grootste deel van de huurders 
deze extra verhoging achterwege gebleven.

Online verslag
Ook dit jaar presenteert Thuisvester haar jaarverslag 
online. Wilt u weten wat Thuisvester allemaal deed in 

2014 voor huishoudens met een bescheiden inkomen 
zoals starters, senioren en mensen die zorg nodig 
hebben? Bekijk dan het online jaarverslag: 
jaarverslag.thuisvester.nl

Aantal woningzoekenden
Aantal sociale huurwoningen
Aantal verhuizingen
Aantal reparatieverzoeken

Totaal
23.660
13.414

783
20.036

 Kerngetallen 2014

Meer weten?
Kijk dan op jaarverslag.thuisvester.nl

Ons motto: Betaalbaar thuis, voor nu en later
Onze kernwaarden: ondernemend | sociaal | verbindend



Gerrit Klaassen

Thuisinfo Magazine juni 2015

Pa
gi

na

22

Pa
gi

na

23

Vraagt u zich regelmatig af waar uw geld blijft? Houdt u geregeld een stukje maand over, terwijl 

het geld op is? Of ligt u wel eens wakker van het gepieker over uw financiën? Volg dan een 

gratis budgettraining in Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen of Zundert. Omgaan met geld 

lijkt gemakkelijk, maar voor veel huurders is het toch een opgave.

Uitkomen met uw inkomen?

Volg een gratis budgetcursus

Steeds meer mensen hebben moeite om hun 
maandelijkse woonlasten te betalen, weet 
Marjo Schoonheim van Surplus Welzijn. Samen 
met Kees de Jong en Femke Steffens geeft zij 
de budgettraining ‘Uitkomen met uw inkomen’ 
in Oosterhout. Deze cursus biedt mensen 
informatie, tips en hulp om meer inzicht en 
grip op het inkomen te krijgen. “Dat is voor 
iedereen belangrijk en heeft niets te maken 
met of mensen nu een klein of groot budget 
hebben”, aldus Marjo.

Voorkom problemen
De budgettraining is gericht op het voorko-
men van financiële problemen. Marjo: “We 
leren mensen om te gaan met wat er bin-
nenkomt. Ook controleren we belastingzaken 
zoals toeslagen en helpen we bij het opzetten 
van een thuisadministratie. Verder kijken we 
naar verzekeringen en mogelijke besparingen 
op vaste lasten. En we staan stil bij reclames 
en verleidingen.” Naast de groepstrainingen 
biedt Surplus Welzijn ook maatwerk aan. “Een 
heel team van vrijwillige budgetcoaches staat 
klaar om mensen te helpen inzicht te krijgen 
in hun financiën. Zo helpen we mensen thuis 
met het ordenen van alle papieren en uit te 
komen met het budget dat er over is.” 

Vraag hulp
Vindt u het moeilijk om rond te komen of 
heeft u al financiële problemen of verwacht 
u die binnenkort, dan adviseert Marjo om zo 
snel mogelijk hulp te zoeken. Dan kan er ook 
gauw een oplossing komen. “Iedere dag dat je 

wacht, kost geld. Laat je aanmaningen liggen 
en steek je je kop in het zand, dan kan een 
rekening van 60 euro makkelijk oplopen tot 
400 euro. En je bent verplicht om die extra 
kosten te betalen, ook als je al weinig hebt. 
Hulp is voorhanden, gratis nog wel, maak er 
dan ook gebruik van. In Oosterhout hebben 
we ook de aangepaste budgettraining ‘Grip op 
je knip’ voor mensen die moeite hebben met 
lezen en schrijven. Dus ook mensen met een 
taalbeperking kunnen wij helpen.”

Interesse? Zo meldt u zich aan
In alle kerngemeenten worden de budget-
trainingen meerdere keren per jaar gegeven. 
Dit gebeurt door verschillende instanties. 
Hieronder vindt u de contactgegevens per 
gemeente. 

Gemeente Oosterhout: 
Surplus Welzijn, kijk op www.surpluswelzijn.
nl of www.oosterhoutvoorelkaar.nl of bel naar 
076 522 32 20. 
 
Gemeente Rucphen: 
Traverse, kijk op www.traversegroep.nl of bel 
naar 0164 707 508.
 
Gemeente Geertruidenberg: 
Trema Welzijn, kijk op www.trema.org of bel 
naar 0162 52 03 87.
 
Gemeente Zundert: 
Surplus Welzijn, kijk op www.surpluswelzijn.nl 
of bel naar 076 501 64 50.

Femke Steffens (links) en Marjo Schoonheim

‘Grip op je knip’ op YouTube
Op het online videokanaal 

www.youtube.com staat een 
promotiefilmpje over de budgettraining 

‘Grip op je knip’. Kijken? Ga naar de 
website, vul de zoekwoorden ‘Grip op 
je knip’ in en het filmpje van Surplus 
Welzijn verschijnt bij de resultaten.
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