
*�Door�corona�is�achterstand�opgelopen�in�de�inspecties.�Het�Energie-index�cijfer�is�
een�schatting.�In�2022�verwachten�wij�een�inhaalslag�te�maken.
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FEITEN EN CIJFERS IN BEELD
Ook�in�2021�zetten�wij�ons�in�om�inwoners�van�de�Hoeksche�Waard�te�helpen�bij�het�vinden�
van�een�huis�en�om�van�een�huis�een�goed�thuis�te�maken.�Benieuwd�naar�de�ervaringen�
van�huurders,�medewerkers�en�partners?�Lees het verhaal achter�de�buttons.

Nieuwbouw  
15  woningen� 

opgeleverd

107  woningen� 
gestart

Kijk�voor�meer�informatie�over�onze�projecten� 
op www.hwwonen.nl�onder�onze�projecten
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Onze huurwoningen in de Hoeksche Waard

Jaarlijkse huurverhoging  
gereguleerde sector
*��Bij�wet�is�geregeld�dat�de�huren� 
van�sociale�huurwoningen�in� 
2021�niet�verhoogd�werden.
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Comfortabel 
en gezond wonen 

Een brandveilig thuis
Rookmelders kunnen 

levens redden

Rookmelders zijn van levensbelang. Hoe sneller je een brand ontdekt, 
hoe meer ti jd je hebt om de woning veilig te verlaten. Sinds 2003 

zijn rookmelders verplicht bij nieuwbouwwoningen. Dit geldt vanaf 
1 juli 2022 ook voor bestaande bouw. Vanaf dan moet in al onze woningen 
op elke verdieping een werkende rookmelder hangen. In 2021 hebben we 
het grootste deel van onze woningen voorzien van rookmelders. 
Huurder Marinus Pegels uit ‘s-Gravendeel deelt zijn ervaring.

Alles�voor�de�veiligheid,”�stelt�
Marinus.�“Ik�was�ooit�op�visite�
bij�mensen�die�de�combi-

magnetron�verkeerd�ingesteld�hadden.�
Wij�zaten�verderop�in�de�woonkamer�
toen�na�een�klein�kwarti�ertje�plotseling�
de�rookmelder�afging.�We�zagen�zelf�
nog�geen�rook,�maar�de�keuken�en�hal�
stonden�al�helemaal�blauw.�We�waren�
gelukkig�op�ti�jd,�maar�de�schade�was�
vermoedelijk�veel�erger�geweest�als�
we�niet�op�ti�jd�gealarmeerd�werden.�
Of�wat�denk�je�als�er�zoiets�gebeurt�als�
je�op�bed�ligt?�Je�moet�er�toch�niet�aan�
denken.�Bij�brand�telt�elke�seconde.�
Een�rookmelder�vergroot�de�kans�om�
een�woningbrand�te�overleven.”�

Snelle plaatsing
“Ik�kreeg�eerst�een�brief�van�

HW�Wonen�over�het�plaatsen�van�
rookmelders�in�mijn�woning.�Kort�
daarop�nam�de�fi�rma�Wijntje�contact�
op�voor�het�maken�van�een�plaatsings-
afspraak.�Ik�woon�in�een�appartement,�
dus�er�hoefde�maar�1�rookmelder�
geplaatst�te�worden.�

Het�was�een�klusje�van�niks.�Er�hoefde�
niet�eens�geboord�te�worden.�Binnen�
een�paar�minuten�stond�de�monteur�
alweer�buiten.”

Voor ieders veiligheid 
“Ik�vind�het�een�uitstekende�zaak�
dat�rookmelders�verplicht�worden.�
Je�doet�dit�niet�alleen�voor�je�eigen�
veiligheid,�maar�ook�voor�de�veiligheid�
van�je�buren.�Toch�hoor�ik�weerstand�
om�me�heen,�omdat�mensen�het�

tussenti�jdse�gepiep�irritant�vinden�
of�geen�zin�hebben�om�telkens�de�
batt�erij�te�vervangen.�Dat�is�bij�deze�
rookmelder�gelukkig�allemaal�niet�
aan�de�orde.�Hij�gaat�als�het�goed�is�
10�jaar�mee�en�wordt�daarna�
vervangen�door�HW�Wonen.”��

Alti jd alert
“Ik�ben�alti�jd�alert�op�de�veiligheid.�
Ik�ga�nooit�de�deur�uit�als�de�droger�of�
wasmachine�aanstaat.�Als�ik�naar�bed�
ga,�schakel�ik�de�apparaten�uit.�Verder�
heb�ik�zelf�een�koolmonoxidemelder�
geplaatst.�Ook�als�ik�buiten�loop,�houd�
ik�alles�goed�in�de�gaten,�zodat�ik�bij�
een�eventuele�verdachte�situati�e�snel�
kan�handelen.�Een�oplett�end�mens,�
telt�voor�twee.”

“Je doet dit niet alleen voor je eigen veiligheid,
 maar ook voor de veiligheid van je buren.”

Benieuwd naar alle activiteiten van 2021?�Bekijk�ons�jaarverslag.
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Comfortabel en gezond wonen 
Begin 2021 namen de eerste huurders hun intrek in de nieuwbouw-
woningen aan de Boezemhof in ’s-Gravendeel. De woningen zijn 

allemaal gasloos en nul-op-de-meter. De huurwoningen zijn 
uitgerust met verschillende energie besparende en -opwekkende 
installati es, zoals zonnepanelen, een warmtepomp met bodem-
bron, goede isolati e en HR+++ glas. Hoe draagt dit bij aan comfor-
tabel wonen? We vroegen huurder Dré Jansen naar zijn ervaring.

Een�nieuwe�woning�is�natuurlijk�
alti�jd�leuk”,�stelt�Dré.�“Alles�is�
lekker�nieuw�en�je�mag�ervan�

uitgaan�dat�je�voorlopig�geen�omkijken�
hebt�naar�onderhoud.�Dat�is�wel�zo�
pretti��g.�Verder�werken�de�installati�es�
bijzonder�goed.�Ze�werden�meteen�op�
de�proef�gesteld�toen�het�in�februari�
ruim�een�week�ruim�onder�de�-10�
graden�was.�Ik�heb�er�werkelijk�niks�van�
gemerkt.�De�temperatuur�blijft��constant�
hetzelfde.�Dat�geldt�ook�ti�jdens�warme�
dagen,�dan�is�het�hier�lekker�koel.�

Dat�was�in�mijn�vorige�woning�
wel�anders.�Daar�kon�ik�niet�zonder�
venti�latoren.�Die�had�ik�met�de�
verhuizing�meegenomen,�maar�

die�heb�ik�hier�echt�niet�meer�nodig.�
Ik�heb�ze�weggedaan.”

Geluidsisolati e 
Een�ander�groot�verschil�zit�hem�
volgens�Dré�in�de�geluidsisolati�e�van�
de�woning.�“Als�we�het�over�comfor-
tabel�wonen�hebben,�dan�hoort�er�
geen�sprake�te�zijn�van�geluidsoverlast.�
Ik�woonde�hiervoor�aan�de�Maasdam-
seweg�en�daar�hoorde�ik�het�verkeer�
alti�jd�voorbij�razen.�Sterker�nog,�ik�
voelde�de�woning�trillen.�Daar�heb�
ik�hier�allemaal�geen�last�meer�van.�
Dat�was�trouwens�nog�wel�even�
spannend,�omdat�het�even�leek�alsof�
er�een�‘lek’�in�de�spouwmuurisolati�e�
zat.�Er�hoeft��ti�jdens�de�bouw�maar�

een�steentje�tussen�te�komen�en�dan�
bestaat�het�risico�op�contactgeluid.�
Gelukkig�is�dit�niet�het�geval.”

Fijne puntjes
“Ik�durf�haast�te�beweren�dat�de�
woning�té�goed�geïsoleerd�is”,�grapt�
Dré.�Hij�doelt�hiermee�op�het�feit�dat�
de�telefonie�in�de�woning�aanvankelijk�
niet�goed�werkte,�doordat�de�signalen�
niet�door�de�muren�heen�kwamen.�
Dat�is�gelukkig�opgelost.�“Het�is�bij�
dit�soort�nieuwe�bouwmethoden�
natuurlijk�alti�jd�even�afwachten�hoe�
iets�in�de�prakti�jk�uitpakt,�maar�mij�
hoor�je�niet�klagen�hoor.�Het�is�een�
fantasti�sche�woning.”�

Nieuwbouw�Boezemhof�‘s-Gravendeel
De woning werkt en 
woont fantasti sch!

“De temperatuur in de woning is het hele jaar zeer 
constant en bijzonder aangenaam.”

Benieuwd naar alle activiteiten van 2021?�Bekijk�ons�jaarverslag.
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Samen met gemeente Hoeksche Waard, verschillende welzijn- en zorgparti jen 
en de inwoners zoeken we naar nieuwe woonvormen die bijdragen aan een 

pretti  g wonen voor iedereen. We richten ons hierbij niet alleen op nieuwbouw, 
maar ook op bestaande bouw. Pilot Zuidwijk heeft  de primeur. Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat onze huurders na de renovati e zo lang mogelijk pretti  g kunnen 
blijven wonen in de woning en de wijk? 

In een pretti  ge 
woonomgeving 

Een leven lang fi jn wonen 
Pilot Zuidwijk Oud-Beijerland 

Voor�de�pilot�Zuidwijk�is�begin�2021�een�
klankbordgroep�opgericht.�“Dit�doen�
we�alti�jd�bij�grote�renovati�eprojecten”,�

vertelt�Ellen�van�den�Boogaard,�wooncon-
sulent�bij�HW�Wonen.�“De�klankbordgroep�
bestaat�uit�een�aantal�bewoners�en�een�
afgevaardigde�van�de�Huurdersvereniging.�
De�klankbordgroep�krijgt�de�gelegenheid�
om�vooraf�en�ti�jdens�het�project�mee�te�
denken�en�te�signaleren.�Dat�is�vaak�nog�best�
een�uitdaging,�want�zoveel�mensen,�zoveel�
wensen.�Maar�de�ervaring�leert�dat,�juist�
door�met�elkaar�in�gesprek�te�gaan�en�blijven,�
we�alti�jd�tot�een�goede�oplossing�komen.�De�
klankbordgroep�bewijst�zich�op�dit�gebied�
al�jaren�als�een�waardevol�‘instrument’.�
Daarnaast�ontstaat�er�ook�meer�onderlinge�
betrokkenheid�en�een�groter�gevoel�van�
eigenheid.�Ook�dit�draagt�bij�aan�een�pretti��ge�
woonomgeving.”

Oprichti ng werkgroepen
“Een�aantal�leden�van�de�klankbordgroep�
is�ook�vertegenwoordigd�in�zogenaamde�
werkgroepen”,�vult�Jolanda�van�der�Vijver,�
Teamorganisator�wijkteam�West�bij�HW�
Wonen.�“We�hebben�voor�de�pilot�Zuidwijk�
werkgroepen�opgericht�die�zich�specifi�ek�
bezighouden�met�verschillende�facett�en�
van�een�pretti��ge�woonomgeving.�We�
kijken�bijvoorbeeld�naar�de�kwaliteit�van�
de�woning�zelf�en�de�mogelijkheid�om�hier�
langer�zelfstandig�te�kunnen�blijven�wonen,�
de�mensen�die�er�wonen,�het�acti�viteiten-
aanbod,�de�aanwezigheid�van�voorzieningen�
en�de�inrichti�ng�van�de�buitenruimte.”

Onderwerpen 
“De�‘Werkgroep�Doelgroepen’�onderzoekt�
de�ideale�samenstelling�van�verschillende�
‘typen’�bewoners”,�vervolgt�Jolanda.�“Jong,�
oud,�bewoners�met�een�zorgachtergrond�

en�acti�eve�bewoners�die�graag�hun�steentje�
bijdragen�aan�een�leefb� are�wijk.�Deze�
mix�van�doelgroepen�moet�er�uiteindelijk�
voor�zorgen�dat�er�een�sociale�verbinding�
ontstaat�in�de�wijk.�Dat�mensen�elkaar�
opzoeken,�naar�elkaar�omkijken�en�helpen�
waar�nodig�en�leuke�dingen�met�elkaar�
doen.”

“De�‘Werkgroep�Inrichti�ng�van�de�Woning’�
–�de�naam�zegt�het�al�–�onderzoekt�de�
mogelijkheden�van�woningen�met�oog�op�
het�langer�zelfstandig�thuis�wonen.�Dat�
varieert�van�bouwkundige�aanpassingen,�
zoals�het�verwijderen�van�een�muur,�zodat�
de�woning�rollatortoegankelijk�wordt,�tot�
technische�oplossingen�op�het�gebied�van�
domoti�ca.�Daarnaast�is�er�nog�een�werk-
groep�die�zich�bezighoudt�met�een�opti�maal�
acti�viteitenaanbod�en�een�werkgroep�die�
zich�bezighoudt�met�de�inrichti�ng�van�de�
buitenruimte.�Denk�aan�een�gemeenschap-
pelijke�tuin,�waar�ontmoeti�ng�en�verbinding�
centraal�staan.”�

Intenti eovereenkomst
We�voelen�ons�er�oprecht�verantwoordelijk�
voor�dat�onze�huurders�op�een�pretti��ge�
manier�langer�zelfstandig�thuis�kunnen�
blijven�wonen.�Om�onze�ambiti�es�op�dit�
gebied�kracht�bij�te�zett�en,�hebben�alle�
betrokken�parti�jen�in�2021�een�Intenti�e-
overeenkomst�getekend.�Hierin�staat�onder�
meer�beschreven�wat�ieders�bijdrage�aan�
deze�pilot�is.�In�2022�wordt�de�pilot�verder�
uitgewerkt.�

Benieuwd naar alle activiteiten van 2021?�Bekijk�ons�jaarverslag.
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€

Passend bij 
de portemonnee 

Kopen via HW Wonen
Een eerlijke kans 

voor iedereen 

In 2021 hebben wij 66 woningen verkocht. We verkopen alleen huur-
woningen als hier een goede reden voor is. Als we een huurwoning 

aanbieden als koopwoning, dan gaat deze bij voorkeur naar mensen met 
een lager inkomen, die mogelijk net te veel verdienen voor een sociale huur-
woning, maar op de verkoopmarkt achter het net vissen. Dit gold ook voor 
Lisett e de Lange (24) uit Maasdam. Gelukkig viel haar oog op een woning van 
ons en heeft  zij eindelijk haar eigen (t)huis. 

Het�voelt�een�beetje�als�een�lot�uit�de�
loterij,”�aldus�Lisett�e.�“Starters�vallen�
op�de�woningmarkt�vaak�tussen�wal�

en�schip.�Tijdens�de�zoveelste�zoektocht�
op�Funda�viel�mijn�oog�op�een�koopwoning�
van�HW�Wonen.�Groot�voordeel�is�de�vaste�
verkoopprijs,�waardoor�je�in�ieder�geval�niet�
te�maken�krijgt�met�het�overbiedspel.�Ik�heb�
me�ingeschreven�bij�de�verantwoordelijke�
makelaar�en�kreeg�al�snel�bericht�dat�ik�de�
eerste�kandidaat�was.�Na�de�bezichti�ging�
was�ik�meteen�verkocht.�Het�huis�ziet�er�
echt�super�netjes�uit�en�is�goed�onder-
houden.�Ik�kon�er�eigenlijk�zo�in.�

Alleen�een�likje�verf�op�de�muren�om�
er�echt�mijn�eigen�huis�van�te�maken�
was�voldoende.”

Begin op ti jd
“Ik�had�eerlijk�gezegd�onderschat�dat�het�
zo�lasti�g�zou�zijn�om�als�starter�een�woning�
te�kopen.�In�mijn�geval�leek�het�gewoon�
onmogelijk.�De�huizenmarkt�is�echt�over-
spannen�en�aan�huren�had�ik�eigenlijk�nooit�
gedacht.�Ja,�pas�als�kopen�onmogelijk�blijkt,�
maar�dan�ben�je�eigenlijk�al�te�laat.�

Je�hebt�namelijk�ook�niet�zomaar�een�
huurhuis.�Er�zijn�wachtti��jden.�Daarom�
raad�ik�andere�starters�aan�om�echt�op�
ti�jd�te�beginnen.”

Sociale insteek
Ook�huurders�die�in�een�woning�wonen�met�
een�verkooplabel,�krijgen�de�mogelijkheid�
om�de�woning�aan�te�kopen,�maar�blijven�
huren�mag�natuurlijk�ook.�Wanneer�een�
woning�met�verkooplabel�leeg�komt,�wordt�
de�woning�na�keuring�en�taxati�e�te�koop�
aangeboden.�Voor�de�selecti�e�van�kandi-
daten�hanteren�we�een�sociale�insteek:�
lage�inkomens�hebben�voorrang�op�hogere�
inkomens�en�huurders�op�niet-huurders.�

“Ik adviseer starters om echt op tijd te beginnen 
als je op jezelf wilt gaan wonen. Of je nu wilt huren 
of kopen, je hebt echt niet zomaar een eigen huis.”

Benieuwd naar alle activiteiten van 2021?�Bekijk�ons�jaarverslag.
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Als organisati e investeren we in een duurzame toekomst. Nieuwe woningen 
bouwen we gasloos en nul-op-de-meter en bij bestaande woningen passen 

we energiebesparende maatregelen toe. Zo hebben we in 2021 op 250 woningen 
zonnepanelen geplaatst. Ook jij als huurder kunt een steentje bijdragen. Want: een 
duurzame toekomst maken we samen. Benieuwd naar wat jij zelf kunt doen? Lees het 
inspirerende verhaal van Peter en Marja van Walsem uit Putt ershoek. 

20.5º

Met oog voor het milieu

Een duurzame toekomst 
maken we samen…
 …met Peter en Marja

Marja�wijst�trots�naar�het�
dak�van�haar�woning.�
“Kijk�zonnepanelen.�Dat�was�

echt�een�enorme�verrassing�voor�ons.�
Onze�energierekening�is�nu�al�70�euro�
per�maand�minder.�

Dat�geld�kunnen�we�heel�goed�
gebruiken.�Mijn�man�is�chronisch�
ziek�en�ik�ben�24/7�mantelzorger.�
We�moeten�rondkomen�van�een�
WAO-uitkering.�Dan�is�elke�euro�
meegenomen.�Maar�het�geld�is�niet�de�
enige�reden�waarom�we�blij�zijn�hoor.�
We�vinden�duurzaamheid�erg�belang-
rijk.�Dat�hebben�we�allebei�van�jongs�
af�aan�meegekregen.”�

Goed onderhoud
“Wij�vinden�het�vanzelfsprekend�om�

zuinig�te�zijn�op�onze�spullen.�Ik�houd�
alles�netjes�bij.�De�tuin�bijvoorbeeld,�
maar�ook�de�kozijnen.�Hierdoor�gaat�
het�verfwerk�langer�mee.�
Ik�merk�dat�mensen�deze�verantwoor-
delijkheid�vaak�afschuiven�op�de�
woningbouw�vereniging,�maar�je�moet�
dit�met�elkaar�doen.�Als�je�alles�goed�
onderhoudt,�dan�heb�je�er�langer�
plezier�van.�Je�hoeft��ook�minder�snel�
iets�weg�te�gooien,�wat�weer�beter�is�
voor�het�milieu.”

Niet verspillen
“We�gooien�sowieso�weinig�weg�en�
zeker�geen�eten.�Ik�kan�er�alti�jd�wel�
weer�iets�anders�mee�maken.�
Door�geen�voedsel�te�verspillen,�
besparen�we�kosten�en�helpen�we�
het�milieu.�Zo�werkt�het�ook�met�de�

zonnepanelen.�En�hier�hebben�we�
zelf�helemaal�niks�voor�hoeven�doen.�
HW�Wonen�heeft��alles�keurig�geregeld.�
We�krijgen�binnenkort�ook�een�nieuwe�
keuken�van�HW�Wonen�met�de�
mogelijkheid�om�elektrisch�te�koken.�
Daar�zijn�we�natuurlijk�heel�blij�mee.�
Dat�is�zuiniger�dan�aardgas�en�boven-
dien�veel�veiliger,�zeker�gezien�de�
situati�e�van�mijn�man.�

Zelf�hebben�we�overal�energiezuinige�
ledverlichti�ng�opgehangen.�
We�bedienen�de�verlichti�ng�via�een
app�en�doen�alti�jd�de�lampen�uit�in�
de�ruimtes�waar�we�niet�zijn.�Verder�
halen�we�alti�jd�de�stekkers�uit�het�
stopcontact�als�we�apparaten�niet�
gebruiken.�Alle�kleine�beetjes�helpen.”

“Door goed onderhoud gaan spullen langer mee.”
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In 2021 is het duurzame nieuwbouwproject Immanuëlhof in ’s-Gravendeel opgeleverd. 
Het gaat hier om een pilot met klimaatadapti ef bouwen. De woonomgeving wordt op zo’n 

manier ingericht, dat deze beter bestand is tegen hevige regenval, hitt e en droogte. Hierin 
is ook de inspraak van de toekomsti ge huurders meegenomen. We zochten naar kandidaten 

die over klimaatadapti ef bouwen mee willen denken en doen. Want wij geloven dat niet alleen 
groen, maar ook betrokkenheid bijdraagt aan een fi jne woonomgeving voor iedereen.  

20.5º

Klimaatadapti ef bouwen 
Immanuëlhof ’s-Gravendeel
Samenwerken�aan�een�fi�jne�leefomgeving�voor�
mens�en�natuur

Marleen�Streefk� erk�is�1�van�de�
gelukkige�nieuwe�huurders.�
Als�medewerkster�bij�een�

verzekeringsmaatschappij�weet�zij�hoe�
belangrijk�klimaatadapti�ef�bouwen�is:�
“Na�hevige�regenval�krijgen�we�veel�
schademeldingen�binnen�van�water-
overlast.�Dit�soort�extremen�komen�
steeds�vaker�voor.�Daarom�ben�ik�
groot�voorstander�van�klimaatadapti�ef�
bouwen,�maar�ook�gewoon�omdat�
ik�van�de�natuur�houd.�Ik�ben�dol�op�
tuinieren�en�word�blij�van�een�groene�
omgeving.�Hierin�voel�ik�me�echt�thuis.”

Meer saamhorigheid 
“Extra�leuk�is�het�feit�dat�ik�bij�dit�project�
zelf�mag�meedenken�over�de�inrichti�ng�

van�het�groen.�Dat�vind�ik�leuk�om�te�
doen,�met�als�bijkomend�voordeel�dat�
je�meteen�je�buren�leert�kennen.�
Er�komt�een�gemeenschappelijke�tuin,�
die�we�gezamenlijk�moeten�onder-
houden.�Ik�verwacht�dat�dit�tot�meer�
saamhorigheid�leidt.”�“Dat�is�ook�precies�
waar�wij�op�hopen�met�dit�project,”�vult�
Annemarie�Zuidweg�woonconsulent�
aan.�“Vergelijkbare�projecten�laten�zien�
dat�een�gemeenschappelijke�tuin�de�
sociale�samenhang�in�de�buurt�vergroot.�
Naast�het�gezamenlijk�onderhoud�is�de�
buurtt�uin�ook�een�broeinest�voor�leuke�
acti�viteiten.�Hier�gaan�we�als�HW�Wonen�
niet�acti�ef�op�sturen,�maar�het�is�mooi�
als�dit�in�de�prakti�jk�ook�echt�blijkt.�De�
ti�jd�zal�het�leren.”�

Klimaatadapti eve maatregelen 
Een�deel�van�het�regenwater�wordt�
ondergronds�afgewaterd�naar�het�nabij�
gelegen�natuurgebied�en�er�worden�
wadi’s�aangelegd.�Dit�zijn�kleine�bosjes�
groen�die�ervoor�zorgen�dat�het�
hemelwater�in�de�bodem�trekt.�
Ook�de�gemeenschappelijke�tuin�
wordt�ingericht�als�een�klimaatadap-
ti�eve�tuin,�met�eveneens�veel�aandacht�
voor�biodiversiteit.�De�bewoners�
hebben�daarnaast�ook�allemaal�een�
privé�tuin.�HW�Wonen�gaat�uit�van
een�gezamenlijke�verantwoordelijkheid�
voor�een�groene,�gezonde�en�pretti��ge�
leefomgeving.������

Met oog voor het milieu
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Tijden veranderen en daarmee ook de behoeft en van onze huurders en 
woningzoekenden. Daarom hebben we in 2021 gewerkt aan nieuwe regels voor 

de verdeling van onze sociale huurwoningen: van reacti es sparen naar inschrijft ijd 
en loti ng. Woningzoekenden hebben hierdoor meer keuzevrijheid en gelijke kansen
op een sociale huurwoning. Voor de woonruimteverdeling komt een aparte website 
(www.thuisbijhwwonen.nl). Hiermee wordt het voor woningzoekenden nog 
gemakkelijker om de juiste keuze te maken voor een huurwoning. 
De nieuwe website wordt in 2022 gelanceerd. 

24/7

Verdergaande dienstverlening

Nieuwe manier van 
woonruimteverdeling 
Meer keuzevrijheid en gelijke 
kansen voor woningzoekenden 

Onze�zoektocht�begon�natuurlijk�
bij�de�woningzoekenden�en�
huurders�zelf,�om�te�achterhalen�

welke�behoeft�en�en�wensen�
er�zijn.�We�gingen�samen�met�hen�
en�leden�van�het�Huurdersplatf�orm,�
zorg-�en�welzijnsinstellingen�en�
gemeente�Hoeksche�Waard�in�
gesprek.�De�verzamelde�input�
vormt�de�basis�voor�een�nieuwe�
manier�van�woonruimteverdeling,�
waarbij�sociale�huurwoningen�
op�basis�van�inschrijft�ijd�en�
loti�ng�worden�verdeeld.�Passend�
toewijzen�blijft��wel�de�basis.�

Hoe werkt het?
De�inschrijft�ijd�van�de�woning-
zoekende�bepaalt�wie�de�woning�
aangeboden�krijgt
De�woningzoekende�die�het�langst�
staat�ingeschreven�én�heeft��
gereageerd�op�de�woning,�staat�
bovenaan�de�kandidatenlijst.�Diegene�
met�de�kortste�inschrijft�ijd�staat�
onderaan.�80�procent�van�onze�huurwo-
ningen�wordt�op�deze�manier�door�ons�
aangeboden.�

Via�loti�ng�heeft��iedereen�dezelfde�
kans�op�een�woning�
20�procent�van�de�vrijgekomen�huur-
woningen�in�een�woonplaats�worden�
verloot.�Dit�betekent�dat�iedereen�
dezelfde�kans�heeft��op�de�woning.�

Het�systeem�kiest�uit�alle�kandidaten
die�gereageerd�hebben�willekeurig�
de�kandidaat�die�de�woning�krijgt�
aangeboden.

Meer duidelijkheid, 
gemak en snelheid 
Met�de�nieuwe�regels�weet�de�woning-
zoekende�straks�waar�hij�of�zij�aan�toe�
is�en�welke�kans�hij�of�zij�op�een�woning�

maakt.�Dit�helpt�bij�het�maken�van�
de�juiste�keuzes.�Verder�laten�we�
achteraf�zien�hoelang�de�inschrijf-
ti�jd�was�van�de�kandidaat�die�een�
beschikbare�woning�kreeg�
toegewezen.�Dit�zorgt�voor�
meer�transparanti�e.�

Dagelijks�verschijnt�er�nieuw�
aanbod�op�de�website.�Een�woning�
staat�3�dagen�online�en�woning-
zoekenden�kunnen�24/7�reageren.�
Dit�moet�zorgen�voor�een�snellere�
doorstroom,�zodat�woningen�
minder�lang�leegstaan.�Nieuwe�
functi�onaliteiten,�zoals�een�
persoonlijk�zoekprofi�el�en�ti�p�-
berichten,�zorgen�er�ook�voor�

dat�woningzoekenden�straks�nog�
sneller�de�gewenste�woning�vinden.��

Kijk�voor�meer�informati�e�en�details�
op�onze�website.��

Benieuwd naar alle activiteiten van 2021?�Bekijk�ons�jaarverslag.

8

https://www.hwwonen.nl/over-ons/organisatie/jaarverslag

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1 activeren: 
	2 activeren: 
	3 activeren: 
	4 activeren: 
	5 activeren: 
	1 venster: 
	4 venster: 
	2 venster: 
	3 venster: 
	5 venster: 
	1a naar doel: 
	1b naar doel: 
	2 naar doel: 
	3 naar doel: 
	4a naar doel: 
	4b naar doel: 
	5 naar doel: 
	terug kleur: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 8: 

	terug diap: 
	Pagina 7: 



