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1. O
 nze plannen
in 2022

QuaWonen is ambitieus in het waar
maken van haar maatschappelijke
opgaven. De prioriteiten voor
2022 sluiten logischerwijs aan bij
maatschappelijke thema’s als
de wooncrisis, energie-armoede en de
leefbaarheid in buurten en wijken.
De manier waarop we onze maat
schappelijke taak waarmaken, is
minstens zo belangrijk. Dan gaat het
over hoe onze opgave in dienst staat
van huurders en woningzoekenden,
en dat zij QuaWonen een betrouwbare
organisatie vinden waarop ze
kunnen rekenen.
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Huisvesten
Nieuwe woningen bouwen
De vraag naar woningen is (veel) groter dan het
aanbod. QuaWonen blijft volop bouwen. Daarnaast
gaan we met de gemeenten in ons werkgebied
in gesprek over locaties waar kansen liggen om
versneld te bouwen. We zien mogelijkheden in
Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Deze
versnelling vraagt medewerking van alle partijen in
het proces.

Spoedzoekers
Het is een ingewikkelde puzzel: zoveel mensen zijn
op zoek naar een woning. Mensen die nog niet
staan ingeschreven als woningzoekende en snel een
woning nodig hebben, bijvoorbeeld na een scheiding
of baanverlies, komen nagenoeg niet (meer) aan
bod. We gaan in een pilot kijken of we iets voor hen
kunnen doen. Hiervoor wijzen we woningen aan.
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Vitale buurten
en wijken
Wijkgericht samenwerken
De leefbaarheid in buurten en wijken staat onder
druk. Daarom werkt QuaWonen nauw samen met
partners als gemeente, zorg, welzijn en politie. In
Krimpen aan den IJssel hebben we met alle partners
een aftrap gehad om meer de samenwerking op te
zoeken. QuaWonen wil graag tot een gezamenlijke
visie/aanpak komen voor de wijk Boveneind.

Woonbeleving
Hoe mensen de woonomgeving beleven, is
subjectief. Daarom objectiveren we aan de hand
van beelden wat we verstaan onder schoon, heel
en veilig. Door beeldkwaliteit te integreren in de
hele organisatie heeft iedereen die erbij betrokken
is – van huurder, medewerker tot aannemer – het
op dezelfde manier over de kwaliteit van een
woning(complex).
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Verduurzamen
Zonnepanelen
Met zonnepanelen kunnen we CO2 besparen en
besparen huurders op hun energieverbruik. We leggen
de panelen bij geplande verduurzamingsprojecten
en bieden ze complexgewijs aan bewoners aan. Dit
aanbod wordt gewaardeerd. Net als afgelopen jaar
hopen we ook in 2022 weer rond de 500 huishoudens
blij te maken met panelen op het dak.

Energierenovatie
QuaWonen is al jaren ambitieus bezig met het isoleren
van woningen. Bewoners profiteren van meer comfort
en hun energieverbruik daalt. Komend jaar bedienen
we op deze manier weer circa 230 huishoudens.
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Dienstverlening
Samen voor de klant
We hebben een klantvisie en klantbeloften
geformuleerd, met passende organisatie
competenties. Dit zijn de ingrediënten voor een
nieuwe blik op onze klantprocessen. Verhuizen
is voor onze huurders een belangrijk moment.
Daar willen we met onze dienstverlening beter op
aansluiten. Tijdens een luisterpanel hoorden we
goede tips van huurders. Ook bij renovatieprojecten
krijgen we tips over wat beter kan. We gaan onze
dienstverlening rondom deze ingrijpende projecten
verbeteren.
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in 2022
8.0

GEVEN KLANTEN VOOR
HET VERHELPEN VAN EEN
REPARATIE

85%

VAN DE REPARATIES IN
ÉÉN KEER OPGELOST

450

HUURDERS KRIJGEN
DE SLEUTEL VAN HUN
HUURWONING

100

REPARATIEVERZOEKEN
PER WEEK
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8

1

BUURTEN COMPLEXBEHEERDERS

GEDEELDE VISIE MET
GEMEENTEN OVER
WIJKAANPAK

12

ONTMOETINGSRUIMTES

100

STATUSHOUDERS
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500

230

ZONNEPANELEN

WONINGEN
ENERGIEZUINIG

141

NIEUWE WONINGEN
IN AANBOUW

40

NIEUWE WONINGEN
KLAAR

3.

Onze financiën in 2022
RENTELASTEN: 5,8 MLN.

VERKOPEN: 7,0 MLN.

PERSONEELSKOSTEN: 6,8 MLN.
NIEUWE LENINGEN: 7,5 MLN.
BEDRIJFSKOSTEN: 9,5 MLN.

UITGAVEN
EN INKOMSTEN
2022
(IN MILJOENEN)

HEFFINGEN: 10,5 MLN.

NIEUWBOUW: 10,5 MLN.

HERFINANCIERING: 23,2 MLN.

VERBETERING: 11,0 MLN.

HUREN: 61,7 MLN.
ONDERHOUD: 22,1 MLN.

AFLOSSING LENINGEN: 23,2 MLN.

UITGAVEN

INKOMSTEN

Het complete QuaWonen
Jaarplan 2022 is te vinden op
www.quawonen.com
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