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In deze uitgave

“Mooi resultaat:
Uit het huurdersonderzoek
blijkt dat veel huurders
graag met ons meedenken.
En dat willen wij ook!”

In gesprek
met elkaar

Irina ontving praktische tips waarmee

De nieuwe directeur-bestuurder van Wonion is een goede bekende.

Ze kreeg de tips van een medewerker van

afspraken. Beide bedrijven hebben veel kennis van (moderne)
techniek. Maar misschien belangrijker nog, het zijn bedrijven met
‘mensen-mensen’; medewerkers die gemotiveerd zijn om onze
huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Meer hierover leest
u verderop in dit magazine.
We blijven in gesprek
Veel huurders gaven aan dat ze er prijs op stellen om meer
betrokken te worden. In welke vorm, dat werken we de komende

Onderhoud belangrijk onderwerp

tijd verder uit. In ieder geval starten we met een klantenpanel.

Een belangrijk onderdeel van het beheer van onze woningen

Daar hebben zich al meer dan 400 huurders voor aangemeld.

is goed onderhoud. Dat zorgt ervoor dat u prettig woont! Het

Ook blijven we natuurlijk in gesprek met onze huurdersvereniging

verrast me dan ook niet dat bijna tweederde van de huurders

Wij Wonen. En hoe we dit nog verder uitbreiden? Dit zou zomaar

interesse heeft voor het onderhoud van de woning. Dat kwam

eens een onderwerp kunnen zijn voor ons nieuwe klantenpanel.

naar voren uit het onderzoek. Bij het onderwerp Onderhoud

Mag ik u uitnodigen met ons mee te denken?

willen veel huurders (46%) graag meer betrokken worden.
Een uitslag waar we zeker een vervolg aan geven.

Ik wens u een fijne zomer.

Het reparatieonderhoud hebben we anders geregeld

Gerrolt Ooijman

Sinds begin dit jaar is het reparatieonderhoud aan de woningen

Directeur-bestuurder Wonion
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haar energiekosten flink omlaag gingen.

Gerrolt werkt al sinds 1996 voor Wonion, dus wellicht heeft u hem al eens

het verduurSaam energieloket. Lees hoe

ontmoet. Een mooi moment voor een hernieuwde kennismaking.

zij er mee aan de slag ging.

januari een medewerker van De Noabers of De Variabele/Acel

Vorig jaar hebben maar liefst ruim 1300 huurders
meegewerkt aan een klantenonderzoek. Dat
onderzoek ging over samenwerken met huurders
van Wonion. Ik ben heel blij met dit grote aantal
reacties. Hieruit blijkt wel dat huurders erg
betrokken zijn met wat we doen. Huurders willen
met ons meedenken, met ons in gesprek. En dat
willen wij ook!

Energie besparen

Nieuwe directeur voor Wonion

veranderd. Gaat er iets kapot in uw woning? Dan komt sinds
aan de deur. We maakten hiervoor met deze bedrijven nieuwe
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Luisteren naar
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Deze zomer start Wonion met een

Begin 2019 deed Thuis in de Achterhoek

bewonerspanel. Deelnemers kunnen

een oproep aan woningzoekenden om

per e-mail of met een papieren vragenlijst

mee te denken over het verbeteren van

meedoen. Aanleiding voor dit panel is

de website. Mevrouw Peppelman

het huurdersonderzoek dat we eind

uit Zelhem bood zich aan.
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“Dit is een hele
interessante
baan, bij een
hele bijzondere
wooncorporatie. ”

Op 1 januari werd Harrie Kuypers opgevolgd door

weet trouwens hoe veelzijdig het werk bij een wooncorporatie is.

Gerrolt Ooijman. Vijftien jaar zijn ze collega’s geweest. De jongste

Het gaat over wonen, financieren, duurzaamheid, huurders, de

van de twee, Gerrolt, was al in dienst van Wonion toen Harrie er als

samenleving met haar behoefte aan gezondheid, aan veiligheid.

directeur-bestuurder arriveerde. “Toen heb ik hem een rondleiding

Het is mensenwerk bij uitstek.” Een schitterend praktijkvoorbeeld

mogen geven. Hier, in de emailleerfabriek van de DRU die werd

daarvan is hoe Wonion de voormalige Sint Jorisschool in Terborg

afgebroken voor het kantoor van Wonion”, vertelt Gerrolt. Hij heeft

gesteund door de gemeente Oude IJsselstreek nieuw leven

weinig veranderd aan deze kamer, de directeursstek. Een schilderij

inblies. Het al lange tijd leegstaande pand werd opgeknapt

is vervangen door een fotocollage van ‘Wonionmomenten’

en - in de geest van het karakteristieke gebouw - verbouwd tot

met huurders, collega’s en vaklui. “Ik ben niet iemand die veel

een wooncomplex voor onder andere vluchtelingen met een

terugblikt, ik kijk liever vooruit. Het verleden is wél van waarde:

verblijfstatus (statushouders). Het leverde de corporatie de

ik heb hier al zoveel gedaan, en weet hoe en waarom. Die bagage

Monumentenprijs op en applaus van de gemeenschap.

maakt het voor mij in mijn nieuwe rol makkelijker dan het voor
een andere nieuwe bestuurder zou zijn geweest. Ik ben vertrouwd

Oplossen

met de organisatie en de organisatie kent mij.”

Zo veelzijdig is Wonion dus. “We zijn er in de eerste plaats om
betaalbare woningen te verhuren maar anders dan sommige

Optelsom

branchegenoten stellen is er voor ons als corporatie heus nog

Gerrolts nieuwe rol - die van directeur-bestuurder - is een soort

steeds ruimte om méér te doen.” Een wooncorporatie moet

optelsom van ongeveer alles wat hij de afgelopen twintig jaar

van alle markten thuis zijn. Nóg meer dan eerder. Gerrolt

bij Wonion heeft gedaan. “Een van mijn eerste opdrachten was

bekijkt het van een positieve kant: “Met al die dwarsverbanden

om als interim-manager de afdelingen techniek en verhuur

kunnen we niet anders dan nog beter samenwerken met

beter te laten samenwerken. Zodra dat voltooid was, zou ik

anderen. Aan de ene kant staan we vandaag de dag misschien

terugkeren naar het bureau dat me had uitgeleend. Toen diende

voor ingewikkeldere maatschappelijke problemen. Aan de

de volgende uitdaging zich aan, en heb ik me met de fusie

andere kant: we zijn ook met meer! Meer ideeën en energie

tussen Parès en WischWonen op de beleidsmatige kant van de

om oplossingen te bedenken!” Echte inspiratiebronnen, grote

organisatie gericht. En op de communicatie en ICT. Zo gebeurde

voorbeelden of coaches heeft Gerrolt trouwens niet, vertelt hij:

er steeds van alles, bij ons en in onze branche.”

“Ik haal inspiratie uit heel veel mensen en dingen. En die probeer
ik met elkaar te verbinden.”

Leren

Het mensenwerk van Gerrolt Ooijman

Nieuwe directeur,
goede bekende

Gerrolt bleef. Zijn leergierigheid werd er niet minder om. Noch

Gezicht

zijn ambitie. Hij ging (daarom) studeren naast zijn baan in Ulft.

Gerrolt was en is een van de aanjagers als het om vernieuwing

Als bouwkundige bekwaamde hij zich in de bedrijfskunde.

gaat maar wat hem betreft blijft het goede bij het oude.

“Ik wilde ook die kant, van de strategie en het management,

“Persoonlijk sta ik niet graag in de belangstelling. Als directeur is

in de vingers hebben. Wel schatte ik in dat Harrie voorlopig

dat anders, dan gaat het om de inhoud en kan het functioneel

directeur-bestuurder zou blijven. Tot hij me vertelde juist liever

zijn.” Gerrolt is lid van de Adviesraad van de vereniging van

eerder te willen stoppen. Vervolgens is de Raad van Bestuur

wooncorporaties en in de Achterhoek schuift hij aan bij de

gaan onderzoeken welke kandidaat Wonion nodig had. En de

Thematafel Circulaire economie en transitie. “Tegen mijn collega’s

vraag erna was wie dat het beste zou kunnen doen. Dat is heel

heb ik gezegd: Ik heb nu een andere rol maar wij willen hetzelfde.

nauwkeurig gewogen. Voor mij was dat een spannende periode

En we moeten het sámen doen. En allemaal betrokken blijven,

maar ik ben blij dat het met zoveel zorgvuldigheid en in alle

onszelf scherp houden! Daar moeten we over blijven nadenken,

openheid is gedaan. Ik ben heel blij dat ik het geworden ben.”

over praten. We zijn in de weer geweest met de digitalisering van
onze organisatie. Met oog op kostenbesparing. Op efficiëntie.

De nieuwe directeur-bestuurder van Wonion is een goede bekende: Gerrolt Ooijman.
Hij begon in 1996 bij de corporatie en was toe aan een volgende stap. “Dit is een hele
interessante baan, bij een hele bijzondere wooncorporatie. Dit werk, met onze woningen
en gebouwen, gaat over de kwaliteit van leven.”

Mensenwerk

Maar het gaat er ook om, of in de eerste plaats eigenlijk, hoe onze

“Natuurlijk had ik ergens anders aan de slag kunnen gaan: bij

klanten er mee om kunnen gaan. Hoe die techniek betaalbaar

een grotere corporatie doen wat ik al deed en verantwoordelijk

blijft, en thuis te bedienen valt. Dat is een van mijn prioriteiten:

zijn voor de hele organisatie. Maar bij Wonion had ik het juist

om het voor onze klanten eenvoudiger te maken.”

erg naar mijn zin en bovendien staat Wonion erom bekend
vernieuwend te zijn, en te streven naar verduurzaming.
En deze regio staat open voor innovatie. Lang niet iedereen
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Paleis voor
een Prikkie

inhoud

Huurder aan het woord

Doe-het-zelf!

Kent u dat programma op de televisie waarin een duo met een minimaal
budget de inrichting van een woning probeert om te toveren tot een

droominrichting? Dit kunt u zelf ook met deze handige doe-het-zelf tips!

Kies een verrassende kleur voor op de muur

Haal de natuur naar binnen

Kies één wand in de woonkamer en geef deze een opvallende

Een mooie en makkelijke manier om uw interieur op te vrolijken

kleur. Een accentkleur geeft uw interieur een heel andere look.

en frisheid te geven is door veel planten neer te zetten. Bent u

Omdat u maar één wand verft hoeft u ook maar een kleine

al bekend met de pannenkoekplant? Deze populaire plant met

hoeveelheid verf te kopen.

groene, ronde bladeren kunt u heel goed vermeerderen door
stekjes te maken.

Niet één, niet twee, maar drie!
Drie panelen boven de bank hangen ziet er meteen chic uit.
Helaas hangt er ook een aardig prijskaartje aan het kopen
van drie kunstwerken. De oplossing: maak het zelf! Op het
internet kunt u veel van uw favoriete kunst en afbeeldingen

“Met simpele
maatregelen mijn
energiekosten
omlaag”
De energiekosten nemen de
laatste tijd steeds meer toe.
En dat voelen veel mensen in
hun portemonnee. Daarom
zoeken steeds meer mensen
naar mogelijkheden om energie
te besparen. Maar hoe? Irina
Bosman vroeg het Achterhoekse
energieloket om advies.
Irina ontving praktische tips
waarmee haar energiekosten
flink omlaag kunnen.

gratis downloaden. Laat dit bij de copyshop op groot formaat
afdrukken en snij dit in drie stukken om in te lijsten.

Sinds anderhalf jaar woont Irina met

samen met Irina door haar woning.

ledlampen koop je al vrij goedkoop.

“Hij gaf aan dat mijn woning al aardig

En wist je dat het vaak voordeliger is

op orde was. Ik heb bijvoorbeeld al

om een oude koelkast te vervangen

energiezuinige apparaten, radiatorfolie,

voor een nieuwe die veel minder

tochtgordijnen en zuinige verlichting.

stroom verbruikt?”

Om verder te besparen adviseerde hij
me om naden en kieren nog verder dicht
te maken met tochtstrips of tochtband.
En ik kreeg de tip een borstel voor mijn
brievenbus en onder mijn voordeur te

“Per maand betaal ik nu zo’n
80 euro aan energie. Dat is
de helft van bewoners van
vergelijkbare woningen.”

plakken, die houdt nu de koude lucht
buiten. Met deze simpele maarregelen

Tijdens het bezoek vertelt Irina ook over de

bespaar ik op mijn stookkosten. En het

energiebespaarmeter. “Een strook van een

levert me ook een comfortabeler huis op.”

meter met praktische energiebespaartips.

veel plezier in haar huurhuis. Op het

Ook op internet zijn tal van praktische

geïsoleerde dak liggen al zonnepanelen

Ledlampen met warm licht

tips te vinden. Bijvoorbeeld op de website

en binnenkort worden ook de buitengevel

Iedereen heeft meerdere lampen in

van Milieucentraal of de website van

en de vloer van haar huurwoning

huis. Deze lampen zijn verantwoordelijk

de Woonbond.”

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

geïsoleerd. “Daar ben ik heel blij mee.

voor een belangrijk deel van ons

Ook de hal kunt u stijlvol, makkelijk en met een laag budget

Ik bespaar daarmee een leuk bedrag

stroomverbruik. “Een ledlamp gebruikt

inrichten. Spiegels zorgen voor een elegante uitstraling en met

op mijn energiekosten. En ook mijn

veel minder stroom dan gloei- of

een grote spiegel wordt de ruimte optisch groter. Combineer dit

wooncomfort verbetert. Maar ik wilde

halogeenlampen. Veel mensen denken

met een kleurrijk vloerkleed en de gang krijgt meteen meer sfeer.

meer. Daarom nam ik contact op met

nog dat ledlampen ongezellig zijn.

het energieloket.”

Maar tegenwoordig kun je gelukkig

Ga op zoek naar alternatieven voor dure meubels
Wanneer u uw woning wilt decoreren met weinig geld is een
rommelmarkt of brocante een goede vindplaats voor sfeervol
design. Wat voor de één rommel is, is voor de ander een schat.
Kijk daarom ook eens op Marktplaats en gebruik de zoekterm
GRATIS, of kijk bij diverse weggeefgroepen op Facebook.
Kringloopwinkels zijn niet voor niets hartstikke populair. U bent
dan ook nog eens lekker duurzaam bezig.
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ook ledlampen met zogenaamd

Geef spullen eens een andere bestemming
Zet bijvoorbeeld één of twee oude fruitkistjes naast uw bed als
nachtkastje. Dit staat superleuk en is ook nog heel handig. U
kunt ze ook als bijzettafel in de woonkamer gebruiken of stapel
er een aantal op elkaar en gebruik dit als kast. Hergebruik mooie
oude (parfum-)flesjes als vaasjes. Uw huis inrichten met een lager
budget wordt steeds leuker!

“Mijn drie redenen om
energie te besparen?
Lagere energiekosten, het
milieu en meer comfort!”

‘warm licht’ kopen.”

Een meter energiebespaartips
Irina hoopt dat ook andere huurders met
energiebespaartips aan de slag gaan.

Tochtstrips en een

“De maatregelen hoeven helemaal niet

brievenbusborstel

duur te zijn. Voor enkele euro’s koop

Een medewerker van het energieloket liep

je al tochtstrips of radiatorfolie. En de

Vraag een gratis gesprek

!

aan met een energiecoach!
Een bezoek van een energiecoach is
gratis. Volgt u de tips op, dan kan dat
u misschien wel een paar tientjes tot
honderden euro’s per jaar schelen.
Kijk voor meer informatie, of het
aanvragen van een bezoek op:

www.verduursaamenergieloket.nl
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Nieuwe werkwijze bij reparaties
in en om het huis
“Vakmannen van De Naobers en De Variabele/Acel klaren de klus”

Als er iets kapot gaat in een woning van onze huurders, dan is dat lastig en vervelend. Het slot dat
niet meer werkt, de lekkende kraan of dat kapotte keukenkastje; u laat dit graag repareren. De
vakmannen van De Naobers en De Variabele/Acel klaren sinds enige maanden de klus.
Huurders positief

Reparatieverzoek

Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont. Het vakkundig

Uw reparatieverzoek geeft u makkelijk en snel door via onze

oppakken van uw reparatieverzoek draagt daar aan bij. Sinds

website. Dat kan zonder in te loggen, gewoon via uw postcode en

enkele maanden pakken de onderhoudsbedrijven De Naobers

huisnummer. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het

en De Variabele/Acel de reparatieverzoeken van onze huurders

betreffende onderhoudsbedrijf. Op de informatiekaart vindt u alle

op. Deze werkwijze is voor alle partijen nieuw. Samen met de

telefoonnummers. Een actuele versie staat op onze website

onderhoudspartners blijven we kijken naar de beste oplossing

onder ‘reparatieverzoek melden’.

Digitaal
uw post
ontvangen?
Laat het
ons weten.

inhoud

Huurverhoging
per 1 juli
Per 1 juli passen wij de huren weer aan. Wij vinden het belangrijk
dat de huren betaalbaar blijven. Daarom verhogen wij de huren
minder dan we mogen van het Rijk.

voor het juiste resultaat. En we houden elkaar hier scherp op.
Het resultaat zoals onze huurders dat beoordelen is daarbij een
belangrijke graadmeter. De eerste reacties van huurders zijn
positief. Een mooi resultaat na een half jaar samenwerken.

‘Maak het
inbrekers
niet te
makkelijk’
Binnenkort is het weer
zomervakantie. Een periode
dat veel mensen er even
op uit gaan. De vakantieperiode is ook een toptijd
voor inbrekers.

Enkele tips:

En bent u actief op social media?

• Sluit alle deuren en ramen.

Maak geen melding op Twitter, Facebook,

Ook al gaat u maar even een blokje om.
• Zorg dat uw huis altijd een bewoonde
indruk maakt.

van de deur zitten.

of een bloempot.
• Laat ’s avonds licht branden, bijvoorbeeld
met tijd- of schemerschakelaars.

De huurverhoging kan voor iedere woning anders zijn. Dit is afhankelijk van de prijs
die wij vinden passen bij uw woning en het verschil tussen uw huidige huurprijs tot
deze best passende prijs. Woningen met een relatief lage huurprijs, krijgen een hogere
huurverhoging dan woningen die al een passende prijs hebben. Hiermee brengen we
de huurprijs meer in verhouding met de kwaliteit.

Kort geleden vroegen wij u per e-mail

Minder dan mag

op vakantie gaat. Kijk voor meer tips op:

of u digitaal uw post wilt ontvangen.

Van het Rijk mogen verhuurders de huren verhogen met maximaal 4,1%; het

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Heeft u geen bericht ontvangen maar

inflatiepercentage (1,6%) en een extra percentage (2,5%). Wij gaan voor goed en betaalbaar

wilt u wel digitaal uw post ontvangen?

wonen en kijken daarom jaarlijks kritisch naar het aanpassen van de huren.

We wensen u een prettige, zonnige en

Zodra u weer post van ons ontvangt

Ook dit jaar vragen wij niet het maximale, maar beperken we de huurverhoging tot

veilige zomervakantie!

kunt u dit alsnog aangeven.

maximaal 2,4%. Dit geldt voor iets meer dan de helft van de huishoudens. De andere

• Zet ladders en vuilcontainers weg.
• Verstop de sleutel nooit onder de deurmat

Een passende huurprijs

Instagram en andere social media dat u

• Sluit alle ramen en deuren als u weggaat.
• Laat geen sleutels aan de binnenkant

Minder papieren post
en meer digitaal.
Via uw mailadres dat
bij ons bekend is?
Veel huurders
willen dat. Dat is
gemakkelijk en
duurzaam.
Doet u mee?

huishoudens ontvangen géén huurverhoging of een lagere huurverhoging dan 2,4%.
Wilt u de post van Wonion gewoon

De gemiddelde huurverhoging die Wonion vraagt is 1,6%.

op papier ontvangen? Dan hoeft u niets
te doen. We sturen u de post dan

Meer informatie

gewoon op papier.

U heeft vóór 1 mei 2019 bericht ontvangen over de huurverhoging voor uw woning.
Meer informatie over de huurverhoging per 1 juli 2019 leest u op www.wonion.nl.
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Zo zegt u de huur op
Wist u dat u élke dag van de maand de huur van uw woning,

Verhuizen
doet u zo!

garage of parkeerplaats op kunt zeggen, ook in het weekend?
Een hardnekkig misverstand is dat dit alleen per de eerste of de
15e van de maand kan. De huur zegt u heel eenvoudig op via het
klantenportaal. De opzegtermijn is één maand, gerekend vanaf
de datum waarop wij uw huuropzegging schriftelijk of digitaal
hebben ontvangen.

Voorafgaand aan de verhuizing:

Op de verhuisdag zelf:

	Opruimen! U kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

	Laatste controle van de oude woning, controleer alle ruimtes.

Eerder opzeggen kan ook

Bepaal goed of u al uw spullen nog wilt houden of er

U mag natuurlijk ook eerder dan een maand van tevoren

misschien een tweede leven aan wilt geven door het

opzeggen. Als u eerder opzegt is er voor ons meer tijd om nieuwe

Een eerste eigen appartement
of woning, eindelijk
samenwonen of een grotere,
nieuwe woning; een volgende
fase in uw leven.
Iets om naar uit te kijken.

 Verhuischecklist

naar de kringloop te brengen.

huurders te zoeken. U heeft dan meer tijd om met de nieuwe

	Vervoer/transport voor de verhuisspullen regelen.

huurders te bespreken of zij eventuele door u aangebrachte

	Verhuisdozen verzamelen. Maak ook eens gebruik van

veranderingen in de woning willen overnemen. Dit kan in geval
van overname in uw voordeel zijn.

verzamelen in handtas.
	Meterstanden opnemen van oude én nieuwe woning.
	Alle ramen en deuren van de oude woning goed sluiten.

alternatieven als een big shopper van de plaatselijke
supermarkt die u toch al had liggen.
	Verhuisdekens en opvulling voor in de dozen met breekbare

Waar moet ik overal aan denken

	Belangrijke documenten, pasjes, portemonnee en medicijnen

spullen verzamelen.

Na de verhuizing:
	Binnen 5 dagen na verhuizing aanmelden
bij de (nieuwe) gemeente.

Bij verhuizen komt vaak meer kijken dan u misschien

	Eventuele opslagruimte voor meubels regelen.

	Verhuiskaarten versturen, digitaal kan ook!

verwacht. Een nieuw adres betekent namelijk ook dat u al

	Overname voor oude en nieuwe woning afspreken.

	Gehuurd en geleend materiaal terug brengen.

uw spullen van A naar B moet verhuizen. Maak daarom

	Nieuwe woning opmeten.

	Kennismaken met de buren.

gebruik van de verhuischecklist om niets te vergeten!

	Informeren naar huisvuil/afvalpas nieuwe woning.

	Housewarming geven.

	Nagaan hoe er in de nieuwe woning gekookt kan worden. Is
dit op elektra of gas?
	Wijzigingen doorgeven bij de verzekeringsmaatschappijen
voor bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering.
 Televisie-, telefoon- en internetabonnement voor
nieuwe adres regelen.
	Gas, water en licht voor het oude adres stopzetten

Vergeet niet uw verhuizing ook door te geven aan:
	Familieleden, vrienden en kennissen
	Werkgever en collega’s
	Huisarts
	Apotheek

en voor het nieuwe adres regelen. Tip! Vergelijk op

	Tandarts

www.gaslicht.com de verschillende energieleveranciers

	Specialist

en laat u goed informeren.

	Verzekeringsmaatschappijen
	Ziektekostenverzekering
	School en opleidingen

Op de dag voor de verhuizing:

	DUO, wanneer je nog studeert

	Koelkast en vriezer leegmaken en dichtplakken met tape.

	Kranten, tijdschriften

	Oude woning goed schoonmaken.

	Airmiles spaarprogramma

	Al het huisvuil weggooien en grof vuil (laten) afvoeren.

	Sportschool en verenigingen

	Parkeerplaats regelen voor verhuisvervoer op verhuisdag.

	Gas-, water- en lichtbedrijven

	Wasmachine en andere elektronische apparaten

	Televisie-, telefoon- en internetbedrijven

ontkoppelen.
	Kinderen en huisdieren naar opvang.
	Gordijnen en andere hangende spullen afhalen.

	Gemeente
	Ontvangt u huurtoeslag? Geef uw nieuwe adres
dan ook door aan de Belastingdienst!

	Lampen, spiegels, schilderijen verwijderen/demonteren.
	Eten en drinken regelen voor de verhuisdag.
	Zorg ervoor dat alle elektrische apparaten zijn opgeladen
zoals boormachines etc.
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Hoort
u onze
website
ook?

inhoud

websites geschikt te maken voor mensen met een visuele
beperking. Thuis in de Achterhoek kijkt ook hoe ze haar website
kan verbeteren en hoorbaar kan maken.

De website beluisteren
Samen beluisteren we de website van Thuis in de Achterhoek
op de mobiel en de laptop. “Oh, ik zal het scherm even voor
je aanzetten, dan kun je meekijken.” Mevrouw Peppelman
doet voor wat zij hoort en ervaart. Het blijkt onmogelijk om in
te loggen op de website via de mobiel. Gelukkig ontvangt ze
tipberichten van de woningen die passen bij haar woonwensen,
maar helaas lukt het niet via de tipberichten te reageren op
woningen. Het valt op dat diverse velden en functies op de
website niet worden benoemd en ze dus geen idee heeft hoe
allerlei functionaliteiten werken. Mevrouw Peppelman en
Renate lopen samen de website door.

Verbeteren
“Ontzettend leerzaam”, aldus Renate “Inloggen en zoeken op
het beschikbare aanbod moet mogelijk zijn voor iedereen. We
gaan met de leverancier van de website bekijken hoe we de
toegankelijkheid kunnen verbeteren. De website duidelijker en

In 2019 verbeteren wij de website
www.thuisindeachterhoek.nl. Wij deden daarom begin van
dit jaar een oproep aan woningzoekenden om met ons mee
te denken. Mevrouw Peppelman uit Zelhem bood zich aan.
Renate Donderwinkel van Thuis in de Achterhoek was blij
verrast en ging met haar in gesprek.

eenvoudiger maken is belangrijk voor alle bezoekers.”

Thee?

Houd onze website www.thuisindeachterhoek.nl in de gaten!

Renate bedankt mevrouw Peppelman hartelijk voor haar tijd
en uitleg. De komende tijd houden ze contact met elkaar over
de verbeteringen op de website. Allereerst wordt het inloggen
en het zoeken en filteren op het beschikbare woningaanbod
verbeterd. Bent u ook geïnteresseerd in de veranderingen?

“Wil je koffie of thee?” vraagt mevrouw Peppelman. Met het
grootste gemak loopt ze naar de keuken en schenkt een kopje
thee in. Renate kijkt belangstellend toe. Mevrouw Peppelman
is geboren met een progressieve netvliesziekte aan haar ogen.
Zo’n 15 jaar geleden verloor ze hierdoor haar zicht. Inmiddels
heeft ze allerlei vaardigheden geleerd voor de dagelijkse
werkzaamheden. “Ik kan drinken inschenken op gehoor, maar
voor de thee gebruik ik een apparaatje dat piept als het glas vol is.
Dat is iets veiliger.”

Toegankelijkheid
Mevrouw Peppelman woont samen met haar hond Bobbie.
Ze is zeer actief als vrijwilligster voor diverse verenigingen.
Met haar goede digitale vaardigheden kan ze heel veel zaken
zelf .“Voor mij is de toegankelijkheid van een website het
belangrijkste”, geeft mevrouw Peppelman aan. “Ik maak
gebruik van een voorleesprogramma dat mij vertelt wat er staat.”
Voor overheidsinstanties is het inmiddels verplicht om de
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Ook in 2018 heeft Thuis in de Achterhoek niet
stilgezeten. We hebben enkele cijfers van het
afgelopen jaar voor u op een rij gezet. In 2018..
• ..zijn er 2065 woningen verhuurd, waarvan 87%
betaalbare woningen. Dit zijn woningen met een
huurprijs tot en met de huurtoeslaggrenzen.
• ..zijn ook Woonzorg Nederland en Mooiland woningen
via Thuis in de Achterhoek gaan adverteren.
• ..is 15% verhuurd aan bijzondere doelgroepen.
Deze woningen zijn niet geadverteerd via
www.thuisindeachterhoek.nl maar verhuurd voor
urgente situaties, zorg of statushouders.
• ..is 50% verhuurd aan één- en tweepersoonshuishoudens met een inkomen tot en met de
huurtoeslaggrenzen.

WonionMagazine 13

Uit in de regio

inhoud

Als u dit magazine leest is

Doetinchem. Bent u geïnteresseerd in

het al bijna zomer. Wilt u

Hoe deze stad van ‘agrarische

erop uit? Kies een mooie
dag en geniet, gewoon in
uw regio!
BORCULO

OMGEVING VAN BORCULO

de ontwikkeling van de stad Doetinchem?
nederzetting’ uitgroeide tot een stad met
grote regionale uitstraling? Of wilt u weten
hoe groot het belang was van Drukkerij
Misset en Bandenfabriek Vredestein voor
de ontwikkeling van de stad Doetinchem?
Bezoek dan Het Stadsmuseum in
Doetinchem. Het Stadsmuseum heeft
diverse thema`s. Met dit jaar onder andere
‘65 jaar De Graafschap’. Een overzicht van

Varen met de
Berkelzomp

Bewonerspanel
‘Wonion Luistert’
van start
Deze zomer start Wonion met een bewonerspanel.
Reden voor dit panel is het huurdersonderzoek
dat we eind 2018 hebben gedaan. Deelnemers
kunnen per e-mail, telefonisch of met een
papieren vragenlijst meedoen. Doet u mee?

Op deze website maakt u gemakkelijk een profiel aan door
enkele vragen te beantwoorden (bijvoorbeeld wat uw

65 jaar méér dan alleen een voetbalclub.

Wat is er mooier dan te genieten van een

Helden, Vreugde, Verdriet en het DNA

vaartocht op de Berkel met de Jappe: een

van De Graafschap komen bij elkaar.

fluisterstille replica van een Berkelzomp.

In vier museumzalen ziet u foto’s, films

De berkelschippers laten hun gasten

en achtergrondinformatie.

genieten van een prachtige en leerzame

www.stadsmuseumdoetinchem.nl

tocht over de oude en de nieuwe Berkel.

Hoe werkt het?

u dan een vragenlijst per post. U stuurt die gratis terug met een

Ondertussen vertellen ze enthousiast over

Uw mening is belangrijk om de beste keuzes te kunnen maken.

antwoordenvelop. U kunt via dit telefoonnummer ook aangeven

de historie van de berkelscheepvaart en de

Als deelnemer van het bewonerspanel ‘Wonion Luistert’, ontvangt

dat u de vragen liever telefonisch beantwoordt.

er in het echt uit? En hoe zeeft u goud

flora en fauna van het Berkeldal. Heeft u

u ongeveer vier keer per jaar een vragenlijst. De vragenlijst gaat

uit een rivier? U komt het te weten in het

zin in een tochtje over de Berkel? Kijk voor

bijvoorbeeld over onderhoud, woonlasten of veiligheid. Per keer

Uw gegevens zijn vertrouwelijk en uw antwoorden anoniem.

Kristalmuseum. Een leuk museum voor

meer informatie op:

beslist u of u mee doet. Uiteraard ontvangt u de belangrijkste

Onderzoek- en adviesbureau Moventem verwerkt de gegevens

alle leeftijden. Met honderden edelstenen,

www.stichtingberkelzomp.nl

resultaten en informatie over wat wij met uw inbreng doen.

anoniem. U kunt erop vertrouwen dat zij uw gegevens alleen

Kristalmuseum
Welke stenen werden vroeger gebruikt om

GENDRINGEN

vuur te maken? Hoe ziet een meteoriet

mineralen en fossielen. Maar ook het skelet

ULFT – ENGBERGEN

van een holenbeer en overblijfselen van
dinosauriërs. In de nagebootste mijn ziet u
hoe stenen groeien en in de donkere kamer
ontdekt u welke kleuren stenen geven onder
ultraviolet licht. Na afloop kunt u zelf ‘goud’
wassen. Nieuwsgierig? Kom dan naar het
Kristalmuseum in Borculo.
www.kristalmuseum.nl

DOETINCHEM

In de oorlog zijn veel huizen en boerderijen
onherstelbaar beschadigd. Na de oorlog
worden er in Mechelen noodwoningen
gebouwd met de puinresten. De één wat
sterker of groter dan de ander. Bijna al
die noodwoningen zijn inmiddels weer
is recent gerestaureerd: ‘De Moezeköttel’.
U kunt ‘De Moezeköttel’ bezoeken.
Ook zijn er fietsroutes en wandelroutes.
Tijdens de restauratie is er ook een karloods
gebouwd met verschillende functies. Zoals

Is het weer iets minder? In het hartje van
Doetinchem vindt u het Stadsmuseum

ontvangt u per e-mail de uitnodiging voor het eerste onderzoek.
Wilt u de vragenlijst liever op papier? Geef dan uw adres door via
telefoonnummer (0575) 760 227. Bij ieder onderzoek ontvangt

gebruiken voor ‘Wonion Luistert’. Zij werken volgens de

Meld u aan op www.wonionluistert.nl

Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek en de Algemene

Meld u eenvoudig en gratis aan via: www.wonionluistert.nl.

Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Resultaten groot huurdersonderzoek bekend

Contact via telefoon of e-mail

Ruim 1300 huurders deden in 2018 mee aan ons

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste huurders (78%) het

huurdersonderzoek. We zijn blij met dit grote aantal

liefst telefonisch contact met ons op bij vragen of problemen.

reacties. Met de resultaten gaan we aan de slag.

35% kiest voor e-mail. Ongeveer eenderde van de huurders

De Moezeköttel

verdwenen. Maar één piepklein exemplaar

Stadsmuseum

gezinssamenstelling en wat uw leeftijd is). Na aanmelding

een ontvangstruimte voor bezoekers,
een toiletruimte en een oplaadpunt voor
fietsers.
www.moezekottel.nl

Een Ommetje

komt voor vragen of problemen graag bij ons langs op kantoor.

Een ommetje is een wandeling van 30 tot

Wij Wonen en bewonerspanel

60 minuten. Een mooie manier om aan

Huurders gaven onder andere hun mening over hoe Wonion

Nieuws over Wonion

de dagelijkse portie beweging te komen

huurders het beste kan betrekken. Veel huurders (34%) vinden

De meerderheid van de deelnemers (61%) is zeer geïnteresseerd

en te genieten van de omgeving. IVN-

de huurdersvereniging Wij Wonen daarvoor geschikt. Wij Wonen

in nieuwsberichten van Wonion. De helft volgt nieuws via ons

afdelingen door het hele land hebben

is voor Wonion een belangrijke partner en daar blijven we zeker

bewonersblad WonionMagazine, 40% via huis-aan-huis bladen.

ommetjes uitgestippeld. Ook in Engbergen

mee in gesprek. Ook was bijna een op de drie enthousiast over

kunt u een ommetje maken. U kunt deze

een bewonerspanel (27%). Ruim 400 huurders hebben zich in

Meer weten ?

route downloaden. Bij de route staat ook

de enquête direct aangemeld voor ons panel. Daarom starten

Alle uitkomsten kunt u nog eens nalezen in een nieuwsbericht

informatie over de omgeving.

we daar nu mee.

op onze website. En wilt u nieuwsberichten en weblogs

www.ivn.nl

per e-mail ontvangen? Schrijf u dan via onze website in voor

of www.vvvoudeijsselstreek.nl/

onze nieuwsdienst.

activiteitenkaart
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duurzaam in wonen
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inhoud

NIEUW
WOONZORGCENTRUM
GENDRINGEN
Voorbereidingen in volle gang

Contactgegevens Wonion
Huurders van Wonion kunnen 24 uur
per dag, 7 dagen per week online
zaken regelen via de persoonlijke
pagina MijnWonion.

Wonion

Telefoon: (0315) 69 60 00
E-mail: info@wonion.nl

Bezoekadres

Hutteweg 115, 7071 BV Ulft

Postadres

Postbus 145, 7070 AC Ulft

Openingstijden

Na de zomer start de bouw van
het nieuwe woonzorgcentrum in
Gendringen. Dat is nu de planning.
De bouw duurt ongeveer anderhalf
jaar. Dit betekent dat bewoners
in de loop van 2021 het gebouw
betrekken.

Het sterk verouderde Maria Magdalena Postel
in Gendringen maakt plaats voor een nieuw
woonzorgcentrum. Bewoners verhuisden naar
De Meulenbeek in Ulft. Hiermee is een start
gemaakt in de realisatie van huisvesting aan
senioren, zorgbehoevenden en het creëren van
ruimte voor buurtfuncties. Dit komt samen in
het nieuwe woonzorgcentrum van Gendringen.

Woonzorgcentrum

Met ruimte voor buurtfuncties

Het gebouw wordt
volledig gasloos gebouwd.

Zeer energiezuinig

Op het dak van het gebouw
komen ruim 500 zonnepanelen.

U vindt ons ook online
 www.wonion.nl
 @Wonion_
 WooncorporatieWonion
 WooncorporatieWonion
 company/wonion

Colofon
WonionMagazine

Gasloos

Zonnepanelen

Maandag t/m vrijdag van
08.30 - 17.00 uur telefonisch
en op afspraak

Het woonzorgcentrum wordt
zeer energiezuinig opgezet.

Is een uitgave van Wonion en
verschijnt twee keer per jaar.
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Vormgeving

Sterk! buro in creatieve communicatie,
Doetinchem

Druk

Maarse Drukwerk

Oplage
4.200

In WonionMagazine leest u over
belangrijke ontwikkelingen op het
gebied van wonen in de Achterhoek.
Voor meer informatie verwijzen wij
vaak naar onze website.
We horen ook graag wat er speelt in
de wijk, de buurt en bij de bewoners.
Bij Wonion stellen wij u, als klant
centraal. Neem bij vragen of wensen
daarom gerust contact met ons op.

Bewoners nieuw woonzorgcentrum

Het nieuwe woonzorgcentrum biedt 43 woningen
voor bewoners van Azora, 11 woningen voor bewoners
van Wonion en 14 woningen voor bewoners van Estinea.

Beweegtuin

Voor jong en oud.

Ontwerp definitief
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De reacties van omwonenden op eerdere ontwerpen
namen wij mee in het uiteindelijke ontwerp.

