
Afdeling Vastgoedbeheer  
onderhoudt 14.500 woningen    

Mooiland Maasland beheert zo’n 14.500 woningen. Aan de hand van 

een meerjarenplanning onderhouden we onze woningvoorraad. 

Elk jaar komen er circa vijfhonderd woningen in aanmerking voor 

groot onderhoud. Daarnaast lopen er verschillende onderhoudscycli  

voor schilderwerk, of bijvoorbeeld het vervangen van keukens. De 

afdeling Vastgoedbeheer heeft de staat van alle woningen uit onze 

voorraad exact in beeld. Jacqueline Pluym is manager van deze afde-

ling. Samen met haar team zorgt ze ervoor dat onze huurders prettig 

kunnen blijven wonen.

‘Bij Vastgoedbeheer weten we 

heel goed voor wie we aan het 

werk zijn. De huurder staat 

bij ons centraal. Dat betekent 

dat we kritisch zijn in ons on

derhoudsbeleid. We vragen 

ons steeds af of woningen 

nog voldoen aan de eisen van 

deze tijd. Sommige oude wo

ningen passen we aan, zodat 

onze huurders er weer met ple

zier in kunnen wonen. Andere woningen maken we geschikt voor 

senioren. Als we woningen met ons onderhoud niet op het niveau  

kunnen brengen dat wij in deze tijd voor onze doelgroep geschikt  

achten, wordt besloten tot verkoop of herstructurering. Zo houden we 

onze woningvoorraad uptodate en zorgen we voor een gevarieerd 

woningaanbod’, vertelt Jacqueline.

Lerende organisatie
‘Nieuwe materialen, milieueisen, veranderende inzichten. Ons vakge

bied is constant in ontwikkeling. We doen dan ook regelmatig pilots 

om te testen hoe vernieuwingen uitpakken. Pas daarna besluiten  

we of we ze doorvoeren. We evalueren veel van onze onderhoudspro

jecten. Bijvoorbeeld door een enquête onder de bewoners te houden. 

De leerpunten bespreken we in het team. Zo blijven we als organisatie 

lerenen kunnen we onszelf steeds verbeteren. Dat blijven we belangrijk  

vinden, ook al voldeden we bij de eerste meting voor het onderdeel  

woning onderhouden van het KWHhuurlabel (Kwaliteitscentrum  

Woningcorporaties Huursector) met een 7,8 meteen ruim aan de norm!’  
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Marcel Jacobs en Jacqueline Pluym



 Wet en werking

‘We begrijpen dat er bezuinigd moet worden’,  

vertelt Willem Jan, directeur Financiën, Control  

en ICT van Mooiland. ‘De overheid lijkt echter te 

denken dat woningcorporaties op een zak met 

geld zitten. Niets is minder waar. Ons geld zit in  

woningen. Onze inkomsten uit verhuur en ver

koop steken we vrijwel direct in onderhoud en 

leefbaarheid. Daarmee leveren corporaties een 

belangrijke bijdrage aan de samenleving. De 

fiscalisering is prima voor onze commerciële ac

tiviteiten, maar klopt niet voor onze maatschap

pelijke, onrendabele activiteiten. Er ontstaat een 

ongelijk speelveld: we betalen meer belasting dan 

een commerciële verhuurder!’

Sociaal hart
De veranderingen zijn niet alleen ingegeven door 

de economische crisis. Sinds 1995 zijn woningcor

poraties financieel zelfstandig. Daarin zochten en

kele woningcorporaties de grenzen op, of gingen  

er zelfs overheen. ‘Het is goed dat nieuwe wetgeving 

dergelijke excessen tegengaat. Maar die schanda

len zijn wel op zichzelf staande gevallen, waarvan 

een hele branche de dupe wordt. Een branche die 

uit zo’n 450 woningcorporaties bestaat; allemaal 

met een sociaal hart’, vindt Willem Jan. 

Eenzijdige wijken
Wat gebeurt er met een wijk als daar alleen huis

houdens wonen met een inkomen tot € 33.000,- per 

jaar én als corporaties minder ruimte krijgen om te 

investeren in goede huisvesting en leefbaarheid? 

Mirjam Kräwinkel, directeur van Mooiland Maas

land: ‘Een mix van bewoners met verschillende 

inkomens zorgt voor een natuurlijk evenwicht en 

vitaliteit in een buurt. Als je eenzijdige wijken cre

eert en dan ook nog eens weinig geld overhoudt 

voor leefbaarheid, gaan deze wijken snel achter

uit.’ Willem Jan: ‘Dit zijn de Vogelaarwijken van de 

toekomst. De overheid zou meer moeten leren van 

het verleden.’ 

Tussen wal en schip
Mirjam: ‘We zullen met z’n allen goed moeten kij

ken hoe we de Europese wet invoeren. We willen 

ons maximaal blijven inzetten voor gevarieerde 

wijken en willen ook kansen blijven bieden voor 

mensen die net boven die inkomensgrens zitten. 

Zij zijn vaak niet in staat een woning te kopen of 

van een commerciële partij te huren. Zij vallen 

straks tussen wal en schip.’  

De onzekere toekomst van  
de sociale woningbouw 
‘Hiermee creëer je de Vogelaarwijken  

van de toekomst’

De wereld is continu in beweging. Ook voor woningcorporaties verandert er veel. Op financieel 

gebied bijvoorbeeld door de fiscalisering en de Vogelaarheffing. Maar ook door inperking van het 

werkgebied van corporaties. Bovendien mogen woningcorporaties van Europa vanaf 1 oktober 

2010 hun woningen alleen verhuren aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000,-. Het resultaat?  

‘Corporaties krijgen minder investeringsruimte en een grote groep huurders zal tussen wal en schip 

vallen. Dat is niet goed voor de buurt’, waarschuwen Mirjam Kräwinkel en Willem Jan van Lokven.

Mirjam Kräwinkel en Willem Jan van Lokven.



 Maasland in beeld

Mooiland Maasland scoort een 8
Visitatie: positief kritisch

Een goed woningaanbod in vitale buurten en klantgerichte dienstverlening. Dat is waar Mooiland 

Maasland voor staat. Daar leggen we graag verantwoording voor af, bijvoorbeeld in de visitatie die 

onlangs werd uitgevoerd. 

Werkwijze
Een onafhankelijke commissie voerde gesprek

ken met medewerkers van Mooiland Maasland en  

met samenwerkingspartners, waaronder ge

meenten, huurdersorganisaties en zorg en wel

Nieuwe directeur Mooiland Vastgoed
Weer met volle kracht vooruit

Mooiland Maasland is op dit moment opdrachtgever voor vijftig bouw-

projecten in de regio. ‘En gelukkig kunnen we in al die projecten weer 

met volle kracht stappen zetten’, vertelt Albert Jan de Ruiter. Sinds  

1 april 2010 is hij de nieuwe directeur van Mooiland Vastgoed. ‘We 

hebben het geduld van onze huurders en sociale partners in 

2009 op de proef gesteld.’

zijnsinstellingen. Ook gebruikte de commissie 

de resultaten van een digitale enquête onder 

belanghebbenden. De visitatie werd uitgevoerd 

voor zowel de holding Mooiland als voor de werk

De aanpassing van de projectportefeuille, begin 

2009, was noodzakelijk en weloverwogen. Toch be

tekende de aanpassing natuurlijk slecht nieuws 

voor sommige van onze partners. Ook was Mooi

land niet altijd duidelijk genoeg in haar afspraken 

en beloften. ‘Er was simpelweg niet voldoende 

inzicht in de haalbaarheid en tijdsplanning van 

bepaalde projecten’, licht Albert Jan toe. ‘Daar 

hebben we van geleerd. Mooiland Vastgoed heeft 

haar procesbeheersing de afgelopen periode 

sterk geprofessionaliseerd.’ Mooiland Vastgoed 

maakt onderdeel uit van de holding Mooiland. 

De werkmaatschappij ontwikkelt woningen en 

maatschappelijk vastgoed voor zowel Mooiland 

Maasland als Mooiland Vitalis. 

Inzicht 
en overzicht
Albert Jan vervolgt: 

‘Vastgoedontwikkeling 

was nooit de core business 

van woningcorporaties. De kwa

liteit van de vastgoedprojecten van 

Mooiland was altijd prima, maar de groei van 

de portefeuille liep niet gelijk met de groei van de 

organisatie. Daarin maken we nu een inhaalslag. 

Er is een projectenkalender opgesteld, procedures 

worden beschreven en overlegstructuren worden 

beter ingevuld. Dat geeft inzicht en overzicht. 
Mirjam Kräwinkel en Willem Jan van Lokven.



 Maasland in beeld

Mooiland Maasland scoort een 8

Zodat we weten waar we staan en wat we moe

ten doen. Zeker in grote gebiedsontwikkelingen en 

complexe projecten is dat onontbeerlijk’, weet Al

bert Jan die, voordat hij bij Mooiland kwam, twaalf 

jaar directeur Vastgoed was bij Heijmans.

Resultaten 2009
Ondanks de financiële crisis en de veranderingen 

bij Mooiland Vastgoed leverde Mooiland Maas

land vorig jaar 244 woningen (waarvan 198 huur

woningen) op in tien nieuwbouwprojecten. Ook 

zetten we ons volop in voor herstructurering en 

renovatie. Hierover hebben we prestatieafspra

ken gemaakt met gemeenten (20042015). Deze  

afspraken kunnen we door de economische si

tuatie niet volledig nakomen als het gaat om 

nieuwbouw en de verkoop van woningen, maar 

wel op het gebied van herstructurering en reno

vatie. In totaal heeft Mooiland Maasland in 2009 

33,6 miljoen euro geïnvesteerd in bouwprojecten. 

Daarnaast bedroegen de maatschappelijke inves

teringen 6 miljoen euro.

Verwachtingen 
In 2010 verwachten we ongeveer 217 woningen op 

te leveren, waarvan 188 huurwoningen. ‘We pak

ken alle projecten met veel energie op maar zijn 

evengoed ook afhankelijk van de markt’, vertelt 

Albert Jan. ‘Dat betekent dat we prioriteiten moe

ten stellen. De wereld is veranderd en constant 

in beweging. ‘Nauw overleg met alle gemeenten, 

zorginstellingen en huurdersorganisaties staat 

daarbij voorop.’

Divers en dynamisch
Grote lopende nieuwbouwprojecten zijn Op de 

Logte in Gennep, Cuijkse Cantheelen, de Dien

stenas in Cuijk en Hofstede Elderom in Boxmeer. 

‘Maar de kleine projecten zijn minstens zo be

langrijk’, vindt Albert Jan. ‘In een kleine kern heeft  

de revitalisering van het centrum een enorme  

impact op de leefbaarheid van het dorp.’ Voorbeel

den van centrumprojecten in 2010 zijn er legio: 

Geffen, Mill, Oijen, Berghem en Mook. Ook de pro

jecten voor herstructurering in Cuijk, Berghem, 

Heesch, Lith en Herpen gaan in volle vaart door. 

‘Het is heel divers: maatschappelijk vastgoed, 

zorgwoningen, complexe gebiedsontwikkeling 

en kleine projecten naast elkaar. Dat is het mooie 

aan dit werk.’  

maatschappijen Mooiland Maasland en Mooiland 

Vitalis. De Stichting Visitatie Woningcorporaties 

Nederland houdt toezicht op de onafhankelijkheid 

en kwaliteit van visitaties.

Uitkomsten
Er is veel waardering voor onze prestaties op 

het gebied van dienstverlening, leefbaarheid, 

bewonersparticipatie en voor de expertise van 

onze medewerkers. Elke dag werken we aan onze 

maatschappelijke taak. We zijn dan ook trots  

op een 8 als gemiddelde score. Op de beschikbaar

heid van betaalbare woningen scoorden we zelfs 

een 9. Ook de kwaliteit en duurzaamheid van ons 

woningaanbod wordt als zeer goed beoordeeld. 

Daartegenover staan enkele kritische kantteke

ningen over de aangepaste projectprogramme

ring, de communicatie daaromheen en het benut

ten van de voordelen van de fusie met Vitalis. Dit 

zijn belangrijke leerpunten voor de toekomst. Het 

volledige visitatierapport is na de zomervakantie 

in te zien of op te vragen. 

Ondernemingsplan 
De resultaten van de visitatie worden meegeno

men in het ondernemingsplan 20112014 dat mo

menteel door Mooiland Maasland wordt geformu

leerd in samen werking met belanghebbenden. In 

september vindt hiervoor een bijeenkomst plaats 

met samenwerkingspartners.  

De Lavendel in Cuijk (vorig jaar opgeleverd)



Tuyen Nguyen en Nico Klein Nulent

Ontruiming is echt het uiterste middel, vinden 

Nico en Tuyen. Daarom proberen ze gezamenlijk 

te vermijden dat het tot een uitzetting komt. ‘In 

veel gevallen lukt dat’, aldus Nico.

Opgelucht
‘Aan een uitzetting gaat een heel traject van herin

neren en in gebreke stellen vooraf. Vaak lukt het 

ons om in die periode een oplossing te vinden, 

zodat het niet tot een ontruiming komt’, aldus 

Nico. ‘Wij vinden het fijn dat Mooiland Maasland 

ons een signaal geeft als er huurachterstand is. 

Huurders reageren vaak opgelucht als we hen be

naderen om te kijken of we een betalingsregeling 

kunnen treffen’, vertelt Tuyen.

Een haalbaar perspectief
Bij Mooiland Maasland ligt de focus op het innen 

van de maandhuur. Nico: ‘We kijken eerst hoe 

we ervoor kunnen zorgen dat de huurder in de 

toekomst zijn lopende huur kan betalen. Als dat 

op orde is, onderzoeken we hoe de huurder zijn 

opgebouwde schuld kan terugbetalen.’ Een maat

schappelijke manier van werken, vindt Tuyen. ‘De 

huurder krijgt op deze manier een haalbaar per

spectief geboden. Hij kan bovendien laten zien dat 

hij van goede wil is door ervoor te zorgen dat de 

maandhuur betaald wordt.’

Verlengstuk
Nico: ‘Voor ons is de hulpverlening een verleng

stuk van ons debiteurenbeheer. Tuyen kent de 

achtergrond van zijn cliënten, hij heeft een goed 

beeld van hun inkomen. Hij adviseert ons zodat wij 

ervan uit kunnen gaan dat de huurder een haal

baar betaalvoorstel doet. De kans is dan groot dat 

de huurder zijn afspraken kan nakomen.’ 

‘Belangrijk is ook dat we steeds dezelfde bood

schap communiceren richting huurders’, voegt 

Tuyen toe. ‘We stemmen afspraken goed af, zodat 

we als het ware met één mond spreken. Dat schept 

helderheid en laat geen ruimte voor misverstan

den.’ 

Met deze manier van werken én een huurder van 

goede wil kunnen we een ontruiming volgens Nico 

en Tuyen altijd voorkomen. En dat is waar Mooi

land Maasland naar streeft.   

Goede samenwerking voorkomt 
uitzetting 
‘Hulpverlening is een verlengstuk van 

ons debiteurenbeheer’

Huisuitzetting is ingrijpend voor alle betrokkenen. Daarom is Mooiland Maasland alert op huurach-

terstanden. Samen met hulpverlenende instanties proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat 

huurders wegens betalingsproblemen uit hun woning worden gezet. Nico Klein Nulent, senior mede-

werker Huurzaken bij Mooiland Maasland en Tuyen Nguyen, algemeen maatschappelijk werker bij 

het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk vertellen hoe zij samenwerken.

 De ontmoeting
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Elke Infomij reageren drie vakbroeders op een actuele stelling of vraag
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Stelling

‘Het is onze gezamenlijke taak  
om kwetsbare groepen onderdak  
te bieden. Juist nu!’ 

Een dak boven je hoofd. Dat is één van de eerste levensbehoeften van 

een mens. Toch is het voor kwetsbare groepen in de samenleving niet 

altijd vanzelfsprekend om een woning of zelfs maar onderdak te heb-

ben. Geldproblemen, psychische nood of andere problemen zorgen 

ervoor dat zij hun reguliere woning kwijtraken. De crisisopvang zit 

vol. Bezuinigingen maken het maatschappelijke organisaties steeds 

moeilijker om passende hulp te bieden. Een groep kwetsbare men-

sen dreigt tussen wal en schip te vallen. Mooiland Maasland vindt dat 

er gezamenlijke afspraken gemaakt moeten worden voor de opvang 

van deze groep. Wordt het niet eens tijd voor maatregelen?

Jeroen van der Eerden, directeur-bestuurder Stichting Oosterpoort

‘Het huisvesten van kwetsbare groepen is één van de kerntaken van 

woningcorporaties. Een dak boven je hoofd is voor deze groepen niet 

voldoende. Ik pleit voor het huisvesten van mensen met een zorgvraag 

in stabiele buurten. Dus niet ergens achteraf, want dat brengt juist on

nodige risico’s voor deze bewoners met zich mee.Naast huisvesten, is 

het organiseren van de zorg belangrijk. Waar de zorgvraag direct ge

lieerd is aan het wonen, moet de woningcorporatie er zelf op toezien 

dat de zorg er daadwerkelijk komt. Woonconsulenten doen dit prima. Ik 

merk dat als professional én als buurtgenoot. Mooiland bracht recent 

in mijn wijk zorg op gang waardoor een honderdjarige zelfstandig in 

zijn flatje kan blijven wonen.’   

Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss

‘Kwetsbare mensen verdienen altijd onze aandacht. In goede, maar 

zeker ook in slechte tijden. Daarom is het belangrijk dat woningcor

poraties, instellingen en gemeenten goed samenwerken. Wij moeten 

ervoor zorgen dat mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen,  

mee blijven doen in de maatschappij. Ze mogen niet buitengesloten 

worden. Dat zou maatschappelijk onverantwoord zijn. Gelukkig gebeu

ren er al veel goede dingen. Onlangs is er bijvoorbeeld in Heesch een 

opvang voor vrouwen met kinderen geopend. Toch is het hard nodig 

dat er structurele oplossingen komen. Ik ben ervoor dat de huisvesting 

van kwetsbare mensen in de prestatieafspraken tussen gemeenten en 

woningcorporaties wordt vastgelegd. Het huisvesten van bijzondere 

doelgroepen mag wat mij betreft hoog op de agenda komen.’   

Gerbert Scherphof, directeur GGZ Oost-Brabant

‘Ja, mee eens! Ook de cliënten binnen de GGZ willen burger zijn, op een 

zo maatschappelijk mogelijke manier wonen, werken en recreëren. Voor 

lang niet alle GGZcliënten die langer zorg nodig hebben, is het nodig 

om beschermd te wonen in een woonvorm. Veel van onze cliënten kun

nen en willen op zichzelf wonen, als ze maar goede begeleiding krijgen. 

Daar ligt de verantwoordelijkheid van de GGZ, Mooiland Maasland wijst 

cliënten vaak via onze bemiddeling een woning toe. Wij spreken af dat 

we cliënten de ondersteuning geven die nodig is. Zodat het zelfstandig 

wonen niet tot overlast leidt.’   


