Jaaroverzicht 2018
Aantal medewerkers

7,7

52%

Woningbezit 10.495

104

48%

38%

FULLTIME

Dit seniorencomplex in Woensel-Zuid
voldeed niet meer aan de maatstaven
van deze tijd en is flink onder handen
genomen. Alle 169 woningen krijgen een
nieuwe keuken, badkamer, radiatoren,
vensterbanken en kozijnen. Hiermee
worden ook alle woningen verduurzaamd
en hebben nu energielabel A.

PARTTIME

7,4

Groot onderhoud De Horst

Aantal fte
MAN

Waardering medewerkers

VROUW

Waardering bewoners

Projecten

97

62%

Samenstelling bezit naar huurprijssegment
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Best 110
Oirschot 911
Nuenen 17

Officiële starthandeling Picuskade
In mei werd de officiële start van de
bouw van project Picuskade in Eindhoven
ingeluid. Een prestigieus project aan
het Eindhovens Kanaal waar Wooninc.
straks 85 studio’s en 18 tweekamerappartementen verhuurt. Voor de
toekomstige bewoners komt daarmee
exclusief wonen op loopafstand van de
stad binnen handbereik.

Eindhoven 7.547
Geldrop-Mierlo 990

65%

Veldhoven 249
Reusel-De Mierden 103

Waalre 277
Heeze-Leende 48

Bladel 70

17%

13%
5%

Bergeijk 173
Goedkoop
< € 414

Betaalbaar
€ 414 / 635

Bereikbaar
€ 635 / 710

Duur
> € 710
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DÉ SENIORENHUISVESTER
Verdeling woningbezit

Verhuringen

H-One woningen in Veldhoven
De speelse vrijstaande huisjes aan
de Heerbaan-Djept zijn de perfecte,
flexibele oplossing voor zelfstandig en
betaalbaar wonen. Wooninc. heeft een
leegstaand terrein een vriendelijk
gezicht gegeven en leverde hiermee
een bijdrage aan de dringende vraag
naar sociale huurwoningen in de
gemeente Veldhoven.
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49%

39%

14%

<23 jaar

42%

23-55 jaar

44%

>55 jaar

12%

Nieuwbouw Fakkellaan
Aan de Fakkellaan realiseren we
21 nieuwbouw woningen en
appartementen bedoeld voor mensen
met een psychiatrische achtergrond.
Samen met GGzE De Boei bieden we
hier ook een kwetsbare doelgroep
woonperspectief.

Senioren >55 jaar

Reguliere doelgroep

Jongeren <23 jaar
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Nieuwbouw in uitvoering
1 JANUARI

10.482

Oplevering Parkwachters
De laatste 8 huurwoningen van
Parkwachters in Best zijn in november
opgeleverd. Het gaat om 4 studio’s en
4 appartementen. 8 jonge huurders
nemen hun intrek in deze nieuwbouwwijk omgeven door een prachtig park.

Samen
TE K

Aankoop +12

Verkoop -35

Welzijnsactiviteiten
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Oplevering Toversnest
Achter de monumentale gevel van het
voormalige klooster in Heeze bouwde
Wooninc. 43 huur- en 34 koopappartementen voor senioren. Toversnest werd
in mei feestelijk geopend.

In onze woongebouwen i.s.m. Vitalis.

Nieuwbouw
opgeleverd +36

In het Sint Joriskwartier in Eindhoven
leverden we in juni 28 studio’s op.
De studio’s aan de Pastoor Sickingstraat
zijn ontwikkeld met oog voor detail en
gevoel voor historie. Ze zijn gebouwd in
de sfeer van het ‘Witte Dorp’, maar dan
helemaal fris en nieuw.
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Alle cijfers in het jaaroverzicht 2018 zijn per 31-12-2018.
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31 DECEMBER

10.495
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Oplevering studio’s
Pastoor Sickingstraat

156

In onze strategie vormen allianties een
belangrijk instrument. Ook in 2018 zijn
samenwerkingen verbreed en versterkt. Onder
andere met zorginstellingen om senioren een
integraal aanbod te kunnen doen op het vlak
van wonen-zorg-welzijn. Onze alliantie met
Vitalis in de vorm van ons klantencentrum
WoonincPlusVitalis is nog sterker geworden.
Er zijn ook nieuwe samenwerkingen ontstaan
met Joris Zorg, Sint Annaklooster - samen
nemen we woonzorgcomplex Antonius in Acht
over - en met RSZK, met wie we participeren in
‘De Slimme Wijk’ in Waalre.

Eind 2018 vierde Stayinc. B.V. haar
eerste verjaardag. Stayinc. is een dochteronderneming van Wooninc. waarin een
deel van het vastgoed van Wooninc. is
ondergebracht. Stayinc. focust zich
op woningen in het midden- en hogere
segment. In 2018 is gestart met het
leggen van een basis voor de onderneming.
In 2019 wordt deze verder uitgebouwd
in de vorm van o.a. een eigen kantoor.
Stayinc. gaat zich vestigen in de Grijze
Generaal.
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5.979

Duurzaamheid

Visitatie opgestart

Ook op het gebied van
duurzaamheid zoeken we de
samenwerking op. Met
collega-corporaties en met
de gemeenten. Zo hebben
we een duurzaamheidspact in
Eindhoven. En we werken samen
aan een aardgasvrij Eindhoven.
Een van de pilots van een
aardgasvrij Eindhoven is in
de wijk ’t Ven waar ons
woongebouw Theresia staat.

Zo leggen we verantwoording af en
kunnen we onze prestaties verbeteren.
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