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WIJ GEVEN THUIS STRATEGIE MOOILAND

sociale huisvester

volwaardige corporatie

26.060 woningen

Wij

zijn Mooiland
Wij zijn een sociale huisvester. We bieden woningzoekenden
en huurders een betaalbare sociale huurwoning van passende
kwaliteit. We beheren 26.000 huurwoningen in 127 gemeenten
in heel Nederland. Elke dag werken we - met een hart voor
wonen en samen met onze partners - aan goed en betaalbaar
wonen.

127 gemeenten

noordoost-brabant en gennep

Strategie

in het kort

Bij Mooiland zijn we graag een woningcorporatie zoals de samenleving die graag ziet. Een corpo
ratie die een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geeft aan mensen die daarin niet zelf
kunnen voorzien. En een corporatie die herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is voor huurders
en partners. Die weet wat er speelt en oog heeft voor prettig wonen in de wijk en sociale vraag
stukken. Een volwaardige woningcorporatie, dat is wat wij willen zijn.

In Noordoost-Brabant 1 zijn wij die corporatie. Daar staan nu al de meeste van onze sociale huur
woningen en daar zijn we een belangrijke partner als het gaat om woningen voor mensen met
lagere inkomens of mensen die om andere redenen niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. Ook zijn we in Noordoost-Brabant herkenbaar en goed aanspreekbaar in de wijk.
Die volwaardige woningcorporatie kunnen we niet overal zijn. Buiten Noordoost-Brabant is ons bezit
sterk versnipperd. We zien dat andere corporaties daar met hun netwerk meer kunnen betekenen
voor huurders in de wijk. Daarom trekken we ons tot 2023 geleidelijk terug uit gebieden die het verst
van Noordoost-Brabant af liggen door woningen in goede staat te verkopen of over te dragen.
1

Daar waar we het in de koers van Mooiland hebben over Noordoost-Brabant bedoelen we steeds het kerngebied Noordoost-Brabant én Gennep.
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voor elkaar te zijn
de buren gaat’

‘Als huurder vind ik het belangrijk om er
en te weten hoe het met

“In het nieuwe appartementencomplex wonen jong en oud bij elkaar. De sfeer is
gemoedelijk en de mensen zijn betrokken en begaan met elkaar. Ik vind het fijn dat
je er voor elkaar bent en het is belangrijk om te weten wie je buren zijn en hoe het
met hen gaat.”
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STRATEGIE IN HET KORT

maatschappelijke organisatie

elke dag iets beter

Wij geven thuis
Thuis geven als volwaardige woningcorporatie. Dat is onze belangrijkste opgave voor de komende tien jaar. Daarom maken we actief
werk van:
• Betaalbare woonlasten (huur, energielasten, servicekosten)
voor onze huurders.
•	
Kwalitatief goede woningen die toekomstbestendig zijn en
geschikt voor alle levensfasen.
•	Samen met partners en collega-corporaties zorgen voor
voldoende geschikte sociale huurwoningen in Noordoost-Brabant.

Doelgroep
Wij zijn er voor mensen met een lager inkomen (tot 36.798/
41.056 euro in 2018), mensen met een bijzondere woon- of
zorgvraag of mensen die om andere redenen maar moeilijk
aan woonruimte komen.

gezond verstand

helder

attent

•	
Duurzame woningen. We brengen alle bestaande woningen
naar minimaal energielabel B. Onze ambitie op het vlak
van duurzaamheid stopt daar niet. De komende jaren
moeten steeds meer woningen voldoen aan het concept
van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).
•	
Het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan prettige
wijken en fijn samen wonen.
•	Huurders die een extra steuntje in de rug nodig hebben,
helpen we samen met onze partners in wonen, welzijn en
zorg op weg.
• Een betere dienstverlening voor onze huurders.
• Goede overdracht van onze woningen na verkoop.
• Verantwoorde en doelmatige besteding van middelen die
vrijkomen uit de verkoop. De middelen zetten we vooral in
voor betaalbare, kwalitatief goede, energiezuinige en voldoende sociale huurwoningen. Vinden we geen doelmatige
bestemming, dan ondersteunen we andere corporaties
in hun opgave.

Waarden
Bij Mooiland maken we onze ambities op verschillende manieren waar. Door ons
werk elke dag iets beter te doen, onze dienstverlening op orde te brengen en te
werken aan tevreden huurders. Maar ook door helder te zijn over ieders verantwoordelijkheden en over onze taak als woningcorporatie. Regels zijn er om te
volgen, maar we volgen ook ons gezond verstand en stappen van een regel af
als dat nodig is om huurders echt te helpen. Om dat te kunnen doen luisteren
we naar onze huurders om te weten wat leeft en speelt. We denken mee en zijn
attent. Zo geven wij thuis.

strategische keuzes

woningwet

Onze belangrijkste

keuzes

Door duidelijke strategische keuzes te maken over waar we voor staan, voor wie we er zijn en
waar we actief zijn, geven we bij Mooiland invulling aan de volwaardige woningcorporatie zoals
de maatschappij die graag ziet. Elke keuze maken wij in het belang van de volkshuisvesting. Dat
is wat je doet als volwaardige woningcorporatie.

Waar we voor staan

De Woningwet

Wij staan als maatschappelijke organisatie in dienst van de
samenleving. Die samenleving vraagt om voldoende sociale
huurwoningen voor mensen met een lager inkomen en mensen
die om andere redenen niet zelfstandig in huisvesting kunnen
voorzien. Diezelfde samenleving heeft in toenemende mate
behoefte aan kwalitatief goede en duurzame woningen aan de
ene kant en betaalbare woonlasten aan de andere kant. Ook
vraagt de samenleving om prettige wijken en oor en oog voor
sociale vraagstukken. Wij geloven in een volwaardige woningcorporatie die voldoet aan deze verwachtingen door te handelen
naar de letter en geest van de Woningwet.

De overheid is anders en kritischer gaan kijken naar de rol en
het werk van woningcorporaties. Corporaties moeten terug
naar hun kerntaken: het bouwen, verhuren en beheren van
sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen en
mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting
kunnen vinden. Deze nieuwe visie leidde tot een grondige
wijziging van de Woningwet per 1 juli 2015:
•	Gemeenten en huurdersorganisaties krijgen meer zeggenschap en invloed op het beleid van corporaties.
•	Corporaties moeten hun activiteiten concentreren op één
woningmarktregio (kerngebied). In alle andere regio’s geldt
een aankoop- en nieuwbouwverbod.
•	Corporaties moeten hun sociale (DAEB) en commerciële (nietDAEB) activiteiten duidelijk scheiden. De ruimte voor commerciële activiteiten is beperkt.
•	Woningcorporaties mogen sinds 1 januari 2016 alleen nog
woningen met een passende huurprijs toewijzen aan mensen
met een laag inkomen (dat wil zeggen met een huur van
maximaal 597,30 euro en 640,14 euro 1).
		 1 Prijspeil 2018

8

9

WIJ GEVEN THUIS STRATEGIE MOOILAND

zijn of haar verhaal. En daar

‘Iedereen heeft
we bij Mooiland naar’

luisteren

“Het gevoel van veiligheid overheerst en het contact met andere mensen in de wijk is
ook fijn. Wat ook helpt, is dat Mooiland snel klaar staat als er in huis een reparatie
nodig is. Dat is heel prettig.”
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ONZE BELANGRIJKSTE KEUZES

bezit sterk versnipperd

lagere inkomens

concentratie op noordoost-brabant

Oldambt

Voor wie we er zijn
Alkmaar

We zijn er voor mensen die zelf niet in hun woonvraag kunnen voorzien. Dat zijn vooral mensen
met lagere inkomens (tot 36.798/ 41.056 euro in 2018). Ook maken wij ons sterk voor mensen met
een bijzondere woon- of zorgvraag, mensen die door veranderingen in hun leven op zoek moeten
naar andere woonruimte of mensen die van elders komen en simpelweg nog geen eigen thuis
hebben. Iedereen heeft een eigen verhaal. Voor hen zijn wij aan het werk.
Den Haag
Zoetermeer

Waar we actief zijn
Om een volwaardige woningcorporatie te kunnen zijn gaan we ons nadrukkelijker concentreren op
Noordoost-Brabant. In dit ‘kerngebied’ staan de meeste van onze sociale huurwoningen en pakken
we onze kerntaken op. We zijn er aanspreekbaar op betaalbare, kwalitatief goede en duurzame
sociale huurwoningen in prettige wijken. Ook zijn we aanspreekbaar op de beschikbaarheid van
voldoende sociale huurwoningen voor onze doelgroep.

Verspreid bezit
Een volwaardige woningcorporatie kunnen we niet overal zijn.
Ons woningbezit is verspreid over heel Nederland en sterk
versnipperd. In 61 van de 127 gemeenten hebben we minder dan
50 woningen. Wij zien dat we daar niet de toegevoegde waarde
kunnen bieden die een sterke regionale woningcorporatie wel
kan bieden.

Maar de rol van een volwaardige woningcorporatie gaat verder
dan dat. Wij geven thuis als huurders een steuntje in de rug
nodig hebben om prettig te wonen. Samen met onze partners
in wonen, welzijn en zorg helpen we hen op weg. Ook stimuleren
we huurders die zelf initiatieven nemen om prettig te kunnen
wonen. We zijn herkenbaar in wijken aanwezig. Door persoonlijk contact kunnen we huurders immers makkelijker helpen.

Pijnacker
Apeldoorn
Arnhem
Nijmegen

Breda

Kantoor Grave
Kantoor Ede

Bezit Mooiland per eind 2016
Totaal aantal woningen: 26.000

<50 woningen: 61 gemeenten

Gemeenten waar we actief zijn: 127

50-150 woningen: 39 gemeenten
150-300 woningen: 9 gemeenten
>300 woningen: 18 gemeenten
Verkoop in 2016: 3 gemeenten
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woningen verkopen

terugtrekken uit gebieden

Oldambt

Verkoop en overdracht van woningen
Die volwaardige woningcorporatie kunnen we niet overal zijn. Ons woningbezit is verspreid over heel
Nederland en sterk versnipperd. In 61 van de 127 gemeenten hebben we minder dan 50 woningen.
Welke toegevoegde waarde kunnen we daar bieden, wetende dat een regionale woningcorporatie
het bijna altijd beter doet?
In het belang van de volkshuisvesting maakt Mooiland daarom de ingrijpende keuze zich de
komende jaren terug te trekken uit de gebieden die het verst van Noordoost-Brabant liggen.
Door woningen – inclusief de taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen – in goede
staat te verkopen. Waar wij in Noordoost-Brabant op een verantwoorde manier aan de slag gaan
met onze volwaardige rol, gaan we ook hier verantwoord te werk. We dragen de woningen in een
goede staat over, bij voorkeur aan collega-woningcorporaties.

Alkmaar

Den Haag
Zoetermeer
Pijnacker
Apeldoorn
Arnhem

Na 2023 is Mooiland naast de tien gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en Gennep alleen nog
op kleine schaal actief in Breda en Apeldoorn en in een aantal gemeenten in de stadsregio ArnhemNijmegen. In totaal zijn we dan nog aanwezig in 23 gemeenten. We verhuren daar circa 20.000
verhuureenheden.

Nijmegen

Breda
Kantoor Grave
Kantoor Ede

Verkoopstrategie

1

Gebied

Aantal woningen

Aantal gemeenten

Kerngebied NO Brabant + Gennep

Circa 17.000 woningen

10 gemeenten

Werkgebied

Circa 2.700 woningen

13 gemeenten2

Verkoopportefeuille fase 3

Circa 1.800 woningen

26 gemeenten

Verkoopportefeuille fase 2

Circa 3.700 woningen

43 gemeenten

Verkoopportefeuille fase 1

Circa 2.800 woningen

38 gemeenten

1

Incl. gewenste uitbreiding van ca. 1500 woningen
In de stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft Mooiland niet in alle gemeenten huurwoningen. In totaal heeft Mooiland
in het werkgebied in 13 gemeenten huurwoningen.

2
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middelen doelmatig besteden

nog actief in werkgebied van 100 km

bezit goed achterlaten

2026

20.000 woningen

Doelmatige besteding van maatschappelijke middelen
Een verantwoorde omgang met maatschappelijke middelen staat centraal in ons denken en
handelen, net als goede zorg voor onze woningen. Zo zorgen we ervoor dat we niet alleen nu
kwalitatief goede en betaalbare woningen kunnen bieden aan onze doelgroep, maar ook in de
(verre) toekomst. De middelen die de komende tien jaar vrijkomen uit de verkoop van woningen,
besteden we doelmatig en in het belang van de volkshuisvesting. Vrijkomende middelen besteden
we in alle gebieden waar we (nog) werkzaam zijn aan:
• Betaalbare woonlasten: huur, energielasten en servicekosten.
• Toekomstbestendige woningen die geschikt zijn voor alle levensfasen.
• Duurzame woningen. We brengen alle bestaande woningen naar minimaal energielabel B.
In Noordoost-Brabant gaan we zelfs verder door een deel van de woningen aan de buitenkant
aan te pakken volgens het nul-op-de-meter concept, zodat we deze woningen op termijn zoveel
mogelijk energieneutraal kunnen maken.
• Voldoende sociale huurwoningen in Noordoost-Brabant (inclusief Oss en Den Bosch).
Vinden we geen doelmatige bestemming voor onze middelen, dan ondersteunen we collega corporaties in hun opgave. Ook die keuze past bij een volwaardig corporatie.

De komende jaren doet Mooiland geleidelijk en op een verantwoorde manier afstand van woningen in een flink aantal
gemeenten. Het is de bedoeling dat ons woningbezit daalt
van de huidige 26.000 naar 20.000 woningen. Op de lange
termijn zijn we alleen nog werkzaam in Noordoost-Brabant
en een aantal gemeenten daaromheen.
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15 jaar met heel veel
plezier. We zetten de bloemetjes buiten’

‘Wij wonen hier al

“We hebben alles hier om mij heen op loopafstand, dat is erg prettig en makkelijk.
We trekken er bijna dagelijks op uit voor een boodschap of wandeling. We zitten
hier helemaal goed.”
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betaalbare woonlasten

betaalbaar wonen onder druk

bevolkingskrimp op lange termijn

huurbeleid

Wij

geven

thuis

Mooiland heeft een ideaal. Dat ideaal is een woningcorporatie zoals de maatschappij die graag
ziet. Aan die volwaardige woningcorporatie geven wij vorm door duidelijke keuzes te maken als
het gaat om de beschikbaarheid van voldoende duurzame en betaalbare huurwoningen. Huur
ders die zich in de wijk inzetten, kunnen rekenen op onze ondersteuning. Huurders die een extra
steuntje in de rug nodig hebben in het leven, helpen we op weg samen met onze partners in
wonen, welzijn en zorg. We hebben oog en oor voor maatschappelijke vraagstukken en weten
dat iedereen een eigen verhaal heeft. Wij luisteren naar dat verhaal en gaan aan de slag.

Betaalbaarheid
Mooiland maakt werk van betaalbare woonlasten voor huurders. Wij kunnen de woonlasten direct beïnvloeden via ons
huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging en door scherp te zijn
op te hoge servicekosten. De energielasten kunnen we deels
beïnvloeden door het nemen van energiebesparende maat
regelen.
Mensen met een lager inkomen (tot 36.798/ 41.056 euro in 2018)
krijgen in de komende jaren geen of een inflatievolgende huur
verhoging. Dit is afhankelijk van het gebied waar ze wonen.
Het is onze taak om juist voor deze mensen voldoende en
betaalbare huurwoningen te hebben. Bij huishoudens met
een inkomen boven 41.056 euro vragen we een huurverhoging
passend bij het inkomen. De exacte percentages bepalen we
jaarlijks in overleg met de huurdersorganisaties.

Uitdagingen op betaalbaarheid
Onderzoek toont aan dat de betaalbaarheid van wonen onder
druk staat en dat vooral minima en (eenouder)gezinnen met
kinderen daar last van hebben, evenals huurders die tevergeefs
een beroep doen op huurtoeslag. Steeds meer huishoudens
ervaren betalingsproblemen en leven op de armoedegrens. Het
betaalbaar houden van het wonen is een gezamenlijke opgave
van de overheid, woningcorporaties, gemeenten én de huurder
zelf. De woonlasten worden beïnvloed door huur(toeslag), servicekosten, gemeentelijke lasten én energielasten.

voldoende woningen

prestatieafspraken

reële slaagkansen

Beschikbaarheid
Over de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen
maken we jaarlijks prestatieafspraken met de gemeenten in
Noordoost-Brabant. We werken aan reële slaagkansen bij het
zoeken van en reageren op een huurwoning. We besteden extra
aandacht aan voldoende woningen met een huur tot en met
597,30 euro. De beschikbaarheid van die woningen staat onder
druk. Dat komt door het toenemende aantal één- en tweepersoonshuishoudens en door ‘passend toewijzen’. Door deze overheidsmaatregel komen mensen met lage inkomens en recht op
huurtoeslag alleen nog in aanmerking voor woningen met huurprijzen tot maximaal 597,30 euro of 640,14 euro (prijspeil 2018).
We hebben geen plannen om aan het aantal huurwoningen met
een huurprijs boven 710,68 euro uit te breiden. Ook ontwikkeling
van koopwoningen is niet aan de orde. In de gemeenten buiten
Noordoost-Brabant hebben wij niet langer een toegewezen ver
antwoordelijkheid voor de voorziening van voldoende sociale
huurwoningen. Als gevolg van de indeling in woningmarktregio’s
mogen wij ons bezit hier niet uitbreiden.

Uitdagingen op beschikbaarheid
Op korte termijn is nog sprake van bevolkingsgroei en vooral
een groei van het aantal één- en tweepersoonshuishoudens.
De toename van het benodigde aantal woningen voor statushouders maakt de druk op de sociale woningvoorraad daarnaast nog groter. Op de lange termijn is sprake van een be
volkingskrimp door de vergrijzing. Adaptief plannen, zoeken
naar tijdelijke oplossingen en het vergroten van een flexibele
inzetbaarheid van ons woningbezit voor meerdere doel
groepen, zijn goede alternatieven om de beschikbaarheid op
peil te houden.
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verbetering technische kwaliteit

levensloopgeschikte woningen

energielabel B

langer thuiswonen

klimaatakkoord

bijna energie neutraal gebouw

Kwaliteit
Huurders mogen van ons een woning verwachten van goede
kwaliteit als het gaat om bijvoorbeeld het uitrustingsniveau.
We werken in Noordoost-Brabant aan de technische kwaliteit
en verjonging van onze bestaande woningen. Dat doen we ook
door oude woningen te slopen en te vervangen door moderne
en kwalitatief passende huurwoningen.

Uitdagingen op kwaliteit
Onze woningzoekenden en huurders bestaan over tien jaar
uit meer senioren en minder gezinnen. Door de scheiding van
wonen en zorg en de lage verhuisgeneigdheid op het platteland,
blijft de toekomstige senior langer zelfstandig thuis wonen. De
veranderende samenstelling van onze doelgroep stelt eisen aan
de kwaliteit van onze woningen. Die moeten aansluiten bij de
woningbehoefte. De locatie en afstand tot voorzieningen zijn
daarbij ook van belang.

Verbeteringen technische kwaliteit woningen:
• 	Inhaalslag vervanging sterk verouderde keukens, badkamers
en toiletten.
• 	Planmatig herstellen en vervangen bouwdelen (schilderwerk,
voegwerk, dakwerk).
• 	Vervanging en onderhoud technische installaties (o.a. CV en
liften).
• 	Programma veiligheid en gezondheid bestaande uit o.a.
asbest, brandveiligheid, constructieve veiligheid, dakveiligheid
en legionella.
• Verjonging door sloop en nieuwbouw.
In het licht van de vergrijzing vraagt de huidige markt om levensloopgeschikte woningen. In die zin dat er verschillende doel
groepen in kunnen wonen. Daarom steken we in NoordoostBrabant meer middelen in de realisatie van nultredenwoningen
en zorg-geschikte woningen dichtbij voorzieningen. De nultredenwoningen zijn flexibel aan te passen aan de wensen van de
verschillende huurders. In gemeenten buiten Noordoost-Brabant
zien we erop toe dat de kwaliteit van de woningen en complexen
voldoende aansluit bij de behoefte van huurders.

Duurzaamheid
Thuis geven we ook als het gaat om duurzaamheid. In het licht
van het Klimaatakkoord van Parijs 2015 en onze ambitie om de
woonlasten betaalbaar te houden, investeren we flink in duurzaamheid. In 2026 willen we al onze huurwoningen op minimaal
energielabel B hebben. We accepteren dat de maatregelen die
we hiervoor nemen, niet altijd zijn terug te verdienen met huurverhogingen. Dat zou immers haaks staan op ons streven van
betaalbaarheid.
In Noordoost-Brabant gaan we de komende jaren zelfs verder
door een deel van de woningen te laten voldoen aan de BENG
normering (Bijna Energie Neutraal Gebouw).
BENG is gericht op:
• Een gezonde, veilige en betaalbare woning voor de huurder.
• Een goed geïsoleerde schil om de woning.
• 	Duurzame energie opwekking met behulp van eenvoudige
techniek.
• Beperkt gebruik van fossiele brandstof.
Onze nieuwbouwwoningen voldoen vanaf 2018 aan de BENG
normering

Uitdagingen op duurzaamheid
In het Klimaatakkoord van Parijs (december 2015) is afgesproken
dat de CO2-uitstoot in 2050 met 80% is verminderd ten opzichte
van 1990. Dit betekent voor woningcorporaties dat de opgave om
de woningvoorraad te verduurzamen in de komende jaren flink
toeneemt. Verduurzaming levert een belangrijke bijdrage in de
beperking van de CO2-uitstoot maar leidt ook tot lagere (energie)
lasten voor huurders en meer wooncomfort.
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stimuleren eigen initiatief

goede dienstverlening

bezit goed achterlaten

zichtbaar in de wijk

samen met partners

Maatschappelijk partner

Leefbaarheid
We geven ook thuis als het gaat om de leefbaarheid in woonwijken. Prettig wonen gaat immers
verder dan de voordeur. Prettig wonen doe je ook in een veilige straat en samen met anderen in de
wijk. We zijn helder over de verantwoordelijkheden die we daarin met anderen delen. We wijzen
huurders op hun eigen aandeel en eigen verantwoordelijkheid in prettig wonen en samen leven.
We zijn begaan met het welzijn van onze huurders. Ondanks de eigen verantwoordelijkheid kan
het gebeuren dat een huurder het op eigen kracht niet redt. Onze medewerkers zijn straks herkenbaar en merkbaar in wijken aanwezig en hebben daarin een belangrijke signalerende rol. In
die individuele gevallen kijken we dan samen met onze partners in wonen, welzijn en zorg naar
oplossingen. Waar mogelijk ondersteunen wij huurders die zélf initiatieven nemen om prettig te
kunnen wonen.

Dienstverlening
Wij geven thuis door onze huurders elke dag efficiënt, effectief en in één keer goed van dienst
te zijn. We zijn bereikbaar en bellen huurders op werkdagen binnen 24 uur terug. We willen ons
werk elke dag iets beter te doen. Medewerkers krijgen en nemen zelf de verantwoordelijkheid
om dat waar te maken. Een strakke beheersing van klantprocessen is daarbij voorwaarde. Onze
focus ligt op digitale dienstverlening, maar de huurder bepaalt zelf hoe hij of zij contact met ons
opneemt.
In elk contact stellen wij ons attent op. We hebben aandacht voor onze huurders en we vragen – en
luisteren! – door om te weten wat er echt speelt. Als maatschappelijke organisatie onderscheiden
we ons door mee te denken met de huurder, ons in te leven in de persoonlijke situatie en proactief
te reageren waar nodig. We gebruiken ook ons gezonde verstand. We verschuilen ons niet achter
regels of procedures en wijken af van beleid als dat nodig is om écht thuis te geven.

We geven thuis door samen te werken met maatschappelijk partners. We kennen namelijk de kracht
van samenwerking. Het is een rotsvast onderdeel van wie wij zijn en hoe wij kijken naar de wereld
van wonen. In huurdersorganisaties en gemeenten zien wij onze voornaamste partners.
We nemen huurders actief mee in te maken keuzes. Hun participatie is in onze ogen onmisbaar.
Wonen doe je immers samen. Formele zeggenschap vindt plaats via de huurderskoepels en via de
lokale huurdersorganisaties, die per complex of gemeente een afspiegeling zijn van de huurders
van Mooiland. Informele zeggenschap is er via klantpanels die ons helpen met verdere verbetering
van onze dienstverlening.
Mooiland waardeert de intensieve samenwerking met gemeenten op volkshuisvestelijke en
maatschappelijke vraagstukken. Met de gemeenten in Noordoost-Brabant blijven we de volledige
overlegcyclus doorlopen zoals de Woningwet die beschrijft. Ook betrekken we hen bij belangrijke
ontwikkelingen bij Mooiland of in de sector. In andere gemeenten is de samenwerking passend
bij ons marktaandeel in de gemeente.

Goede overdracht van woningen
In de gebieden waar we ons de komende jaren terugtrekken als woningcorporatie, doen we dat
nauwkeurig en met oog voor de belangen van huurders. We geven thuis door ons bezit goed achter
te laten.
Goed achterlaten betekent dat we woningen bij voorkeur verkopen of overdragen aan een andere
corporatie die lokaal bekend is. We willen dat huurders ook na verkoop of overdracht in hun woning
kunnen blijven wonen. Bij verkoop aan een andere corporatie verandert er in principe niet veel voor
de huurder. Zij houden dezelfde rechten en plichten. De huurder moet op tijd en zo goed mogelijk
worden geïnformeerd en zo min mogelijk hinder ondervinden van de overdracht.
Goed achterlaten betekent ook dat we ons bezit op een goede manier achterlaten door tot het
moment van verkoop te blijven investeren in betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woningen.
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vooruit. Ook toekomstige
betaalbaar wonen’

‘Bij Mooiland kijken we
generaties willen immers

“Met Mooiland werken we aan een gedegen huurbeleid, voor huurders vooral
vertaald in betaalbaar wonen. De samenwerking is intensief en professioneel.
Mooiland is daarbij niet bang om zich kwetsbaar op te stellen. Dat verdient waar
dering.” (Huurderskoepel Grave en Koepel Mooiland Alles Samen)
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Wij geven thuis door te zorgen voor voldoende betaalbare, kwalitatief goede en duurzame huurwoningen voor mensen die daarin om uiteenlopende redenen niet zelf kunnen
voorzien. Ook geven wij thuis in onze dienstverlening. We zijn goed bereikbaar voor huurders
en komen onze afspraken na.
Wij geven thuis als huurders een steuntje in de rug nodig hebben om prettig te wonen.
Samen met onze partners in wonen, welzijn en zorg helpen we hen op weg. Ook stimuleren
we huurders die zelf initiatieven nemen in prettig wonen in de wijk. We zijn herkenbaar in
wijken aanwezig. Vanuit het persoonlijk contact kunnen we huurders makkelijker stimuleren
of op weg helpen.
Wij geven thuis door, daar waar we geen volwaardige woningcorporatie kunnen zijn, onze
woningen in goede staat te verkopen of over te dragen. Tot het moment van verkoop zijn
we een goede verhuurder voor onze huurders.
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