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Rhenense Woningstichting en Woningbouwvereniging Amerongen.
Maar we hebben een veel rijkere geschiedenis dan die drie
jaar doen vermoeden. In de eerste maanden van 1919 zagen in
Rhenen, Amerongen én Elst de eerste woningbouworganisaties
het levenslicht. De stichtingen in Rhenen en Elst gingen na 20 jaar
op in het gemeentelijk woningbedrijf Rhenen en werden later de
Rhenense Woningstichting. Woningbouwvereniging Amerongen
is al die jaren blijven bestaan. We kunnen dus in alle eerlijkheid
stellen dat Rhenam al 100 jaar in beweging is.
En hoewel het jubileumfeest niet plaatsvond in het verslagjaar, was 2018 wel het 100e jaar
uit de geschiedenis van de sociale woningbouw in Rhenen en Amerongen. Daarom blikken
we in dit jaarverslag niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar ook op de eeuw die
achter ons ligt. Een eeuw die begon direct na de Eerste Wereldoorlog, toen de bouw van
sociale huurwoningen in hoog tempo op gang kwam. Een eeuw die getekend werd door
de economische crisis in de jaren 30 en natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg
daarvan viel de ontwikkeling van de sociale woningbouw helemaal stil en ontstond een
enorme schaarste op de woningmarkt. Een eeuw bovendien waarin de Nederlandse
bevolking groeide van 6,7 naar 17,2 miljoen inwoners. Een eeuw dus waarin de sociale
woningbouw steeds weer haar bestaansrecht bewees.
Op de volgende pagina's eerst een terugblik op het ontstaan en de ontwikkeling van de
sociale woningbouw in Rhenen en Amerongen. Daarna staan we in dit jaarverslag, samen
met een aantal hoofdrolspelers van het afgelopen jaar, vooral stil bij Rhenam in 2018, het
100e jaar uit onze geschiedenis, waarin we weer volop in beweging waren.
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Rhenam Wonen ontstond op 1 januari 2016 uit de fusie tussen de

HET VERHAAL VAN 2018

100 JAAR SOCIALE WONINGBOUW IN RHENEN EN AMERONGEN

“Goede woningen voor mensen die daarin zelf
niet kunnen voorzien”
1919 was het geboortejaar van de sociale woningbouw in Rhenen en Amerongen.
Binnen slechts zes weken tijd werden in onze regio drie woningbouworganisaties
opgericht. Op woensdag 23 januari ondertekende notaris J.A. van Iterson de
oprichtingsakte van de Woningstichting Rhenen. Een kleine maand later, op 17 februari,
werd de Woningbouwvereniging Amerongen opgericht. En nog geen drie weken daarna,
op 5 maart, was het de beurt aan de stichting Elster Woningbouw.
Die vrijwel gelijktijdige oprichting van de drie woningbouworganisaties was niet helemaal toevallig. Innovatie

Ontwerp voor de du
bbele

arbeiderswoningen
in Elst

en industrialisatie brachten eind 19e en begin 20e eeuw
een volksverhuizing op gang van het platteland naar de
steden. Door technische vernieuwingen waren er steeds
minder landarbeiders nodig en in de steden kwam de
industrie tot bloei. Daar ontstond een enorm gebrek aan

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwamen die

woonruimte. De nieuwe fabrieksarbeiders woonden

op een laag pitje te staan, maar direct na de oorlog

vaak onder erbarmelijke omstandigheden in sloppen

grepen de initiatiefnemers hun kans.

en stegen. Met de woningwet van 1901 wilde de

nen
Tuindorp Vreewijk in Rhe
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regering daarin verandering brengen. Eén van de

EERSTE WONINGBOUWPROJECTEN

maatregelen was de mogelijkheid van financiële

Alle drie de organisaties hadden dezelfde doelstelling:

steun voor woningbouw door erkende woningbouw

het realiseren van goede woningen voor mensen die

verenigingen. En zo ontstonden er overal plannen,

daarin zelf niet kunnen voorzien. In Elst gebeurde dat

vaak bij werkgevers en welgestelden. Door het

aan de Rijksstraatweg. Daar vonden 8 gezinnen een
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vanaf 1948 weer gebouwd: 60 woningen in 6 jaar tijd.
Het was een voorlopig einde voor de rol van de

corporaties. De stichtingen in Rhenen en Elst gingen op
in het gemeentelijk woningbedrijf Rhenen. De woningbouwvereniging Amerongen bleef bestaan maar ook
daar werd het ontwikkelen van sociale woningbouw
tijdelijk een gemeentetaak.
VERZELFSTANDIGING CORPORATIES
Aan het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw
rechts
erongen, ca. 1930, met
Prins Bernhardlaan Am
t)
ech
Utr
st
doo
Zui
RHC
tabaksakkers (collectie

kwam daar verandering in. Het kabinet Lubbers III
(1989 - 1994) kreeg na een vliegende start al snel met

1919 was het
geboortejaar
van de sociale
woningbouw
in Rhenen en
Amerongen.

financiële tegenvallers te maken. Eén van de pijnpunten
was de volkshuisvestingssector die door financiële
verplichtingen uit het verleden peperduur was
geworden. Onder aanvoering van staatssecretaris

mooi onderkomen in 4 nieuwe dubbele woonhuizen.
In Amerongen bleek een bouwplan voor 36 woningen

volkshuisvesting Enneüs Heerma leidde dit in 1992
tot een nieuwe woningwet en enkele jaren later tot de
verzelfstandiging van de woningcorporaties. Heerma

Woningbouwvereniging Amerongen elkaar en werd

had onder Lubbers III hierover al een akkoord bereikt

op 1 januari 2016 Rhenam Wonen opgericht. En zo

met de corporatiekoepel, maar het paste ook goed in

kwamen die drie woningbouworganisaties, die in 1919

eens 12 nieuwe huizen gerealiseerd. In Rhenen werd

de plannen van het kabinet Kok I (1994 – 1998) voor

vrijwel tegelijkertijd werden opgericht, alsnog bij elkaar

met afstand het grootste plan ontwikkeld: tuindorp

minder overheidsbemoeienis en meer marktwerking.

en kunnen zij dit jaar hun 100-jarig bestaan vieren.

Vreewijk met in eerste instantie 56 woningen aan de

Het Rijk trok zich terug als subsidiegever voor de

Domineesbergweg.

sociale woningbouw en de corporaties werden maat-

financieel niet haalbaar. Uiteindelijk werden er aan de
Prins Bernhardlaan 12 woningen gebouwd. Tien jaar
later werden aan de overkant van de straat nog

schappelijke ondernemingen. Zo werd in 1994 de
GEMEENTELIJK WONINGBEDRIJF

Rhenense Woningstichting opgericht.

De wereldwijde economische crisis van de jaren 30
maakte aan alle ontwikkelplannen rigoureus een eind.

RHENAM WONEN

In Rhenen duurde het tot 1936 voor Vreewijk een

Ruim twee decennia later vonden de Rhenense

vervolg kreeg met 26 woningen aan de andere kant

Woningstichting en de — nog steeds bestaande

van de Domineesbergweg. In Amerongen werd pas

maar in een moeilijke financiële positie verkerende —
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“Onze manier
van kijken naar
vastgoed is
compleet
veranderd”
Martijn Rink - Directeur-Bestuurder
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DIRECTEUR-BESTUURDER MARTIJN RINK NEEMT TEVREDEN AFSCHEID

“Ik heb hier met ongelooflijk veel plezier
en vertrouwen mogen werken”
Terugblikken met Rhenams directeur-bestuurder Martijn Rink krijgt in dit jaarverslag een

“Onze manier van kijken naar vastgoed is compleet

andere lading dan in voorgaande jaren. Onlangs werd namelijk bekend dat Martijn hal-

veranderd. Een belangrijke vraag is hoe we onze

verwege 2019 Rhenam Wonen verlaat en directeur-bestuurder wordt bij de nieuwe fusie-

beter kunnen betrekken bij onze organisatie. Waar heeft

huurders in een snel veranderende wereld meer en

corporatie Vechtdal Wonen, in het oosten van het land. Bovendien was het in januari en

die huurder behoefte aan? En wat wil de toekomstige

februari 2019 honderd jaar geleden dat in Rhenen een woningstichting werd opgericht en

den, maar wel heel belangrijk want met de ontwikkeling

een woningbouwvereniging in Amerongen. Daarom blikken we met Martijn terug op
honderd jaar sociale woningbouw in Rhenen en Amerongen, op zijn zes jaar bij eerst de
Rhenense woningstichting en later Rhenam Wonen en natuurlijk op het afgelopen jaar.

huurder? Vooral die laatste vraag is lastig te beantwoorvan vastgoed moet je inspelen op die vraag.”
VERBINDING MAKEN
Mede daarom heeft Rhenam een wijkregisseur aangesteld. Een medewerker die naar buiten gaat, in gesprek
gaat met de huurders en verbinding maakt. “Onze

“Dat we begin 2019 onze honderdste verjaardag

vind ik het dat we ook steeds weer meer aandacht

maatschappij is steeds individualistischer geworden,

konden vieren, wisten we natuurlijk”, zegt Martijn.

krijgen voor kwetsbare mensen en daar was het onze

terwijl we elkaar juist steeds meer nodig hebben”,

“Maar de situatie van Rhenam is, na de fusie tussen

oprichters destijds ook om te doen.”

legt Martijn uit. “Hoe krijg je mensen bereid dingen

de corporaties in Rhenen en Amerongen, wel heel

voor elkaar te doen? Hoe kunnen we gezamenlijk

bijzonder. Eigenlijk waren er drie verjaardagen.

ORGANISATIEONWIKKELING

de leefbaarheid van onze woonomgeving een boost

Op 23 januari 1919 is de Woningstichting Rhenen

Maar natuurlijk is er ook veel veranderd. In de begin

geven? En opnieuw: wat betekent dat voor ons

opgericht, op 17 februari 1919 de Woningbouw

jaren ging het om enkele tientallen woningen: 8 in Elst,

vastgoed? We moeten goed nadenken over de behoef-

vereniging Amerongen en op 5 maart 1919 de stichting

12 in Amerongen en 56 in Rhenen en waren het

te. Onze omgeving vergrijst. Misschien moeten we hier

Elster Woningbouw. Als je terugkijkt op die geschiede-

voornamelijk welgestelden uit de gemeenten die zich

en daar wel eengezinswoningen vervangen door

nis dan merk je dat de wereld in die honderd jaar

om arme arbeiders bekommerden. Anno 2019 werkt

appartementen? We trekken hierin nadrukkelijk samen

natuurlijk compleet is veranderd, maar dat de doel

Rhenam met een professionele organisatie voor vele

op met de gemeenten. In Rhenen denken we bijvoor-

stelling van de woningcorporatie nog altijd precies

duizenden inwoners in de gemeenten Rhenen en

beeld aan een experiment met een ‘knarrenhof’:

dezelfde is: zorgen voor goede woningen voor mensen

Amerongen. “En met die organisatie hebben we de

woningen in een hofjesstructuur waar bewoners

die daar zelf niet in kunnen voorzien. Extra bijzonder

afgelopen jaren flinke stappen gezet”, vertelt Martijn.

elkaar ondersteunen.”
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SAMEN MET DE GEMEENTEN

Wat overigens niet betekent dat we nu op onze

tussen corporatie en gemeente en de organisatie mee

De dertien levensloopbestendige woningen voor

lauweren gaan rusten. Waar we kunnen verbeteren,

te nemen en klaar te maken voor toekomstige ontwik-

senioren, die Rhenam in 2018 opleverde in Elst, noemt

doen we dat.”

kelingen. Vanaf dag één heb ik bij hen het vertrouwen

Martijn als een mooi voorbeeld. “Daar merk je al dat

gevoeld om samen goed op pad te gaan. Ik ben er blij

mensen elkaar vinden. Voordat we eraan begonnen,

ENERGIEBESPARING

mee dat me dat is gegund. Een afscheid met een

vroegen we ons echt af of zoiets wel aan zou slaan.

Drie projecten uit 2018 wil Martijn nog benoemen

dubbel gevoel? Ja natuurlijk, altijd. Ben je klaar?

Maar de belangstelling bleek overweldigend; als we er

omdat ze zo bijzonder zijn. “Allereerst de woningen

Nee, nooit. Maar andere uitdagingen liggen in het

80 hadden kunnen bouwen, dan waren die ook

voor jongeren met autisme die we hebben gerealiseerd

verschiet en verdere ontwikkeling hier is niet van mij

allemaal verhuurd. Dat zegt veel over de behoefte.

in de oude apotheek in Amerongen. Dat past helemaal

afhankelijk. Ik heb er alle vertrouwen in dat de mooie

Maar de ruimte is uiterst beperkt; het is zoeken met

in onze visie, waarin we ook oog hebben voor andere

nieuwe wegen die we samen hebben gevonden ook

een lampje naar geschikte locaties. Gelukkig delen de

woonvormen. Hetzelfde geldt voor De Linde in Achter-

zonder mij worden voortgezet.”

gemeenten onze visie, dat blijkt ook uit de prestatieaf-

berg, een woonzorgcentrum voor dementerende

spraken die we gezamenlijk hebben gemaakt. Natuur-

ouderen, waarvan de ontwikkeling eind 2018 is gestart.

lijk, ook de bouwkosten zijn hoog, maar laat dat maar

Het zijn allebei projecten om trots op te zijn.” En dan ligt

aan ons over. Als de gemeenten ons helpen met het

er voor alle woningcorporaties nog de enorme opgave

vinden van geschikte locaties, vinden wij oplossingen

om hun woningbezit te verduurzamen. “De pilots

voor de bouwkosten.”

waarmee we in 2018 zijn begonnen is heel goed
verlopen”, vertelt Martijn. “De overlast voor huurders

APETROTS

hebben we tot het minimum kunnen beperken en de

Martijn benadrukt voortdurend de maatschappelijke

maatregelen bieden direct meer comfort. Wat het

rol van de woningcorporatie. Een rol waarvoor een

aan energiebesparing oplevert, moet nog blijken.

goede binding met de samenleving onmisbaar is.

Maar duidelijk is al wel dat we — mede dankzij onze

“Het ondernemingsplan waarmee we sinds 2017

aannemers — de landelijke doelstelling van energielabel

werken heet niet voor niets Duurzaam Verbinden”,

B in 2021 en onze eigen doelstelling van energielabel A

legt hij uit. “Meer dan ooit zoeken we verbinding en

in 2025 met vlag en wimpel gaan halen!”

samenwerking met mensen, organisaties en bedrijven
om ons heen.” Eens per vier jaar wordt het maatschap-

AFSCHEID

pelijk presteren van een woningcorporatie beoordeeld

Wat rest is het afscheid van Rhenam Wonen. Hoe kijkt

door een onafhankelijke instelling met een zogenoem-

Martijn terug op zijn ruim zes jaar als directeur-

de visitatie. In 2018 was Rhenam opnieuw aan de

bestuurder bij Rhenam? “Ik heb met ongelooflijk veel

beurt. “En ik ben apetrots op de mooie resultaten

plezier en gevoeld vertrouwen hier mogen werken.

die daaruit zijn gekomen”, zegt Martijn. “Ik vind het fijn

Ondersteund door de organisatie, door de rvc en ook

dat onze omgeving herkent welke accenten we aan het

door de omgeving. Ik heb heel veel steun, betrokken-

leggen zijn en dat onze inzet wordt gewaardeerd.

heid en draagvlak gevoeld om een pad te kiezen

En ook de huurderstevredenheid is gelukkig nog steeds

dat anders was dan dat van de jaren daarvoor.

op een uitstekend niveau. Dat blijkt uit de KWH-meting.

Mijn opdracht was te zorgen voor een goede band
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Huurders en
belanghouders
HUURDERSORGANISATIES

schappelijke Adviesraad Rhenam (MAR) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het

Wij vinden het belangrijk dat (potentiële) bewoners actief betrokken zijn bij ons werk.

bestuur van Rhenam over: volkshuisvesting, wonen en zorg, wonen en werken,

Daarom werken wij nauw samen met onze twee huurdersorganisaties: Stichting

welzijn, specifieke doelgroepen, architectuur en natuur, middengroepen en politieke/

Huurdersorganisatie REA (REA) en Stichting Huurdersplatform Amerongen en

maatschappelijke context. Hiermee helpt de MAR ons bij de verdere vormgeving van

Omstreken (Hpf A&O). REA behartigt de belangen van de huurders uit Rhenen, Elst en

maatschappelijk bestemmingsplannen.

Achterberg. Hpf A&O doet dat voor de huurders uit Amerongen, Leersum, Maarn en
Overberg. De besturen van de huurdersorganisaties bestaan uit huurders van Rhenam.

MAATSCHAPPELIJK BESTEMMINGSPLANNEN

We overleggen ten minste vier maal per jaar met elkaar over uiteenlopende onder

In 2018 zijn we weer een stap verder gekomen in de ontwikkeling van deze plannen.

werpen, zoals het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen, de jaarlijkse huur

Daarin brengen we — samen met onze partners — de (toekomstige) vraag naar

verhoging en de duurzaamheidsmaatregelen.

voorzieningen in beeld en geven we aan welke maatschappelijke rol we kunnen
spelen binnen de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug.

GEMEENTE(N)
Natuurlijk zijn ook de gemeenten waarin Rhenam actief is (Rhenen en Utrechtse

In het verlengde hiervan willen we:

Heuvelrug) belangrijke belanghouders en samenwerkingspartners. We behartigen

•	de samenwerking in dorpsteams/signaleringsoverleggen en met gemeenten

de volkshuisvestelijke belangen van beide gemeenten en vervullen, samen met

voortzetten om zo gezamenlijk in te zetten op bestrijding van schulden en overlast;

onze maatschappelijke partners, ook een rol in het sociaal domein. Dit is het terrein

•	de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties intensiveren om de toenemen-

waar alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke

de vraag naar zorg en hulp dichtbij huis beter te organiseren;

beleid samen komen.

•	een bijdrage leveren aan leefbaarheid en veiligheid door structureel overleg met

MAATSCHAPPELIJK ADVIESRAAD RHENAM (MAR)

•	actief samenwerken met de lokale en regionale partijen die samen belangrijke

welzijnsorganisaties en politie;
Sinds geruime tijd heeft Rhenam een raad met maatschappelijk betrokken deskun

maatschappelijke vraagstukken in onze werkgebieden aanpakken.

digen, die ons adviseert over uiteenlopende thema’s en vraagstukken. Deze Maat-
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LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN AAN HET BOSJE IN ELST

“Het is echt een geschenk”
Vier jaar moest ze er op wachten. Dat was lang, maar absoluut het wachten waard,
vindt Nelly Looijen. Sinds december 2018 is zij de trotse bewoner van één van de
dertien levensloopbestendige woningen voor senioren, die Rhenam heeft gebouwd aan

functies zich op de begane grond bevinden. “Naast de
woonkamer en de keuken zijn ook de slaapkamer en de
badkamer beneden, dat is heel praktisch”, zegt Nelly.
“En dan heb ik boven nog een grote kamer voor mijn
vele hobby’s en voor logees die blijven slapen.”

Het Bosje in Elst.

Dat Nelly blij is met haar nieuwe woning mag duidelijk
zijn. “Je zou denken dat ik had moeten wennen, na 58

Onder de noemer ‘Het huis van je leven’ presenteerde

VIER JAAR WACHTEN

Rhenam eind 2014 de plannen voor de seniorenwonin-

Nelly’s geduld werd op de proef gesteld. De plannen

gen. Maar voor er architecten aan de slag en schop-

bleken duurder dan voorzien en door de aantrekkende

pen de grond in gingen, werd eerst de belangstelling

economie bleven de bouwkosten stijgen. “Op de kop af

gepeild onder de huurders van Rhenam in Elst. “Al bij de

vier jaar heb ik moeten wachten”, vertelt ze. “Op 16 de-

voorlichtingsavond in het Dorpshuis bleek die belang-

cember 2014 kreeg ik de brief met de folder in de bus

stelling heel groot”, herinnert Nelly zich. “Die avond

en op 15 december 2018 ben ik verhuisd.” Toch ging ze

hadden er met mij nog 46 mensen gereageerd en

in de tussentijd niet op zoek naar een andere woning.

uiteindelijk bleken er zelfs 87 belangstellenden te zijn.”

“Ik was gefixeerd op dit huisje, ik wilde het zó graag!”

KLEINSTE TUINTJE

LEVENSLOOPBESTENDIG

Nelly had geluk. Na één kandidaat met een urgentie

Juist de levensloopbestendigheid van de woningen

kwam zij als tweede op de lijst. “Ik had dus nog vol-

sprak Nelly aan. “Ik ben geboren aan de Rijksstraatweg

op de keus, maar het was voor mij heel eenvoudig; ik

en op mijn 16e met mijn ouders naar de Beatrixstraat

wilde graag het huis met het kleinste tuintje”, vertelt ze

verhuisd. Daar heb ik 58 jaar gewoond. Ik word dit

lachend. “Ik heb jarenlang aan de Beatrixstraat gewoond

jaar 75 en ik hoop hier nog heel lang te kunnen blijven

met een voortuin en een grote achtertuin, dus ik was blij

wonen.” Een belangrijk kenmerk van levensloopbe-

als ik daar niet meer zoveel tijd in zou hoeven steken.”

stendige woningen is dat de belangrijkste gebruiks-
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jaar in dezelfde woning, maar vanaf de eerste dag voel
ik me hier thuis”, zegt ze. “Het is echt een geschenk.”
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"Ik hoop hier
nog heel lang
te kunnen
blijven wonen.”
Nelly Looyen - Bewoner Het Bosje
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Waardering

KLANTTEVREDENHEID HUURDERS

AEDES BENCHMARK

KWH, het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector, onderzoekt ieder jaar de

Rhenam neemt jaarlijks deel aan de Aedes benchmark. In dit onderzoek van de

dienstverlening van Rhenam Wonen. De eindcijfers voor de verschillende onderdelen

landelijke koepel van woningcorporaties worden de prestaties en kosten van

zijn als volgt:

corporaties onderling vergelijkbaar gemaakt. In 2018 hebben wij op de belangrijkste
prestatievelden de volgende resultaten behaald:

ONDERDEEL

2018

2017

2018

2017

GEMIDDELDE CORPORATIES

Dienstverlening

7,8

7,8

Nieuwe huurders

8,0

7,8

7,5

Huur opzeggen

8,0

8,0

Huurders met reparatieverzoek

7,5

7,8

7,5

Woning zoeken

7,7

7,6

Vertrokken huurders

7,8

7,8

7,4

Reparaties

7,9

8,0

Nieuwe woning

8,1

7,8

Onderhoud

7,3

7,9

TOTAAL

7,8

7,8
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VISITATIE
Eens per vier jaar ondervraagt een zogenoemde visitatiecommissie alle belang
hebbenden van Rhenam over onze maatschappelijke prestaties. Een belangrijk
onderzoek omdat we daaruit kunnen leren. Het brengt in beeld waar we op de
goede weg zijn en wat we nog beter kunnen doen. Sinds 2015 is de visitatie voor
corporaties wettelijk verplicht. De commissie die ons in 2018 visiteerde, laat zich
in haar rapport heel lovend uit over Rhenam Wonen, vooral ook omdat we zelfs
in de hectische fusieperiode goed en constant zijn blijven functioneren. De commissie
stelt vast dat we ons van ‘vastgoedgeoriënteerde’ organisatie ontwikkelen naar
een ‘klant- en omgeving georiënteerde’ organisatie. Onder meer omdat we actief
aansluiting zoeken bij onze (lokale en regionale) omgeving, onze (toekomstige)
huurders en onze partners. Dit onderstreept nog maar eens hoe we als 100-jarige
corporatie steeds weer volop in beweging blijven. De cijfers:

ONDERDEEL

CIJFER 2014 – 2017

Presteren naar opgaven en ambities

7,0

Presteren volgens belanghebbenden

7,5

Presteren naar vermogen

7,3

Governance (besturing/toezicht/verantwoording)

7,4
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“Ik ben enorm
trots op Rhenam.
Het is een
heel mooie
corporatie.”
Nicoline van Nieuw Amerongen RVC-Voorzitter Rhenam Wonen
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RVC-VOORZITTER NICOLINE VAN NIEUW AMERONGEN

“Ik ben enorm trots op Rhenam”
Nicoline van Nieuw Amerongen begon op 1 januari 2018 als voorzitter van raad van
commissarissen (rvc) van Rhenam Wonen. Ze woont in Utrecht, werkt als directeur-

bij de visitatie die in 2018 weer is geweest. “Eens per
vier jaar beoordeelt een onafhankelijke partij met
een visitatie de maatschappelijke prestaties van de

bestuurder bij een grote zorgorganisatie in Den Haag, maar is geboren en getogen in

corporaties en we kregen daarbij prachtige cijfers”,

Veenendaal. Ze kent de omgeving dus goed.

Ik word blij van wat de organisatie doet, van de

zegt Nicoline trots. “Ik bén ook enorm trots op Rhenam.
mensen die hier werken en waar de organisatie staat.
Het is gewoon een heel mooie corporatie.”

Om te beginnen legt Nicoline maar eens uit wat een

verdiepen in wat een woningcorporatie nu eigenlijk is.

raad van commissarissen nu eigenlijk doet bij een

En toen merkte ik dat er voor een deel duidelijke

GOODWILL

woningcorporatie: “Als commissarissen zijn we de

raakvlakken zijn tussen die vorige en deze nieuwe

De rvc-voorzitter wil graag ook nog iets verder terug-

werkgever van de directeur-bestuurder. We houden

functie. In het algemeen verzorgen we huisvesting voor

blikken dan 2018, omdat directeur-bestuurder Martijn

toezicht op het bestuur van de organisatie, onder meer

mensen die daar zelf niet of moeilijk in kunnen voor-

Rink heeft besloten na ruim zes jaar afscheid te nemen

door een aantal stukken te toetsen en uiteindelijk goed

zien. En in het bijzonder doen we dat ook voor heel

van Rhenam. “Martijn heeft in die jaren mooie dingen

te keuren, waaronder de jaarrekening, het jaarverslag

kwetsbare mensen. Dat spreekt mij bijzonder aan.”

bereikt. Hij heeft veel goodwill gekweekt in de regio

en diverse plannen van de organisatie. Ook houden

en Rhenam weer op de kaart gezet als een vooruit

we goed in de gaten of de belangen van de huurders,

VISITATIE

strevende partij waar je goed mee kunt samenwerken.

van partijen in de regio en ook de belangen van de

Twee mooie voorbeelden daarvan werden in het

Intern heeft hij een goede organisatieontwikkeling

medewerkers goed worden gediend.”

afgelopen jaar opgeleverd. “De appartementen voor

in gang gezet die vooral de medewerkers veel zelf

jongeren met autisme in de oude apotheek in

standiger heeft gemaakt. Het is heel jammer dat hij

KWETSBARE MENSEN

Amerongen vind ik echt prachtig”, zegt Nicoline.

vertrekt, maar ook heel begrijpelijk omdat zijn laatste

Nicoline was eerder lid van een raad van toezicht van

En de levensloopbestendige woningen die we aan

termijn hier over anderhalf jaar zou eindigen en er nu

een regionale instelling voor beschermd wonen in

Het Bosje in Elst hebben opgeleverd zijn ook heel mooi.

een prachtige uitdaging bij een grote corporatie op zijn

Den Haag. “Daar wonen mensen met psychische

Ik ben bij beide openingen geweest en dat zijn toch

pad kwam. Ik wens hem daar vooral heel veel succes

beperkingen”, vertelt ze. “Toen ik werd benaderd voor

bijzondere momenten. Want dan zie je echt waar je het

en plezier.”

de rol van rvc-voorzitter bij Rhenam, ben ik me gaan

voor doet.” En het wordt ook gewaardeerd, bleek wel
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Investeringen &
onderhoud
INVESTERINGEN

VERDUURZAMING
2018

2017

Nieuwbouw

€ 2,5 miljoen

€ 4,0 miljoen

Duurzaam/verbetering

€ 2,9 miljoen

€ 1,3 miljoen

Om de woonlasten van onze huurders te verminderen en hun wooncomfort te
verhogen, investeren we de komende jaren fors in de verduurzaming van onze
woningen. Eind 2025 moet onze woningvoorraad een gemiddeld energielabel A
hebben. We pakken daarvoor ongeveer 1.800 woningen aan. Deze woningen krijgen
niet allemaal dezelfde upgrade. Per complex kijken we welke maatregelen het

ONDERHOUD

beste passen. In 2018 zijn we gestart met een pilot van 34 woningen in Rhenen en

Totaal besteed aan onderhoud

2018

2017

€ 4,2 miljoen

€ 4,1 miljoen

32 woningen in Elst. Hier willen we zoveel mogelijk van leren.
Het energiezuiniger maken van de woningen koppelen we waar dat kan aan al
gepland onderhoud. Zo beperken we de overlast voor de bewoners en kunnen we

Aantal reparaties
Reparatieverzoeken

2.527

Onderhoud bij nieuwe huurder

190

Totaal

2.717

TERUG NAAR INHOUD
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onze financiële middelen efficiënt inzetten. Het uitvoeren van de duurzaamheidsmaat
regelen is een kostbare aangelegenheid. Daarom vragen we hiervoor een kleine
huurverhoging. Maar deze verhoging is altijd lager dan de verwachte besparing,
zodat de huurders uiteindelijk toch lagere woonlasten krijgen.
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Nieuwbouw

HET BOSJE IN ELST

EINDSEWEG IN OVERBERG

In 2018 hebben wij 13 grondgebonden seniorenwoningen gerealiseerd,

In 2018 hebben wij geconcludeerd dat het niet haalbaar is om 11 eengezinswoningen

als onderdeel van de laatste fase van het uitbreidingsplan ‘Het Bosje’.

aan de Eindseweg te realiseren voor de sociale huur. Wij hebben de bouwgrond
verkocht aan een ontwikkelaar voor de realisatie van sociale koopwoningen.

DE ROTONDE IN AMERONGEN
In het pand van de voormalige apotheek aan de Wilhelminastraat hebben wij,

VOGELENZANG IN RHENEN

in samenwerking met Styx Coaching & Training, 8 appartementen voor begeleid

Eind 2017 zijn we in samenwerking met BPD en Van Wijnen gestart met een onderzoek

wonen van jongeren met autisme gerealiseerd.

naar de mogelijkheden voor het realiseren van 24 appartementen. Dit heeft nog geen
definitief ontwerp voor de appartementen opgeleverd.

DE LINDE IN ACHTERBERG
Eind 2018 is het besluit genomen om in april 2019 te starten met de ontwikkeling
van een kleinschalige woonvoorziening (24 eenheden) voor dementerende ouderen.
Wij werken hierbij samen met zorgverlener Stichting QuaRijn.

TERUG NAAR INHOUD
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BESCHERMD WONEN VOOR JONGEREN MET AUTISME

“Via De Rotonde
kun je veilig alle kanten op”
Het was aangetast door de tijd, maar nog altijd een mooi gebouw, dat van de apotheek
aan de Tabaksrotonde in Amerongen. Zo’n klassiek pand waar, na enige renovatie,
menig bedrijf zich graag zou hebben gevestigd. Maar de bestemming werd een heel
andere. Rhenam Wonen realiseerde er acht appartementen voor jongeren met autisme.
Begeleid door Styx Coaching & Training kunnen zij daar zelfstandig wonen.

Maar eerst wil ik mijn opleiding afronden. Ik ga iedere
dag naar Utrecht waar ik bij The Colour Kitchen een
koksopleiding doe.”
AMBITIEUS
Rick en Kjell vertellen met een aanstekelijke open
hartigheid over hun ontwikkeling. “Er was een tijd
dat ik me als een kluizenaar opsloot in mijn kamer en
heel snel boos werd”, zegt Rick. “De begeleiding van

“Het is een ideale locatie, op een paar honderd meter

vertelt Rick. “Dat was heel makkelijk want alles was

Styx, medicatie en ook gewoon volwassen worden

van het multifunctionele centrum Allemanswaard”,

dichtbij. Ik kon boven eten in de gezamenlijke woon-

hebben daar veel in veranderd; ik ben al tien jaar niet

vertelt Esther Hagen van Styx. “Daar hebben we ook

keuken en hoefde alleen een paar trappen af naar

meer boos geweest.” Kjell heeft ambitieuze toekomst-

een aantal appartementen waar jongeren met autisme

beneden om te werken. En dat geeft structuur.

plannen. “Maar ik heb moeite met leren”, vertelt hij.

beschermd wonen. Bovendien bieden we er dag

In het begin was het in De Rotonde dus wel even

“Gelukkig houden ze daar bij The Colour Kitchen

besteding en werkervaringsplaatsen, onder meer in

wennen. Nu ik daar zelfstandig woon, moet ik ook

rekening mee en nu gaat het heel goed.”

wielercafé De Proloog. In de oude apotheek geven we

zelf zorgen voor structuur.”

dezelfde begeleiding maar iets meer op afstand en dus

Esther is blij met de appartementen in De Rotonde.

iets meer zelfstandig. Ik heb het gebouw ‘De Rotonde’

WASMACHINE

“Er was heel veel vraag naar nieuwe woningen; we zijn

genoemd. Natuurlijk vanwege de ligging maar ook

Kjell verhuisde van zijn ouderlijk huis naar De Rotonde.

nu al weer op zoek naar uitbreiding. Die ambulante

omdat je via een rotonde veilig alle kanten op kunt.”

Ook hij moest wennen. “Het huishouden was nog niet

begeleiding is echt mijn kindje. Ik ben heel blij dat we

zo’n probleem. Toen ik nog bij mijn ouders woonde,

veel jongeren hier nu een goede plek kunnen bieden.”

STRUCTUUR

zorgde ik ook voor mijn eigen kamer. Maar de was

Twee bewoners van De Rotonde onderschrijven Esthers

machine onder de knie krijgen was wel een uitdaging”,

verhaal enthousiast. Kjell (19) en Rick (30) wonen sinds

zegt hij lachend. Kjell heeft heel duidelijke plannen voor

de opening in De Rotonde. “Ik had eerst een apparte-

de toekomst. “Het liefst zou ik over drie jaar verhuizen

ment in Allemanswaard en ik werk in De Proloog”,

naar Kaatsheuvel en dan gaan werken bij De Efteling.
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"Ik ben heel blij
dat we jongeren
hier een
goede plek
kunnen bieden.”
Esther Hagen van Styx Styx Coaching & Training
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Woning- en
overig bezit

WONINGEN

AANTAL

WONINGEN

AANTAL

Rhenen

1.680

Eengezinswoningen

1.489

Elst

432

Duplexwoningen

88

Achterberg

47

Appartementen met lift

221

Amerongen

536

Appartementen zonder lift

542

Maarn

55

Seniorenapp. met lift

246

Overberg

2

Zorgapp. met lift

50

Leersum

1

Seniorenwoningen

117

Totaal woningen

2.753

Totaal

2.753

Totaal verhuureenheden

2.975

Verkocht

2

Nieuwbouw

18

(inclusief garages, zorgwoningen e.d.)
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HUURKLASSE

HUURPRIJZEN PER MAAND

AANTAL WONINGEN

%

Goedkoop

t/m € 417,34

492

18

Betaalbaar

Van € 417,34 t/m € 640,14

1.717

62

Duur

Van € 640,15 t/m € 710,68

421

15

Vrije sector

> € 710,68

123

5

Totaal

2.753

100
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“Als woning
corporatie zijn we
er primair voor
onze huurders”
Huurderscommissarissen
Rikky van Osch en Bert Ploeg
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HUURDERSCOMMISSARISSEN RIKKY VAN OSCH EN BERT PLOEG

“Belangrijk dat huurders een goed platform hebben"
Huurderscommissarissen heten ze. De leden van de raad van commissarissen (rvc)
van een woningcorporatie die de huurdersbelangen vertegenwoordigen. Binnen de rvc

huurdersorganisaties: Stichting Huurdersorganisatie REA
(Rhenen Elst Achterberg) en Stichting Huurdersplatform
Amerongen en Omstreken (Hpf A&O). “Met beide

van Rhenam is Rikky van Osch sinds 1 januari 2019 een nieuwe huurderscommissaris.

organisaties hebben we twee keer per jaar een

Bert Ploeg vervult die functie al ruim zes jaar.

gerelateerd zijn aan de gemeente, is het goed met de

bijeenkomst”, vertelt Rikky. “Zolang de onderwerpen
afzonderlijke organisaties in gesprek te zijn. Maar er
zijn natuurlijk ook veel gemeenschappelijke thema’s.

Terugblikkend op 2018 noemt Bert de twee thema’s

hun eigen belangen. Het is een uitdaging om onder de

Het zou mooi zijn als we in de toekomst af en toe ook

die in zijn ogen het belangrijkst waren. “Allereerst het

streep de taken en verplichtingen van de corporatie en

met beide organisaties samen kunnen overleggen.”

beter beheersen van risico’s. Daarvoor hebben we in

de belangen van de huurders bij elkaar te brengen.”

het afgelopen jaar een handboek risicobeheersing

WOON-ZORGCOMPLEXEN

gemaakt. En ten tweede natuurlijk de vraag hoe we

KENNISONTWIKKELING

Bert is bijzonder tevreden over hoe Rhenam zich

de grote verduurzamingsopdracht, die de rijksoverheid

Bert is blij met de betrokkenheid van de huurders, maar

ontwikkelt. “Toen ik zes jaar geleden bij de Rhenense

ons oplegt, de komende jaren kunnen realiseren.

hij wil meer. “We doen het echt goed op het gebied van

Woningstichting binnenkwam, was het al een kern

Uiterlijk in 2050 moeten we van het aardgas af. Dat is

huurdersparticipatie, maar het kan beter. Ik vind het

gezonde organisatie. Ongeveer tegelijkertijd kwam

een enorme opgave. Heel belangrijk daarbij vind ik dat

belangrijk dat de huurders een goed platform hebben

Martijn Rink, als nieuwe, jonge directeur-bestuurder.

we de huurders goed kunnen uitleggen waarom we

en daarvoor moeten we de huurdersorganisaties

En dat gaf meteen een nieuwe beweging. We zijn

daar zo veel geld in steken, wat zij daar zelf aan hebben

versterken. Alle bloedgroepen, leeftijden en typen

actiever gaan investeren in goede dingen. De fusie met

én wat zij er ook zelf aan kunnen doen.”

mensen moeten vertegenwoordigd zijn. Daar kunnen

de woningbouwvereniging Amerongen is daar een

we voor zorgen door goede ondersteuning en kennis-

mooi voorbeeld van.” “En het ontwikkelen van

EIGEN BELANGEN

ontwikkeling aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm

woon-zorgcomplexen”, vult Rikky aan. “We onder

Rikky is blij dat ze als huurderscommissaris daarin een rol

van coaching en workshops. En daarmee maken we het

zoeken nadrukkelijk wat we op dat terrein nog meer

kan spelen. “Als woningcorporatie zijn we er primair voor

meteen aantrekkelijker voor huurders om actief lid te

kunnen doen. Een belangrijke uitdaging voor de

onze huurders”, zegt ze. “Rhenam is een relatief kleine

worden van een huurdersorganisatie.”

komende jaren is hoe we vraag en aanbod nog beter

organisatie waardoor wij als commissarissen met van

op elkaar af kunnen stemmen.”

alles te maken krijgen. In het contact met de huurders

GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA’S

organisaties merk ik dat zij met een heel eigen blik naar

Om de huurders goed te kunnen vertegenwoordigen,

de corporatie kijken. Logisch natuurlijk, want zij hebben

hebben Bert en Rikky regelmatig contact met de beide
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100 jaar in beweging
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