
 

Welkom bij Veluwonen! 
Deze notitie is speciaal voor jou omdat je belangstelling hebt voor de vacature 
voor onze nieuwe directeur-bestuurder. We geven je graag inzicht in wie we zijn 
en wat we belangrijk vinden. 
 

Onze huurders voelen zich thuis in een fijn huis in een mooi dorp. Zo’n huis, hoe vanzelfsprekend of 
gewoon ook, is toch voor iedereen bijzonder. Jan Meems (voorzitter RvC): ‘Je huis is je eigen plek 
onder de zon. Het biedt je bescherming en is tegelijkertijd je uitvalsbasis voor wat je elke dag doet. 
Voor iedereen ziet het leven er natuurlijk anders uit, maar wij vinden het belangrijk dat het huis er zo 
goed mogelijk bij staat.’  
 
Veluwonen heeft 4.000 huizen in drie gemeenten aan de zuidoostkant van de Veluwe: Brummen, 
Apeldoorn en Rheden. Ze staan verspreid over 16 dorpen waar kleinschaligheid, overzichtelijkheid en 

saamhorigheid belangrijk zijn. Ieder dorp is anders. In grootte, ligging, de mensen die er wonen, sociale netwerken en in de 
voorzieningen. Veluwonen wil dit unieke karakter van de dorpen graag behouden.  
 
Mooi & liefdevol bouwen 
Volkshuisvesting lijkt vooral ‘sober en doelmatig’ te moeten zijn. Toch kiest 
Veluwonen anders. We geloven juist in mooi en liefdevol. De geschiedenis 
bewijst dat sobere huizen uiteindelijk de slechtste investering zijn. Mooie 
huizen houden het langer vol en bieden meer woonplezier. Mooi in de zin 
van: met aandacht ontworpen, gebouwd of gerenoveerd, liefdevol 
gedetailleerd en afgewerkt. Een mooi voorbeeld is de nieuwbouw aan De 
Bongerd in Brummen en de renovatie van huizen in Beekbergen, 
Hoenderloo en Lieren. Ga maar eens kijken, ze zijn een lust voor het oog. 
 
Grote opgaves 
We gaan de komende 10 jaar flink bouwen in de gemeente Brummen. 
Ongeveer 200 nieuwe huizen. Ook de gemeente Apeldoorn heeft 
uitbreidingsplannen waar wij een bijdrage aan willen leveren met mooie 
nieuwbouw. Daarnaast vind je onder de rook van de papierfabriek in 
Eerbeek een jaren ’50-’60 wijk met 195 huizen die aan vernieuwing toe zijn. 
Dat gaat veel van ons vragen. En dat geldt ook voor de twee 
woonzorgcentra (Beekwal en Tolzicht) die we hebben. Wonen en zorg zijn 
voortdurend in beweging en wij staan aan de vooravond van nieuwe huisvesting voor ouderen in Brummen en Eerbeek.  

 
Ook verduurzaming van onze huizen vinden we erg belangrijk. Zo verlagen we namelijk de 
woonlasten van huurders en beperken we de CO₂-uitstoot. De afgelopen jaren verduurzaamden we 
honderden huizen en tot 2023 leggen we op zo’n 1.300 huizen zonnepanelen. Met de volgende 
stap zijn we ook al bezig, we onderzoeken of/hoe huurders gasloos kunnen gaan koken. Het dorp 
Loenen moet (in samenwerking met de gemeente Apeldoorn) als eerste helemaal van het aardgas 
af. Ook levert Veluwonen een bijdrage aan het onderzoek naar een warmtenet in Eerbeek. En de 
komende jaren passeren we ook nog eens de grens van gemiddeld energielabel B, naar gemiddeld 
label A.  
 

 
Dit is Veluwonen 
Wie de Verhalen van Veluwonen leest, zal vaak het woord contact tegenkomen. We 
laten graag ons gezicht zien en zitten regelmatig bij huurders aan de keukentafel. Alles 
wat we doen begint namelijk met contact. Contact met huurders, met partners èn met 
elkaar.  
 
Vorig jaar belden we zo’n 700 huurders, gewoon om te horen hoe het met hen gaat. 
Met aannemers werken we intensief samen. Niet alleen om de prijs, maar vooral om 
het onderlinge contact. Want zo vergroten we ons lerend vermogen en dus de kwaliteit 
van het werk en de tevredenheid van onze huurders. Dit voorjaar start ‘Expeditie 
Veluwonen’, een reis waarbij we de verhalen van huurders gaan ophalen en zo hun 
leefwereld beter leren kennen. Want alleen dan kunnen we ons werk op hen 
afstemmen. 



 

 
 
De samenwerking met anderen zoals onze huurdersbelangenorganisatie, gemeentes, zorgorganisaties en collega-corporaties is 
heel constructief en prettig. We trekken graag samen op. 
 
Dat contact vinden we trouwens voor onszelf net zo belangrijk, zeker nu we vooral thuis werken. We kennen elkaar, gunnen 
elkaar successen, delen veel en weten elkaar te vinden. Omdat we zo’n hecht team zijn met veel eigen verantwoordelijkheden, 
boeken we mooie successen.  
Contact leggen maken we ook graag heel zichtbaar. Met wekelijkse MT-vlogs (Koffietijd), online medewerkersbijeenkomsten of 
samen lootjes trekken. Dat is Veluwonen echt ten voeten uit. Trouwens… we vinden het ook een kunst om ons werk (daar waar 
het kan natuurlijk) eenvoudig te houden. Het is namelijk al complex genoeg.  
 
De Raad van Commissarissen is nauw betrokken bij Veluwonen en heeft primair de taak toezicht te houden op het beleid van 
het bestuur en op de algemene gang van zaken. De RvC staat het bestuur daarom gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.  
De raad hanteert een positief kritische houding gebaseerd op constructief vertrouwen. Ze kan daarmee de luis in de pels zijn, 
maar doet dit op een toon die constructief en op samenwerking gericht is richting de bestuurder. Een goed samenspel tussen de 
directeur-bestuurder en RvC betekent ook goed tegenspel en dat is waar het bij maatschappelijk gedreven toezicht om gaat. 

 
Onze nieuwe directeur-bestuurder leidt Veluwonen samen met (v.l.n.r.) Nel Bruil , André 
Tijssen en Bas de Bruijn (resp. manager Vastgoed, Wonen en Financiën/ICT). Met zo’n 50 
medewerkers zijn we samen elke dag hard aan het werk. Mooi huiswerk noemen we dat! 
 
Onze prestaties 
Veluwonen is dus een sterke en volwassen organisatie en dat zie je terug in de cijfers. 
Begin vorig jaar kregen we van de visitatiecommissie een 8- gemiddeld. Terwijl ook de 
Aedes benchmark 2020 en de KWH-cijfers goed te noemen zijn. We kregen 3 A’s in de 
benchmark en een 7,8 van KWH. We zijn ook blij met de tevredenheid van onze eigen 
collega’s. De afgelopen drie jaar hebben we die steeds gemeten en bevlogenheid en 

betrokkenheid scoren hoge cijfers. Zo binnen, zo buiten dus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


