
Volkshuisvestelijk Verslag 2020
in het kort

Gebouwd
We leverden 447 woningen op: sociale huur-, middensegmenthuur-
woningen en koopwoningen. We startten de bouw van 827 woningen. 
Ons werkgebied zijn alle Amsterdamse stadsdelen en zeven gemeenten 

rond Amsterdam.

Wendbaar werken
Eigen Haard werd in het Covid-jaar 2020 wendbaarder. Wij pasten 
razendsnel onze werkwijzen aan. Zowel in de dienstverlening aan onze 
huurders als in de samenwerking met onze bouw- en wijkpartners. Veel 
persoonlijk contact, al was het op afstand, en digitale samenwerking  

bleken een goede mix.

Duurzaam
Wij kozen voor ketensamenwerking in de bouw. Daarmee willen we  
innovatiever, sneller, klantvriendelijker en goedkoper ontwikkelen en  
beheren. Ook als het gaat om verduurzaming. We waren succesvol in het 
hergebruiken van materialen uit slooppanden en gaan naar CO2 neutraal 
bouwen en wonen. Een belangrijke stap is het aardgasvrij-ready maken 

van onze bestaande woningen. 

Financieel gezond
We zijn, ondanks de heffingen en belastingen, nog financieel gezond. 
De verhuurderheffing, waaraan we € 63 miljoen meebetaalden, hangt 

wel als een molensteen om de sector.

Prettige buurten
In sommige buurten werkten we extra aan schoon en veilig wonen en  
zo min mogelijk overlast. Huismeesters probeerden met vrijwilligers en  
bewonerscommissies te achterhalen of er huurders in de problemen 
raakten of vereenzaamden. Zo bevorderen we direct de leefbaarheid 

in een prettige buurt.

Betaalbaar
Wij waren, juist vanwege Covid, extra alert op huurachterstanden. Onze 
wijkbeheerders onderhielden persoonlijk contact met huurders en we 
organiseerden een videobelactie. We proberen financiële problemen van 
huurders zo vroeg mogelijk op te pikken. Soms boden we een tegemoet-

koming in de huur. Een betaalbare huur is en blijft in ieders belang.

Kwaliteit
Wij voerden 56.415 reparaties uit. Onze huurders waardeerden dit met 
goede cijfers. Daarnaast zorgden we dat woningen veilig zijn door het 
verwijderen van asbest, loden waterleidingen en balkons verstevigen. 

Alles is gericht op goed, veilig en duurzaam wonen.

Klik hier voor de volledige jaarverslag 2020

Iedereen woongeluk!
Wij hielden in 2020, nog meer dan anders, oog voor al onze bewoners. 
Ondanks lange wachttijden kwamen wij jongeren, senioren en status-
houders tegemoet met maatwerk en doorstroommogelijkheden en  

werkten wij aan prettige buurten voor zoveel mogelijk mensen.

https://www.eigenhaard.nl/jaarverslag2020

