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Inhoudsopgave
Een steuntje in de rug kan iedereen op zijn tijd wel gebruiken. Vooral rondom de feestdagen. Dan is
Welkom thuis

3

het fijn dat er mensen zijn die zich om je bekommeren als het (financieel) tijdelijk wat minder gaat.
Familieleden, vrienden en buren, maar ook stichting Leergeld en de Voedselbank. In deze editie van

Keukens vervangen tijdens planmatig onderhoud, de keukenaanpak nader belicht.
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De kerk in Sprundel in gebruik als multifunctionele accommodatie, wat een juweel!
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Thuisinfo leest u meer over het belangrijke werk dat zij doen.
Het zal u vast niet ontgaan zijn: de parlementaire enquête, het onderzoek naar het bestuur van woningcorporaties in Nederland. Afgelopen oktober presenteerde de onderzoekscommissie haar rapport.
In Thuisinfo reageert de directie van Thuisvester op de uitkomsten. Tegelijkertijd maakt u nader
kennis met Pierre Hobbelen, die op 1 oktober aantrad als nieuwe directeur-bestuurder. Samen met
Johan Westra vormt hij nu het bestuur van Thuisvester.

Buurt in Actie nu ook voor instanties.
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Wat betekent de parlementaire enquête voor Thuisvester? De directie aan het woord.
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Groot onderhoud vordert in Oosterhout en Raamsdonksveer.
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Hulp van Stichting Leergeld of de Voedselbank: een steuntje in de rug
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Denk met ons mee

De uitkomsten van de bewonerspanels die in oktober plaatsvonden in elk werkgebied.
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Verkocht! Koen voelt zich thuis in Nijenrode.

22

Ook leest u meer over het uitgebreide fonds Buurt in Actie en deelt een koper van een woning van
ons startersproject Nijenrode zijn eerste ervaringen als bewoner. Verder vertellen twee huurders hoe
zij hun mening deelden met Thuisvester. De stem van huurders wordt steeds belangrijker bij het
vaststellen van ons beleid. Laat ook uw mening horen en meld u aan voor de bewonersbijeenkomsten
die wij regelmatig organiseren. Want ook uw stem telt!

Volop in bedrijf
In de afgelopen maanden zijn er grote stappen gezet als het gaat om onderhoud en renovatie. Zo werd de
multifunctionele accommodatie in de verbouwde kerk in Sprundel in gebruik genomen. Enkele gebruikers
vertellen u wat zij vinden van hun nieuwe onderkomen. En welke onderhoudsprojecten in Raamsdonksveer
en Oosterhout volop in bedrijf zijn, belichten we aan de hand van twee bewonersverhalen.

Wij wensen u veel leesplezier en uiteraard heel fijne feestdagen!
Directie en medewerkers van Thuisvester
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Keukens vervangen tijdens
planmatig onderhoud
Thuisvester heeft voor alle werkgebieden de keukenaanpak op één lijn gebracht. Dat is voor
ons en voor onze huurders het duidelijkst. Marcel van Laarhoven, bouwkundig medewerker van
Thuisvester, legt uit.
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In het verleden werden de keukens in
onze huurwoningen incidenteel vervangen.
Thuisvester heeft vorig jaar besloten om het
vervangen van de keukens toe te voegen aan
het planmatig onderhoud. Dit is structureel
onderhoud om de woningen technisch in
orde te houden. Dit hebben we stapsgewijs
gedaan. Met de invoering van dit beleid in
Zundert is het proces voltooid. Met als resultaat dat nu overal dezelfde voorwaarden gelden voor het vervangen van keukens in onze
huurwoningen.”

Wat betekent dit in de praktijk
voor huurders?

complex aan de beurt is voor planmatig onderhoud of andere onderhoudswerkzaamheden.”
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Wat is het voordeel van dit beleid?
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Wat houdt de keukenaanpak in?

“We geven alle huurders vooral helderheid. Wie
doet wat en wie is waarvoor verantwoordelijk? Zo
krijgen huurders één aanspreekpunt bij de aannemer, die alles afstemt met eventuele onderaannemers. Erg prettig, want als bewoner weet
je bij wie je moet zijn als je vragen hebt. Daarbij
ontlast deze aanpak ook onze interne organisatie
als het gaat om bijvoorbeeld de coördinatie en
de facturenstroom. Het is voor de huurder en de
betrokken partijen efficiënter en duidelijker.”

Valt er iets te kiezen voor huurders
“Ons uitgangspunt is dat bewoners nu niet als ze een nieuwe keuken krijgen?
meer hoeven te wachten op vervanging van
de keuken totdat er iets kapotgaat. De keuken maakt nu standaard onderdeel uit van
het planmatig onderhoud, waardoor we de
keuken automatisch vervangen op basis van
leeftijd en niet meer op basis van de technische staat. Is een keuken ouder dan twintig
jaar, dan wordt deze direct vervangen als het

“Alle huurders krijgen standaard een kwaliteitskeuken bestaande uit onder- en bovenkasten
en een afzuigkap inclusief kast. Daarnaast hebben we een mooi aanbod geselecteerd waaruit
bewoners zelf de kleur van de fronten, het blad
en de tegels kunnen kiezen zonder huurverhoging. Een aantal opties worden tegen huurverhoging aangeboden.
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Op verzoek van gemeenten, zorginstellingen en welzijnsorganisaties bouwen wij onder
strakke voorwaarden wat nodig is. In deze rubriek ‘In de steigers’ informeren wij u over
een mooi en bijzonder project in Sprundel.

Kerk in Sprundel in gebruik als MFA

“Het gebouw is gered”
De officiële opening moet nog plaatsvinden, maar het parochiebestuur en Sociaal Kultureel
Werk (SKW) hebben al hun intrek genomen in de door Thuisvester verbouwde Heilige Joannes de
Doperkerk in Sprundel. Het gebouw fungeert nu als kerk én als multifunctionele accommodatie
(MFA) waar Sprundel en omgeving nog decennia plezier van hebben.
7
Adrie van Ginneken is voorzitter van SKW en
ontzettend blij met de nieuwe locatie. Na de
herfstvakantie verhuisde de stichting van
het oude dorpshuis naar het karakteristieke
kerkgebouw, zo’n zes meter verderop. “We
hebben er echt naar uitgezien”, vertelt hij
bevlogen. “Het is een schitterend gebouw en
we hebben genoeg plek om alle activiteiten
te laten plaatsvinden. Er is zelfs een aparte
jongerenruimte.”

Juweel
En die activiteiten, dat zijn er nogal wat: van
biljarten, dansen, bloemschikken en yoga tot
toneelvoorstellingen, concerten, EHBO-lessen
en kookworkshops. Adrie: “Alle betrokken partijen wilden, dat het beeldbepalende gebouw
voor de toekomst behouden kon worden.
Het gebouw is nu gered. Het bijzondere is
dat je in elke ruimte iets terugziet van de
oorspronkelijke kerk. Van een pilaar tot een
wijwaterbakje. In de kerkruimte staat aan één
zijde de sacrale ruimte en aan de andere kant
een podium. Zo kan het gebeuren dat eerst de
stoelen naar het altaar zijn gericht om ze een
uur later om te draaien richting het podium.
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Geweldig toch! En het glas-in-lood is prachtig
hersteld. Die ruimte is helemaal een juweel.”

Subtiel
Ineke Zopfi, vice-voorzitster van het parochiebestuur, vindt het ideaal dat de kerkruimte flexibel is en aangepast kan worden
naargelang de grootte van een viering. Verder
is het parochiebestuur er verguld mee dat
oud en nieuw in het gebouw samenkomen.
Ineke: “De herkenbare kerkelementen zijn behouden gebleven zonder dat het storend is.
Ook hebben de kapel, de communiebanken,
de preekstoel en bepaalde beelden weer hun
plek gekregen. Het gebouw is echt een huis
geworden. De architect heeft dat heel mooi
en subtiel gedaan.”

Ontmoeten
Het bestuur van de parochie is blij met de
komst van SKW. “Het brengt leven in de brouwerij”, vertelt Ineke. “Alle dagen van de week
is er nu iets te doen in dit beeldbepalende
gebouw. Bij alle functies, waaronder ook het
dorpshuis, staat ontmoeten centraal. En dat is
ook het doel van onze parochie.”
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Open dag
In december wordt het gebouw officieel
geopend door burgemeester Van der
Meer-Mohr van de gemeente Rucphen.
Wilt u met eigen ogen zien hoe mooi de
kerk is geworden? Kom dan op 4 januari
2015 naar de open dag.
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Buurt in Actie nu ook voor instanties

Hernieuwd fonds
stimuleert ontmoeting
In november introduceerde Thuisvester een vernieuwde aanpak van Buurt in Actie. Dit fonds
stimuleert de uitvoering van goede ideeën voor straten, buurten en wijken. Omdat corporaties
terug moeten naar hun kerntaak, het verhuren van woningen, worden alleen nog activiteiten
gefinancierd met een directe relatie tot het wonen. Bovendien kan vanaf nu iedereen – huurders,
bewoners én niet commerciële instanties – een aanvraag voor ondersteuning indienen. Vier
vragen aan coördinator Meintje van Bakkum van Thuisvester.

Waarom een nieuwe vorm voor hoog bedrag. De aanvraag blijft dus zeer de
moeite waard. Maar naast individuele huurders
Buurt in Actie?
“Via Buurt in Actie steunden we individuele
huurders bij de uitvoering van hun ideeën
om de buurt leefbaarder te maken. Dat kan
nog steeds maar we zullen nauwlettender
de relatie leggen met de huurwoningen en
de woonbeleving. Daarnaast zagen we dat
ook professionele organisaties die op een
bepaalde manier betrokken zijn bij een buurt
in onze kerngemeenten, een grote rol kunnen
spelen om de leefbaarheid in een buurt, wijk
of dorp te verbeteren. Goede initiatieven van
bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, buurtverenigingen of zorginstanties werden tot nu toe
als een sponsorverzoek behandeld. Deze partijen kunnen nu een aanvraag indienen voor
ondersteuning bij Buurt in Actie.”

Kunnen huurders goede ideeën blijven insturen?
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kunnen nu ook instanties of bedrijven zonder
winstoogmerk een verzoek tot ondersteuning
indienen. Simpel gezegd is de doelgroep van
Buurt in Actie verbreed.”

Wat zijn de spelregels om een aanvraag gehonoreerd te krijgen?
“Iedereen, van huurder tot niet commerciële
instantie, kan een idee indienen. Het idee
moet een bijdrage leveren aan een prettige,
leefbare en veilige buurt waar het aangenaam
wonen is. Een speciale commissie, waarin ook
huurders een stem hebben, beoordeelt of een
initiatief die bijdrage levert en of het een aantoonbaar draagvlak heeft bij de bewoners. Het
is een eenmalige bijdrage om een initiatief van
de grond te krijgen.”

Hoe kunnen huurders, bewoners of
“Jazeker! Nog steeds kunnen huurders van organisaties hun idee aanmelden?
Thuisvester een aanvraag indienen als ze een
leuk idee hebben om de leefbaarheid te verbeteren. Afhankelijk van hoeveel mensen er plezier van hebben en hoe bijzonder het plan is,
kan de bijdrage oplopen van een klein tot een

“Het aanvraagformulier is te vinden op onze
website. Vul dit volledig in en stuur het online
naar ons toe. Dit formulier ligt ook in al onze
woonwinkels, op het gemeentehuis en in wijkcentra, buurthuizen en bibliotheken.”

Vragen?
Heeft u vragen over het vernieuwde fonds Buurt in Actie of heeft u hulp nodig bij het invullen van
het aanvraagformulier, bel dan met Meintje van Bakkum op 0165 38 02 00. Mailen kan ook naar
m.vanbakkum@thuisvester.nl.
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Eind oktober presenteerde een onafhankelijke commissie de uitkomsten van de parlementaire enquête: een onderzoek naar het bestuur van woningcorporaties. Dit naar aanleiding van verschillende
incidenten bij collega-woningcorporaties. Van fraude en verkeerde investeringen tot financieel wanbeheer. Om dit in de toekomst te voorkomen, kwam de commissie met aanbevelingen. Wat betekent
dit voor Thuisvester? Johan Westra en Pierre Hobbelen, directie van Thuisvester, reageren.

Onafhankelijke toezichthouder
Pagina
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De belangrijkste aanbeveling van de onderzoekscommissie is het instellen van een sterke
onafhankelijke toezichthouder. “Als het erop aan
komt, blijkt het toezicht in de sector dus niet
goed geregeld te zijn”, aldus Pierre. “En deze
sector verdient goed toezicht. Dus alles wat
daarvoor zorgt, juichen wij toe. Wij zijn voor
strenger toezicht door een externe toezichthouder, net zoals bijvoorbeeld in de zorg. Als
tenminste de regels niet te ingewikkeld worden
waardoor procedures onnodig lang gaan duren.
We moeten wel ons werk kunnen blijven doen.”

Vier-ogenprincipe
Volgens de enquêtecommissie hebben bestuurders te veel macht. Vaak had één bestuurder het
voor het zeggen en werd die nauwelijks gecontroleerd. De Raad van Toezicht van Thuisvester
koos bewust voor een bestuur van twee personen. Johan: “Bij ons als grote volkshuisvester
is het belangrijk dat niet één persoon alle
beslissingen kan nemen. Wij hanteren het ‘vierogenprincipe’. Als het bestuur ergens voor kiest,
dan moeten wij het er allebei mee eens zijn. Dit
gebeurt al automatisch door de portefeuilleverdeling. Ik ben verantwoordelijk voor financiën
en personeelszaken, Pierre voor de vastgoedportefeuilles en wonen. Als je iets wilt, heb je
de ander nodig.”

“Geld bij de corporaties
is geld dat komt van de huurders”

Wat wél kan
De roep is er al langer en de parlementaire
enquête bevestigde het: corporaties moeten
terug naar hun kerntaak als sociale verhuurder. Pierre: “Thuisvester is daar met de strategische visie ‘De huurder eerst’ al enkele
jaren mee bezig. Bij alles wat we doen, kijken
we naar wat het oplevert voor de huurder.
En dat wordt de komende jaren alleen nog
maar meer. Ons uitgangspunt: kijken naar wat
wél kan. Uiteraard houden wij ons aan de
gemaakte afspraken met gemeenten. We blijven er samen voor gaan, ook in de toekomst.”

13
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Uit de parlementaire enquête bleek dat bijna
alle corporaties hun taak wél jarenlang goed
hebben vervuld. Het waren vooral individuele
bestuurders die zich niet aan de regels hielden.

Wat betekent de parlementaire enquête voor Thuisvester?

Eigen verantwoordelijkheid
Als het aan de commissie ligt, stoppen de
corporaties hun geld niet meer in grote leefbaarheidsprojecten. Johan: “Ons huidige beleid
past bij de wens van de minister. Bij veiligheid
en overlast in de nabijheid van onze woningen
zullen wij altijd betrokken blijven. Maar het gaat
erom waar voor corporaties de grens ligt tussen
wonen en de woonomgeving. Ook bij andere
betrokkenen, zoals gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen ligt een grote taak. We moeten
de verantwoordelijkheid daar laten waar die
hoort. Er is wel eens te snel naar de corporaties
gekeken”

Open en zorgvuldig
Een andere verbetersuggestie in het rapport is
dat huurders veel meer inspraak moeten krijgen
in het beleid. Bij Thuisvester is dat al realiteit.
Johan: “Huurders zijn onze belangrijkste partners. Wij zoeken ze voortdurend op. Wat vinden
Thuisinfo Magazine december 2014

In de uitverkoop

“

Groot onderhoud vordert in Oosterhout en Raamsdonksveer

Bewoners zien al resultaat

Huurders hebben recht op een goed onderhouden woning. Daarom wordt er fors geïnvesteerd om
woningen op te knappen. Dit om het wooncomfort te vergroten, maar ook om ze energiezuiniger te

Extra druk

maken. In Oosterhout, Sprundel, Rucphen en Raamsdonksveer zijn de werkzaamheden in volle gang.

Volgens de twee bestuurders is het te makkelijk
om te roepen dat woningcorporaties die slecht
presteren een boete kunnen krijgen. Pierre: “Je
moet goed nadenken wat je hiermee wilt bereiken. Want uiteindelijk betalen de huurders de
boete. Het geld van de corporatie is het geld
van de huurder.” Johan: “Voor de duidelijkheid:
extra maatregelen voor goed bestuur en sterk
toezicht, prima. Maar dat moet wel in het belang
van de huurder zijn. Als je een probleem met je
supermarkt hebt, ga je naar een andere. Maar je
kunt niet zomaar even verhuizen. Bestuurders
moeten dus echt zorgen dat alles op orde is. Als
sector moeten we alles op alles zetten dat het
niet fout gaat.”

Deze keer belichten we de groot onderhoudswerkzaamheden in Oosterhout en Raamsdonksveer.

”
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Behalve dat ik Thuisvester een mooie organisatie vind om bij te
werken, spreekt de voortdurend veranderende omgeving me aan.
Pierre Hobbelen (nieuwe directeur-bestuurder Thuisvester)

Aangenaam, Pierre Hobbelen
Op 1 oktober 2014 benoemde de Raad van
Toezicht Pierre Hobbelen (44) als nieuwe directeur-bestuurder. Samen met Johan Westra vormt
hij het bestuur.

Veel ervaring
Sinds 2009 werkt Pierre Hobbelen bij
Thuisvester. Hij was manager bestaande
woningvoorraad en heeft deze afdeling succesvol opgezet. Ook professionaliseerde hij het
strategisch voorraadbeleid. Pierre heeft veel

ervaring in de begeleiding van verandertrajecten en het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Het beste uit Thuisvester halen

“Behalve dat ik Thuisvester een mooie organisatie vind om bij te werken, spreekt de voortdurend veranderende omgeving me aan”, aldus
Pierre. “Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten
om de overgang naar een efficiënte en professionele organisatie goed te begeleiden. Als
enthousiaste leider wil ik anderen inspireren, om
zo het beste uit Thuisvester te halen.”

“Het resultaat krijgt een dikke plus”
In de wijk Sandoel in Raamsdonksveer knapt Thuisvester alle 352 huurwoningen op. De woning van Irma
Meerdink en haar dochter Cleo werd in ongeveer een maand compleet gerenoveerd. “Er moeten nog wel
wat dingen afgewerkt worden, maar het groot onderhoud is zo goed als klaar”, vertelt Irma tevreden.
Voordat Irma drie jaar geleden de woning
betrok, waren het toilet, de keuken en de badkamer al vernieuwd. “Het onderhoud bij mij is dan
Thuisinfo Magazine december 2014

ook niet zo grootscheeps als bij de buren, maar
er bleef genoeg over”, vertelt Irma. “De woning
kreeg nieuwe dakpannen, kozijnen, dakramen

t
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Dat corporaties gezamenlijk opdraaien voor
wanbestuur bij collega-corporaties moet stoppen volgens de commissie. Slecht presterende
woningcorporaties zouden gewoon failliet moeten kunnen gaan. Pierre: “Als een woningcorporatie niet meer kan rekenen op de financiële steun van collega-corporaties, dan kunnen
huurders de dupe worden. Want wie onderhoudt

na een faillissement de woningen? En wie
garandeert dat de huur betaalbaar blijft als
alles in de uitverkoop staat? Het zou kunnen
leiden tot een hoop ellende voor de huurder. In
deze sector is geen ruimte voor onverantwoordelijk gedrag.”

Pagina

huurders en wat willen ze? Die gesprekken doen
we open en zorgvuldig. En met respect voor
elkaars standpunt kom je al een heel eind. Onze
huurdersorganisaties zijn doorgaans tevreden
over die aanpak. Maar als sector moeten we het
lange termijn belang voorop stellen. Heel ingewikkelde zaken moet je eerst aan specialisten
overlaten. Het huurprijsbeleid is natuurlijk een
voornaam onderwerp, waarover we graag en vaak
spraken met onze huurdersorganisaties. Maar
het is ook zo dat je als klant van een supermarkt
niet mee beslist over de prijs van de melk. Wel
heb je daar de keus uit meer winkels”

Groot onderhoud vordert in Oosterhout en Raamsdonksveer

Bewoners zien al resultaat

en goten. Ook zijn de schoorsteen, buitendeur en
cv-ketel vernieuwd en werden het dak en de muren
geïsoleerd.” Volgens Irma zijn de werkzaamheden
heel goed verlopen. “De informatiebijeenkomst
vooraf was heel nuttig. Alleen het getoonde planningsschema liep wat achter, waardoor je moest
afwachten wanneer wat ging gebeuren.”

(vervolg)

Netjes
Irma is zeer tevreden met hoe alles er nu uitziet.
“De vaklui werken het netjes af en ruimen alles ook
goed op.” Op zolder zijn nog wat open puntjes, maar
die bespreekt Irma straks met de uitvoerder tijdens
de oplevering. “Het huis heeft nu een heel andere
uitstraling. Het resultaat krijgt een dikke plus.”
17

“Ze krijgen mij hier niet meer uit”
Petra van Hoof had haar schilderskwasten net opgeborgen toen Thuisvester startte met de grootscheepse
renovatie van haar woning. Ze woonde nog maar drie maanden in een van de 363 platdakwoningen in
Oosterhout. Haar woning staat in de Kastanjelaan, in een blok van vier, en hoort bij de proefwoningen waar
de werkzaamheden zijn gestart.
“Het onderhoud is echt groots aangepakt”, vertelt
Petra. “Van het dak tot de grond, niks is bij het
oude gebleven. Alles is aan de buitenzijde van
boven tot beneden geïsoleerd en voorzien van
een nieuwe afwerking. Op dit moment moeten
er nog wat zaken afgewerkt worden en de gevel
staat nog in de steigers, maar ik kan nu al zien
dat het eindresultaat heel mooi wordt. En de
werkzaamheden zijn uitmuntend verlopen, ik kan
niet anders zeggen. Ze hebben echt hun best
gedaan.”
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Nieuw huis
Voordat het groot onderhoud begon, kreeg Petra een
aantal keuzemogelijkheden voorgelegd. Zo kon ze
bijvoorbeeld het type en de kleur van de voordeur
kiezen en of ze een aanbouw wilde of openslaande
deuren. “De aannemer is langs geweest en heeft alles
goed met ons voorbereid en besproken. Er is door
Thuisvester en de aannemer echt met de mensen
meegedacht, om ook reparaties aan de binnenzijde
van de woning uit te voeren. Mijn dochter en ik hadden
geen specifieke wensen, zolang alles maar netjes werd
afgewerkt. We zijn heel erg blij, het is gewoon een
nieuw huis. Mij krijgen ze hier niet meer uit.”

Pagina

Pagina

16

Wilt u weten of u ondersteuning kunt krijgen
van Stichting Leergeld en/of de Voedselbank?
Kijk dan op www.leergeldoosterhout.nl,
www.leergeldwestbrabant.nl,
www.voedselbankoosterhout of
www.voedselbanketten-leur.nl. In al onze
woonwinkels liggen ook informatiefolders.

Hulp van Stichting Leergeld of de Voedselbank

Een steuntje in de rug

Dat steeds meer mensen maandelijks maar moeilijk kunnen rondkomen, kunnen Stichting
Leergeld en de Voedselbank helaas bevestigen. Ook zij zien de aanvragen voor hulp alleen maar
stijgen. Dat beide stichtingen blij zijn met de jaarlijkse steun van Thuisvester is dan ook niet
zo verwonderlijk.
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Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken
zet zich in voor schoolgaande kinderen in
gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau. “Deze kinderen kunnen vaak
niet mee op schoolreis of bij een sportclub”,
vertelt algemeen coördinator Charlotte van ’t
Hullenaar. “Wij vinden dat niemand buiten de
boot mag vallen en steunen deze gezinnen in
natura. Dit betekent dat wij de noodzakelijke
kosten direct overmaken aan de sportclub,
school of winkel.” Zijn er speciale hulpmiddelen nodig voor school, dan kunnen gezinnen
ook bij de stichting terecht. “Wij willen dat
alle kinderen gewoon kunnen meedoen.”

Meer aanmeldingen
Charlotte zag het aantal aanvragen de afgelopen jaren enorm stijgen. “Het zijn niet alleen
meer mensen met een uitkering die ons om
hulp vragen. Ook steeds meer mensen met een
baan hebben structureel te weinig inkomsten
om nog genoeg over te houden na de vaste
lasten.” Peter Osendarp, voorzitter van de
Voedselbank Etten-Leur, kan de ervaring van
Charlotte beamen. Ook de voedselbank deelt
steeds meer pakketten uit in hun loods aan
de Penningweg in Etten-Leur. “In plaats van
gemiddeld één intake per week, melden zich

nu wekelijks drie tot vier nieuwe gezinnen
aan”, vertelt hij. “Vanaf volgend jaar, als de
Bijstandswet verandert, verwachten we dat
nog meer gezinnen door het ijs zakken.”

19
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Meedoen

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning
Iedereen die na betaling van de vaste lasten
nauwelijks geld overhoudt voor kleding en
voeding, kan aankloppen bij de voedselbank.
Peter: “Het is voor mensen vaak een drempel
om bij ons aan te kloppen. Het schaamtegevoel zit in de weg. Maar dat is helemaal niet
nodig. Er zijn veel meer mensen waarbij het
tijdelijk financieel wat minder gaat. Ook een
aantal nieuwe Nederlanders, vluchtelingen die
net door Thuisvester zijn gehuisvest, melden
zich bij ons. Naast weinig geld hebben zij ook
een vervoersprobleem. Gelukkig hebben we
met Stichting Welzijn Zundert kunnen regelen
dat de pakketten, tijdelijk, elke donderdag
met een busje worden rondgebracht.”

Goedgeefs
Zowel Stichting Leergeld als de Voedselbank
werkt met vrijwilligers en is afhankelijk van
donaties, giften en sponsoring. Alleen door de
goedgeefsheid van particulieren en bedrijven
kunnen zij hun belangrijke werk voortzetten.
Thuisinfo Magazine december 2014

De tip van Mariska meteen in praktijk brengen

Participatiemodel onder de loep

De huurder eerst

Thuisvester wil haar digitale diensten uitbreiden en u meer gaan informeren via de digitale
weg. Digitaal informeren heeft veel voordelen voor u en voor ons. Wij kunnen u nog sneller
van informatie voorzien. Bij informatie die digitaal naar u verzonden wordt, kunt u bijvoorbeeld denken aan ons woningaanbod, correspondentie, brochures en folders. Om die reden
verzoeken we alle huurders die een e-mailadres hebben dit ons door te geven via info@
thuisvester.nl. Vermeld daarbij wel uw woonadres.

Thuisvester wil huurders steeds meer betrekken bij haar werkzaamheden. In welke vorm dit het
beste kan, zijn we nu aan het verkennen. Zo praten we met huurdersverenigingen en individuele
bewoners en medewerkers.

“We konden goed ons verhaal kwijt, er werd naar ons geluisterd.”
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Onder participatie verstaan we de betrokkenheid en zeggenschap van huurders over het
beleid en de activiteiten van Thuisvester. Om
de participatiewensen van huurders te onderzoeken, vonden er in oktober bewonerspanels
plaats in elk werkgebied. Huurders werden
uitgenodigd om hun behoeften en verwachtingen over betrokkenheid en inspraak te
delen met Thuisvester.

Aandacht voor verschillen
Yvonne Koopmans uit Raamsdonksveer huurt
al tien jaar een woning van Thuisvester. Haar
nieuwsgierigheid dreef haar naar het bewonerspanel. “Ik wilde meer weten over wat
de beweegredenen zijn van een verhuurder
en wat de mogelijkheden zijn voor huurders.
Thuisvester is een grote organisatie en voert
vooral een algemeen beleid. Maar de woonbehoefte kan per wijk of straat verschillen.
Daarom is het goed dat er ook aandacht blijft
voor individuele gebieden. Ik vind het heel
goed dat Thuisvester bewonerspanels organiseert, want voor een verhuurder is het heel
belangrijk om te weten wat er speelt onder
huurders. We konden goed ons verhaal kwijt,
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er werd naar ons geluisterd. Volgende keer ben
ik er graag weer bij.”

Meer online communiceren
Ook Mariska Venus kwam af op de bijeenkomst. Ze woont in de wijk Sandoel in
Raamsdonksveer waar nu groot onderhoud
plaatsvindt aan ruim 350 huurwoningen. “Er
wonen veel senioren in de wijk en ik wilde
tijdens het panel de woonvisie van de jongere bewoners laten horen. Die hebben een
andere kijk op deze sterk veranderende wijk.
En ook andere woonwensen.” Mariska vindt
het erg belangrijk dat Thuisvester beleid
komt ophalen in de praktijk. “Als je de wensen van klanten in kaart brengt, ontwikkel je
ook activiteiten waar animo voor is. Zoiets
moet je samen doen.” Dat er verder geen
verplichtingen zijn vindt Mariska erg prettig. En over hoe Thuisvester meer huurders
kan betrekken bij haar beleid heeft ze al een
idee. “Moderniseer de berichtgeving. Maak
bijvoorbeeld meer gebruik van e-mail en sociale media. Die check ik elke dag. Een briefje
door de brievenbus verdwijnt al gauw tussen
het oud papier.”

Yvonne Koopmans
Thuisinfo Magazine december 2014

Koen voelt zich thuis in Nijenrode

Starters onder dak
Sinds juli is Koen Koning (26) de trotse eigenaar van een nieuwbouwwoning in Nijenrode in
Oosterhout. Hij woont op de oude schoollocatie in een van de elf starterswoningen. In de loop
der jaren zag Koen verschillende nieuwbouwprojecten voorbijkomen. Pas toen hij de plannen voor
Nijenrode zag, was hij verkocht.

Vooral de locatie trok hem over de streep.
“Die is perfect”, aldus de jonge starter. “Ik
ben hier vlakbij opgegroeid en je zit overal
dichtbij. Daarbij zijn het mooie woningen.
De indeling is praktisch, je hebt geen loze
hoeken waardoor je ruimte verliest. Ook zijn
de kamers groot, hoog en licht. Ik moest wel
even wennen aan het witte gedeelte in de
gevel, maar dat ging vrij snel. In combinatie
met de stenen vind ik het nu zelfs mooi.”

Starterslening
Tijdens de kijkdagen gingen Koen, zijn
vriendin of zijn ouders de woning bezichtigen.
“Het bouwtraject schoot lekker op en het
contact met Thuisvester verliep goed.” Het
lastigste was het voor de Oosterhouter om

”
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een hypotheek te krijgen. “Ik heb al jaren
een vaste baan, maar als je bij de bank komt
dan merk je dat je heel weinig krijgt. Zonder
de Thuisvester starterslening had ik dit huis
nooit alleen kunnen kopen.”
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“

Ik moest wel even wennen aan het witte
gedeelte in de gevel, maar dat ging vrij snel.
In combinatie met de stenen vind ik het
nu zelfs mooi.

Samenwonen
Koen is blij met zijn woning in de leuke en
gezellige straat. De bewoners lopen makkelijk
bij elkaar binnen. Samen hebben ze de
schuttingen gezet, zodat het er allemaal
netjes uitziet. Met zijn directe buurman pakte
Koen de tuin aan. “Er wonen allemaal mensen
uit Oosterhout. Velen ken ik ook. Een van mijn
beste vrienden woont zelfs drie deuren verder.
Mijn vriendin studeert nog, maar zodra ze
klaar is, gaan we hier samenwonen.”

Trots op Oosterhout
Koen is een rasechte Oosterhouter die nergens
anders zou willen wonen. Hij is echt “trots
op Oosterhout”, zijn huis hangt vol met oude
Oosterhoutfoto’s.
Gerrit Klaassen
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Hoofdkantoor en woonwinkel Oosterhout
Mathildastraat 52 n 4901 HC Oosterhout n Tel: 0162 49 11 00
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur
12.30 tot 17.00 uur op afspraak, vrijdagmiddag gesloten
Woonwinkel Geertruidenberg
Prins Hendrikstraat 41 n 4941 JT Raamsdonksveer n Tel: 0162 51 33 91
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur
12.30 tot 17.00 uur op afspraak, vrijdagmiddag gesloten
Woonwinkel Rucphen
Rucphensebaan 52 n 4714 RE Sprundel n Tel: 0165 38 02 00
Openingstijden op afspraak: Maandag t/m donderdag 8.00 tot 16.30 uur
Vrijdag 08.00 tot 12.00 uur, vrijdagmiddag gesloten
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