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Frisse wind door
het Woonjournaal
Het is u vast al opgevallen: ons Woonjournaal heeft een
nieuw jasje. Na al die jaren vonden we het goed om een
frisse wind te laten waaien en onze artikelen nog helderder en duidelijker te presenteren.
Natuurlijk behouden we wat goed is. Dus leest u in het
Woonjournaal nog steeds waar we bij Woonwijze mee
bezig zijn en is er volop ruimte voor onze bewoners. We
hebben hiervoor een aantal nieuwe rubrieken. Zo laten we
in ‘Recht uit het hart’ bijzondere huurders aan het woord.
In ‘Oog voor Elkaar’ houdt onze Huurders Belangenvereniging (HBV) u op de hoogte van waar zij mee bezig zijn.
‘Beste buren’ vertellen over hun bijzondere, maar voor
hen vaak vanzelfsprekende contact. In ‘De mensen van
Woonwijze’ maakt u in een paar vragen kennis met onze
medewerkers. Met ‘Samen het verschil maken’ gaan we
in gesprek met een van de organisaties waarmee wij
samenwerken. Tot slot staat achterin nog een Voor/Na-foto van iets dat – net als ons Woonjournaal – een grote
verandering heeft ondergaan.
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Samen het
verschil maken

Heeft u nog tips voor hoe het beter kan of voor interview
ideeën? Wij horen het graag! U kunt dan contact opnemen
met onze communicatieadviseur:
Astrid Potters
(073) 656 23 82 of
a.potters@woonwijze.nl
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We wensen iedereenspveoeeldig
leesplezier en een voor
2018!
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COLOFON

Uitgave: 27e jaargang, december 2017
Het Woonjournaal is een uitgave van
Woonwijze en wordt in een oplage van 3.200
stuks gratis verspreid onder de huurders.
Coördinatie: Woonwijze, Vught
Tekst: Woonwijze, Vught en Maer TexxT Breda
Vormgeving: Oranje boven ’s-Hertogenbosch
Druk: NPN drukkers, Breda Fotografie:
Wieneke Hofland, ’s-Hertogenbosch,
Laila Willems Tilburg, Emmy de Graaf,
’s-Hertogenbosch
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Kort nieuws
VUGHTS TELEFOONTJE

Vughtse
telefooncirkel
houdt vinger
aan de pols

Goedemorgen! Hoe gaat het met u? Om die vraag draait het in de
Telefooncirkel Vught. Al sinds de cirkel in 2015 begon, wordt op
deze manier een vinger aan de pols gehouden.
“Inmiddels zijn er vijftien deelnemers in twee groepen in Vught”, zegt
Frank Mulkens van Welzijn Vught. “De groepen staan onder leiding van
een team van zes vrijwilligers. Iedereen die op zoek is naar dagelijks
contact mag meedoen. Leeftijd maakt niet uit en er zijn geen kosten aan
verbonden. Het enige wat we verwachten is dat de deelnemer telefonisch bereikbaar is en daarna de volgende deelnemer in de cirkel belt.”
Hoe het werkt
De leider van de groep belt iedere morgen rond halfnegen de eerste in de
cirkel. De eerste belt de tweede, de tweede belt de derde en dat gaat zo
door tot iedereen is bereikt. “Mocht iemand niet opnemen, dan komen we
in actie.” Om elkaar ook persoonlijk te leren kennen, is er drie keer per
jaar een bijeenkomst. Het telefoontje in de ochtend is kort. “Het is een
check of alles goed is, maar vaak bellen mensen elkaar later op de dag
nog een keer voor de gezelligheid.”
Heeft u vragen of wilt u meedoen met de telefooncirkel?
Neem dan contact op met Frank Mulkens van Welzijn Vught:
06 21 10 16 98 of f.mulkens@welzijnvught.nl

ENQUÊTE

Wat zijn de woonwensen
van onze woningzoekenden?
Wat zijn de woonwensen
van de mensen die bij ons
ingeschreven staan als woningzoekende? Wij horen het
graag want deze antwoorden
helpen ons om te zorgen dat
ons woningaanbod daar ook
goed op aansluit. We vragen
ze daarom om een vragenlijst in te vullen, deze is op
de homepage van
www.woonwijze.nl te vinden.
Het onderzoek bestaat uit 26
vragen en duurt ongeveer
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10 minuten. Het gaat bij alle
vragen om wat de woningzoekenden willen en waar
zij behoefte aan hebben. De
enquête kan ingevuld worden
tot en met 15 januari 2018.
Uiteraard gaan we vertrouwelijk met de gegevens om.
Wij verwerken de resultaten
anoniem. Meedoen aan dit
onderzoek is vrijwillig en
heeft geen gevolgen voor de
inschrijving.

Recht uit het hart
Coby Monté, Druivenkas 13

Recht uit het hart
Na al die jaren is Coby nog steeds
blij met haar woning en haar buurt.
Natuurlijk is er wel wat veranderd.
De maatschappij verandert, dus
de buurt ook. “Maar dat we een
individuelere samenleving krijgen,
moeten we niet willen hoor.”
Betrokkenheid zit volgens haar ook
in heel kleine dingen zoals elkaar
goedemorgen of een prettige dag
wensen. Of iemand bewust even
aankijken in het voorbijgaan of
troepjes opruimen op straat of
de container terugzetten op het
stoepje van de buren.

‘Fijn wonen
draait
uiteindelijk
om mensen,
de verbinding
met elkaar’

Prachtig
“Hart voor deze buurt kreeg ik
toen ik zeventwintig jaar geleden
regelmatig op bezoek ging bij
een vriendin die hier woonde.
Toen was het nog een centrale
woongemeenschap met een
gezamenlijke tuin. Geduld is een
schone zaak gebleken, want na tien
jaar wachten, kwam er een woning
voor mij vrij. De woongemeenschap
was inmiddels opgeheven en de
tuin werd verkaveld. Jammer, maar
de liefde voor de buurt is gebleven.
Het uitzicht op het groen en de wit
stenen huizen met hun roodbruine
daken, ik vind het hier prachtig.”
Kleine gebaren
“Er woont een divers gezelschap
in deze buurt. De leeftijden
variëren van midden twintig tot
iets voorbij mijn leeftijd. Fijn wonen
draait uiteindelijk om mensen, de
verbinding met elkaar. We delen
samen iets schoons, het contact is
makkelijker dan in een willekeurige
nieuwbouwwijk. Het zijn de kleine

gebaren van betrokkenheid die
sociaal waardevol zijn, zoals
het verwelkomen van nieuwe
buurtbewoners. Zo doe ik iets terug
als dank dat ik hier mag wonen.”
Zwerver
“Voor buurtbewoners ben ik
misschien een bekend gezicht.
Iedere morgen na het ontbijt loop
ik een rondje door de buurt. Ook
raap ik troepjes op van de straat
en uit het speeltuintje. Kinderen
hebben het recht om te genieten van
de natuur zonder onderbrekingen
van papiertjes, blikjes en plastic.
Ooit vroegen kinderen mij eens of
ik een zwerver was, omdat ik het
vuil opraap in de speeltuin. Heel
grappig.”
Projectcommissie
“We hebben net een periode achter
de rug waarbij er renovatiewerk aan
de woningen is verricht. Het is nogal
wat, zo’n verbouwing dat stof, herrie
en onrust met zich meebrengt. In
mijn woning heb ik niets laten doen,
dus ik kon er vanuit een helpende en
onafhankelijke positie naar kijken;
geluiden uit de buurt overbrengen
naar Woonwijze. De hartelijkheid die
ik voel voor de buurt heb ik in
de commissie kunnen uiten.
Verhuizen
“Ik denk nog niet aan verhuizen.
Ik sta nog midden in het leven.
Maar ik kan mij voorstellen dat het
op een gegeven moment prettig
wordt om met leeftijdsgenoten
te leven. Mensen met dezelfde
onderzoekende geest en liefde
voor de natuur.”
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Beste buren
Een goede buur

Bijzonder
contact
Een goede buur is beter dan een
verre vriend. Dat weten Hermi
(66) en Ali (36) als geen ander.
Hun fijne contact in de Repelweg
in Vught vergroot hun woongenot.
Waardering
“Op mijn elfde verhuisde ik van
Lisse naar Uden. Nu woon ik al
zesentwintig jaar in dit huis, mijn
man Wim komt uit Vught, en voel
ik me een echte Brabander. De
geschiedenis van de drie pleintjes
in deze wijk gaat terug naar de
tijd dat de Molukse mensen hier
woningen kregen toegewezen. Dat
is ruim voor de tijd toen ik hier
kwam wonen in 1989. Inmiddels
tel ik aan ons pleintje ongeveer
vijf nationaliteiten.
Het contact met de buren is heel
goed. Ali heb ik leren kennen bij
het hallo zeggen in het voorbijgaan. Met mooi weer zitten wij
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buiten op het pleintje. Iedereen
neemt zijn stoel mee. De één
zorgt voor koffie, de ander voor
wat lekkers. Het is geen verplichting, maar een gezellig samenzijn.
Het voelt als één grote familie. Ali
en zijn vrouw Ala kwamen met
lekkernijen uit hun land. Zo is
onze buurtvriendschap ontstaan.
De contact werd al snel hechter,
ik heb bijvoorbeeld een tijdje
de kinderen van Ali van school
opgehaald.
Toen mijn man Wim vorig jaar
ernstig ziek werd, stonden Ali
en Ala voor mij klaar. Ik maakte
me zorgen en daardoor trok ik
me wat terug, zat veel binnen. Ze
belden plots aan en zeiden dat ik
van de bank moest afkomen om
met hun buiten te gaan zitten. Ik
ben heel dankbaar dat Ali en zijn
vrouw voor ons klaarstaan. Zij
zijn heel meelevend en respectvol. Dat is misschien ook wel hun
Koerdische cultuur. Ali komt heel
vaak even langs. En als het niet
uitkomt, dan kan ik dat gewoon
tegen hem zeggen.
“Ik waardeer hoe Ali in het leven
staat en wat hij doet. Hij is heel
geïnteresseerd en actief in de
buurt, met zijn kinderen en vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd kan
ik alles aan hem vragen. Over zijn
cultuur, geloof en zijn herkomst.
Hij heeft prachtige en soms
droevige verhalen over zijn land.
Dat zijn de echte verhalen, zoiets
lees je niet in de krant. Ali is een
buurman waarvan ik op aan kan.
Hij heeft een gezellig en fijn gezin.
Ik kom graag bij hem langs. Als
Ali ooit wil verhuizen, mag hij niet
ver hier vandaan gaan wonen!”

Familie
“Toen ik zeventien was, vluchtte ik
voor de oorlog uit Iraaks-Koerdistan. Via Woonwijze kreeg ik een
flat in Vught toegewezen. Daarna
kwam mijn vriendin naar Nederland, we trouwden en kregen
twee kinderen. De flat werd te
klein en we verhuisden naar deze
woning aan de Repelweg. Nu zes
jaar geleden.
Het contact met Hermi en haar
man Wim begon met ‘hallo’. Al
snel zaten wij met hun en andere buurtgenoten op het pleintje
bij elkaar, want niet iedereen
heeft een tuin. Toen onze kindjes
opgroeiden en wij aan het werk
waren, hielp Hermi ons met
het ophalen van de kinderen of
oppassen. Nu lopen we bij elkaar
binnen, kijken samen naar de
vogeltjes in mijn volière. Het voelt
een beetje als familie. Hermi is
een beetje als een moeder voor
mij. En Wim een vader.

‘Ze belden
plots aan en
zeiden dat ik
van de bank
moest afkomen
om met hun
buiten te gaan
zitten’

Naast mijn fulltime baan, zet ik
me in de buurt in als voetbaltrainer. Ook help ik vluchtelingen die
hier nieuw aankomen. Zelf heb ik
ook in een asielzoekerscentrum
gezeten. Ik heb een speciale cursus gevolgd en met mijn ervaring
kan ik andere helpen met bijvoorbeeld de kinderen aanmelden
op school of ander papierwerk.
Als tolk vertaal ik soms tussen
partijen. Dit doe ik voor Vluchte-

lingenWerk. Binnenkort krijgen zij
bij Woonwijze een kantoortje.
Nu help ik een Armeens gezin.
Dan zie je hoe belangrijk een
buurt is. Het gezin ging op één
avond van niets naar een bijna
ingericht huis. Iedereen helpt
mee. Dat is heel fijn. Ik ben ook
lid geworden van de buurtcommissie. We hebben net de eerste
vergadering gehad. Of ik iets
wil veranderen of verbeteren?
Misschien meer activiteiten in de
buurt, zoals een barbecue. Zoiets.
Met Hermi heb ik een bijzondere
band. Haar man is ziek geweest.
Dan ga je extra naar haar toe.
Ik was er zelfs bij toen zij slecht
nieuws kregen. We hebben samen
gehuild. Dat zegt wel iets over hoe
we met elkaar omgaan. Gelukkig
gaat het nu weer beter met Wim.
Aan verhuizen denk ik wel eens.
Ik zou graag een koopwoning
willen. Maar niet verder dan één
pleintje hier vandaan, hoor. De
kinderen zijn hier opgegroeid. Zij
voelen zich hier veilig, hebben
hun vriendjes en er is gezelligheid. De buren zijn onze vrienden.
We voelen ons hier echt thuis.”
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Wijkondersteuners

‘Een geslaagde opfleurdag
en een gezellige burendag,
Wijkondersteuners van
Welzijn Vught maken
Zonneheuvel nóg leuker’
8

Wijkondersteuners Welzijn Vught:

Oren en ogen van Zonneheuvel
Een fijne, rustige en vooral ook een gemêleerde buurt. Zo omschrijven
buurtbewoners Peter Timmers en Olga Boorsma hun wijk Zonneheuvel. Yvonne Kolmans wijkwerker van Welzijn Vught is het daar van
harte mee eens: “En ook lekker dicht bij het centrum en het park.”
Peter Timmers en Olga Boorsma zijn beiden wijkondersteuners van
Welzijn Vught. Op die manier zetten ze zich als buurtbewoners in om
de buurt ook fijn te houden. “We gaan ervan uit dat bewoners hun eigen
wijk het beste kennen”, zegt Yvonne Kolmans. Peter Timmers: “Wij zijn
de oren en ogen van de buurt.” Olga Boorsma vult aan:
“Maar we zijn absoluut geen politieagent. We geven het door als er iets
aan de hand is en kijken of we kunnen helpen, maar we gaan bijvoorbeeld niet de buurman aanspreken als hij zijn vuilnis te vroeg aan de
straat zet.”
Kersvers
Om zeker te weten waar de buurt behoefte aan had, gingen de kersverse wijkondersteuners eerst op pad met een enquête. “We wilden weten
wat mensen belangrijk vinden. Toen bleek heel duidelijk dat leefbaarheid en veiligheid vooropstaan”, zegt Peter Timmers.
Met Woonwijze hebben de wijkondersteuners een goed contact. Eens
in de maand is er een wijkoverleg waarbij de twee aan tafel zitten met
een medewerker van Woonwijze en Welzijn Vught, andere wijkondersteuners en een medewerker van Wegwijs+ zijn er ook bij. “De lijntjes
zijn kort. Het is fijn dat als er iets is, we dat meteen terug kunnen koppelen. En als we iets willen organiseren, dan denken en helpen ze mee”,
zegt Olga Boorsma.
Opfleurdag
Het enthousiasme van de wijkondersteuners in Zonneheuvel werpt
meteen zijn vruchten af. Zo was de opfleurdag een succes. “We hadden
geregeld dat mensen een potje konden laten vullen met een plantje”,
vertelt Peter Timmers. “Er was koffie en thee met iets lekkers. Voor de
kinderen hadden we een springkussen en ze konden met wijkagent
Marcel de Rouw meerijden in de politieauto. De mensen van buurt
preventie en wethouder Saskia Heijboer waren er ook.”
Het mooie van deze bijeenkomst was dat mensen die elkaar niet kenden of al lang niet hadden gesproken, even een praatje konden maken.
“Het was van het begin tot het eind druk. Veel mensen bleven hangen.
Als ze elkaar nu tegenkomen in het speeltuintje dan maken ze veel
makkelijker even een praatje”, zegt Olga Boorsma. Woonwijze hielp
mee met een bijdrage uit het Oog voor Elkaar Fonds en leende tuin
gereedschap uit. Yvonne Kolmans: “Dit was een mooi voorbeeld van
hoe je als organisaties goed samenwerkt.”

Stoepkrijten
Uit de enquête bleek dat de buurtbewoners dit soort bijeenkomsten
misten. “Vroeger was dat er meer,
maar dat is verwaterd”, zegt Peter
Timmers. De burendag was een
mooie gelegenheid dit te veranderen. De middag stond in het
teken van de kinderen, die zich
konden uitleven op het springkussen en met spelletjes, schminken,
stoepkrijten en cake versieren.
Een gezellige barbecue ’s avonds
maakte de geslaagde dag af. “We
merken dat steeds meer mensen
zich in willen zetten. Mooi, want
we zullen het samen moeten
doen.”
Graag nodig

Wijkondersteuners
Welzijn Vught vindt het
belangrijk dat mensen
elkaar kennen in de buurt.
Dat is goed voor de leefbaarheid en veiligheid. In
verschillende buurten zijn
er nog wijkondersteuners
nodig.

Interesse?
Bel dan 073-6565350 of
stuur een mailtje naar
info@welzijnvught.nl
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Kort nieuws
Buurt komt in actie

Esschestraat helpt
zwanenfamilie in nood
Zwaan-kleef-aan. Zo was het aan de Esschestraat toen een zwanenfamilie met een gewonde volwassen zwaan door de straat stapte.
Steeds meer buurtbewoners kwamen in actie om ze te helpen. Met
succes, mede dankzij de dierenambulance.
Een prachtige zwanenfamilie in de Esschestraat. Het viel Marleen
van Tilburg meteen op; “Er was buiten iets bijzonders gaande. Een
paar mensen hadden zich verzameld rondom de familie met twee
volwassen- en vijf jonge zwanen. Een van de volwassen dieren leek
wel vleugellam, alsof hij was aangereden.” De buurt kwam in actie,
zo haalde Marleens buurvrouw Franci Rutten water, een andere brood.
Een passerende automobiliste belde de dierenambulance.
Brieste om zich heen
De gezonde zwaan nam het ondertussen op voor de gewonde partner.
Het indrukwekkende dier brieste om zich heen. “De hele zwanenfamilie bleef steeds dicht bij elkaar.” Om de watervogels te beschermen
hadden andere buurtbewoners inmiddels de weg afgezet door deze te
blokkeren met auto’s. Toen de dierenambulance kwam, had een hele
groep mensen zich in de straat verzameld. “Met een gigantisch schepnet hebben ze eerst de gewonde zwaan gevangen. De andere bleef hem
verdedigen. Dat was best eng. De mensen waren in de omheinde tuinen
gaan staan, buiten het bereik van de woedende zwaan. Het zijn echt
grote, indrukwekkende beesten. Ze slaan je zo een gebroken arm.”
Kleine zwaantjes
Gelukkig lukte het de professionals van de dierenambulance ook snel
de kleine zwaantjes te vangen. De volwassen zwaan liet zich niet
zomaar pakken. “Die vloog de wijk door.” Uiteindelijk was de dierenambulancemedewerker het beest te slim
af. “Als dat niet gelukt was, had hij hem
moeten laten gaan. Dat zou heel jammer
zijn want zwanen zijn een leven lang
trouw aan elkaar.” Iedereen in de straat
was dan ook blij en opgelucht dat het
‘gezinnetje’ bij elkaar kon blijven. “De
dierenambulanceman was de held van
de dag!”

Marleen van Tilburg
Zwanen redster
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Eind goed al goed

Weer bij elkaar

‘Een van de volwassen
dieren leek wel
vleugellam, alsof hij
was aangereden’

Een telefoontje aan de dierenambulance leert dat de zwanen
naar de opvang in Zundert zijn
gebracht. Het gaat prima met
ze. Als ze helemaal zijn aangesterkt, worden de dieren weer
uitgezet. De kans dat dat in
Vught is, is klein. Het zwanengezin blijft bij elkaar.
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Bedankje

Bedankje voor betrokken buurtbewoners

Bijzondere muzikale avond
Mensen die zich inzetten voor hun buurt, voor elkaar en voor ons. Voor
Woonwijze zijn ze van onschatbare waarde. We hielden daarom voor de
derde keer een avond voor betrokken buurtbewoners.
Ieder jaar kiezen we voor een bijzondere invulling van de bijeenkomst. Deze
keer in De Pure Keuken was het thema muziek & verbinding. We vroegen onze
gasten om een lied aan ons door te geven dat voor hen een speciale herinnering heeft. We ontvingen prachtige verhalen en een lange lijst met hele verschillende liedjes. Deze werden gespeeld door de band RUM (Roept U Maar).
‘Kleine jongen’
Mensen deelden vaak hele ontroerende verhalen. Over het liedje waarop een
echtpaar voor het eerst danste, of het liedje ‘Kleine jongen’ wat iemand herinnerde aan hoe hij als kleine jonge gevlucht uit een oorlogsgebied in Nederland
terecht kwam, het land dat hij ziet als zijn thuis. Of ‘Brabant’ waarop we zo trots
zijn. We kijken terug op een uitzonderlijke avond.
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Kort nieuws

‘De buurt is er heel blij mee’

Gemeente maakt
jeu-de-boulesbaan aan
Kempkeshoeve groter
De jeu-de-boulesbaan aan de Kempkeshoeve is een groot succes.
Zo groot zelfs dat de baan wordt verbreed.
Eerder schreven we in het Woonjournaal over de jeu-de-boulesbaan
aan de Kempkeshoeve. Buurtbewoner Adrie Kroot nam hiervoor het
initiatief. Woonwijze hielp mee met praktische zaken, het leggen van
contacten en door een vinger aan de pols te houden. Toen bleek dat
het overgrote deel van de omwonenden positief was, ging de gemeente
direct aan de slag met de aanleg.
Enthousiaste spelers
Anderhalf jaar later heeft Adrie Kroot de gemeente met hulp van Woonwijze gevraagd de baan te verbreden zodat er met het dubbele aantal
teams gespeeld kan worden: “Het is zo druk, dat had ik niet verwacht.
Je kunt nu met vier, hooguit zes man tegelijk spelen, maar afgelopen
zomer waren we soms wel met achttien man.”
Hij geniet van het enthousiasme van de spelers. “De buurt is er blij
mee, dat merk je aan de animo. Dit was ook de ideale plek voor een
jeu-de-boulesbaan. Eerst was het een illegaal hondentoilet, nu is het
een mooi aangekleed stukje grond.” aangelegd, maar de buurt moet
hem bijhouden.”

‘De buurt is er blij mee, dat
merk je aan de animo‘
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Wie doet er mee?

Groepsapp
voor jeu-deboulers
Woonwijze hielp ook deze keer
met het leggen van contact met
de gemeente. “Wij willen graag
samen het verschil maken. Dus
toen de enthousiaste bewoners
ons vroegen om te helpen met de
aanvraag voor de verbreding van
de baan, hebben we dat meteen
gedaan.”
Adrie Kroot is al helemaal klaar
voor de vernieuwde baan. “Ik heb
een groepsapp gemaakt waarin
iedereen die zin heeft om te spelen kan vragen wie er mee wil
doen. Elke avond zijn er mensen.
En als het goed weer is, is het
druk tot het donker wordt. In de
zomer is het helemaal tof, met
een bakje koffie erbij. Heerlijk.
Ik kan niet wachten tot de winter
voorbij is.”

15

Samen maken we het verschil

Ondernemingsplan
geeft nieuwe koers
Woonwijze aan
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Ondernemingsplan

Door goed samen te werken met de mensen en
organisaties om ons heen, wil Woonwijze de komende
jaren het verschil gaan maken. De focus ligt daarbij
duidelijk op Vught en mensen die voldoen aan de
inkomensgrens of om andere redenen niet zelf in hun
huisvesting kunnen voorzien. Dit staat in ons nieuwe
ondernemingsplan.
“We willen graag samen met de mensen om ons heen het verschil
maken. Door samen te werken en korte lijnen een stap extra zetten
voor onze bewoners. Ieder vanuit de eigen deskundigheid en samen als
meerwaarde voor Vught”, legt Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder a.i. van Woonwijze uit.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat ‘Samen het verschil maken’ gekozen is als titel van het nieuwe ondernemingsplan waarin Woonwijze de
grote lijnen uitzet voor haar beleid tot 2021. Uitgangspunt hiervoor zijn
vijf thema’s: Huurders en woningzoekenden staan voorop, betaalbaar
wonen, voldoende beschikbare en passende huurwoningen, investeren
in duurzaamheid en samenwerken aan een leefbare woonomgeving.
Luisteren
Voor het nieuwe ondernemingsplan is goed geluisterd naar de mensen en organisaties om Woonwijze heen. Daarvoor zijn verschillende
bijeenkomsten gehouden. “Met onze belanghouders kwamen we tot
de conclusie dat onze toegevoegde waarde ligt in het huisvesten en
daarbij ondersteunen van mensen die ons echt nodig hebben; mensen
die voldoen aan de inkomensgrens en mensen die om andere redenen
niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. We vinden dat we het best
tot ons recht komen in Vught. Hier kennen we de mensen, de buurten,
de vraag en de manier van samenwerken”, aldus Charlotte Beukeboom.
Ze benadrukt het belangrijk te vinden om in gesprek te blijven. “Ik nodig
iedereen uit om vooral met ons mee te blijven denken zodat we ook
écht samen het verschil kunnen maken.”
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Samen het verschil maken

Burgemeester Roderick
van de Mortel over
herstructurering Grote
Zeeheldenbuurt: ‘De
toekomstige bewoners
staan voorop’
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Samen kun je echt het verschil
maken. In deze rubriek komen
de mensen aan het woord met
wie we samenwerken. Deze keer
gaat onze directeur-bestuurder
a.i. Charlotte Beukeboom (C)
in gesprek met burgemeester
Roderick van de Mortel (R).
We zijn hier in de Buurtkamer
van de Grote Zeeheldenbuurt.
De komende tijd gaat hier door
de herstructurering alles op de
schop. Hoe werken de gemeente
en Woonwijze samen?
R. “Prettig en goed. Omdat jullie
de gemeente er in het begin al bij
hebben gevraagd, kregen we meteen de kans om mee te denken.
Zo voorkom je dat een mooi plan

Samen het verschil maken

later sneuvelt door problemen
met vergunningen en eisen.
Woningcorporaties zijn opgericht
om mensen met een smalle beurs
aan woonruimte te helpen. Dat
moet vooropstaan. Te vaak zie
je dat andere dingen voorgaan:
zoals geld, wat de politiek wil
of hoe een wijk of woning eruit
moet komen te zien. Bij dit project
heeft iedereen heel goed in de
gaten gehouden waar het echt om
gaat: de toekomstige huurders.
Dat klinkt heel logisch, maar uit
ervaring weet ik dat het niet altijd
zo gaat.”
C. “Ons uitgangspunt is en blijft
om met de toekomstige bewoners, omwonenden en de gemeente de wijk vorm te geven.
Samen hebben we de woningtypes en de huurprijs bepaald. We
hebben iedereen nauw betrokken
omdat we het belangrijk vinden
dat de plannen passen bij Vught.”
R. “Om er écht een succes van
te maken, moet je luisteren en
samenwerken. Dat geldt voor alle
partijen, maar je moet vooral luisteren naar de mensen waar je het
voor doet. Wat op de tekentafel
klopt, hoeft in de praktijk voor de
mensen die er gaan wonen niet te
voldoen.” Wat vinden jullie van de
plannen voor de buurt?
R. “De gemeente is heel enthousiast over de opzet van de
woningen in het groen. Dat past
goed in de omgeving en het dorp.
De toekomstige bewoners staan
echt centraal. Persoonlijk vind ik

dat kwaliteit van de toekomstige
woningen erg belangrijk is. Over
smaak valt te twisten, maar over
kwaliteit niet. Dat zie je hier heel
duidelijk terug. Compliment daarom ook voor de architect. Daar
ben ik echt ontzettend blij mee. In
het Stadhouderspark en aan de
Aert Heymlaan heeft dit bureau al
laten zien wat ze kunnen.”
Woonwijze en Vught werken ook
op andere vlakken samen, welke
zijn dat?
C. “Eigenlijk werken we op het
hele sociale gebied samen. Dat zie
je bijvoorbeeld terug in de Rode
Rik en bij de woonomgevingsploeg (WOP). Ook overleggen we
iedere twee weken met afdeling
Wegwijs van de gemeente. Woonwijze ziet vaak als eerste dat er
iets aan de hand is. Door dit overleg krijg je een completer plaatje.
Wij hebben weinig huurders met
een huurachterstand en ontruimen bijna niet. Dit komt omdat we
proberen zo snel mogelijk hulp
aan te bieden en andere partijen
in te schakelen als we zien dat
het mis dreigt te gaan. Ook op het
gebied van veiligheid en openbare
orde werken we samen.”
R. “Samen kunnen we de meest
kwetsbare groepen helpen. Als iedereen alleen maar op zijn eigen
eiland werkt, wordt er niets opgelost. De opvang van statushouders is bijvoorbeeld een taak van
de overheid, maar daar hebben
we als gemeente Woonwijze hard
bij nodig. Dat gaat nu gelukkig
heel goed. De achterstand die we

‘Samen kunnen
we de meest
kwetsbare
groepen helpen’

hadden is bijna weg. Om ervoor
te zorgen dat de wachtlijsten
niet nog langer worden, verkoopt
Woonwijze bijna geen woningen
meer. En de gemeente heeft op
haar beurt weer toestemming
gegeven om dertig woningen
extra te bouwen hier in de Grote
Zeeheldenbuurt.”
Een goede relatie is dus erg
belangrijk. Wat doe je eraan om
dat zo te houden?
R. “De relatie is nu echt heel goed,
mijn complimenten daarvoor. Dat
kunnen we zo houden door op
dezelfde open manier te blijven
werken.”

»
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C. “Daar ben ik het helemaal mee
eens. Het is belangrijk om elkaar
scherp te houden. De discussie
mag soms ook hard zijn. Het mag
best een beetje schuren, zo kom
je ook tot een mooi resultaat.
Maar dat werkt alleen als je geen
zaken achterhoudt. Openheid en
transparantie zijn het belangrijkst.”
De Rode Rik nieuwe stijl vierde
in 2017 zijn vijfjarige bestaan.
Burgemeester Van de Mortel, u
bent naar het jubileumfeest geweest, hoe heeft u dat ervaren?
R. “Ik vond het erg mooi om
te zien hoe mensen er daar
met elkaar iets van maken. Als
overheid en Woonwijze kunnen
we wel iets bedenken, maar dat
maakt het nog niet tot een succes.
Dat hebben de bezoekers en de
vrijwilligers van de Rode Rik zelf
voor elkaar gekregen.”
C. “De Rode Rik is echt een mooi
voorbeeld van hoe je samen het
verschil kunt maken.”Onze vaste
slotvraag (voor de burgemeester):
Hoe kan Woonwijze volgens u het
verschil maken?
R. “Door jullie – toekomstige - bewoners centraal te stellen, zoals
hier in de Grote Zeeheldenbuurt.
Ik ben heel blij om te zien dat
jullie dat doen. Door samen op te
trekken komen we het verst.”
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Geslaagd project

Een mand vol
warmte!

Voor het goede doel

Hartverwarmend
breiproject
Supertrots zijn wij op de dames van het breiproject van De Rode Rik.
Dankzij hen zitten er straks in de 395 kerstvoedselpakketten van de
Vincentiusvereniging Vught mooie, lekker warme sjaals.
Het breiproject is ontstaan in de Rode Rik, maar verspreidde zich direct.
Niet alleen werd er op woensdag- en donderdagochtend ijverig gebreid
in de Rode Rik, maar ook in heel wat huiskamers in Vught, Boxtel en
zelfs Zaltbommel was het getik van de breinaalden te horen. Het doel
van 395 sjaals is dan ook ruimschoots gehaald. “Sterker nog, ik heb er
hier al 120 liggen voor volgend jaar”, lacht Arno van der Lee, beheerder
van de Rode Rik.
Bij Vincentius zijn ze blij met het initiatief. “Hartverwarmend”, vindt
Jan Slegers, die namens de vereniging de sjaals in ontvangst nam.
Wethouder Saskia Heijboer, die ook naar de uitreiking was gekomen,
sloot zich daar graag bij aan. De sjaals komen in de kerstpakketten voor
mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. “En dat was
ook precies de bedoeling van het project. De dames wilden zich heel
graag inzetten voor een goed doel.”
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Oog voor elkaar

In contact met de Huurders
Belangenvereniging

Gezocht: betrokken
buurtbewoners
Bijdrage fonds

Oog voor
elkaar
Dit jaar ontving de Huurders Belangenvereniging
drie aanvragen voor een
bijdrage van het Oog voor
Elkaar-fonds.
- Opfleurdag Zonneheuvel:
€ 150 voor aanschaf
plantjes.
- Opfleurdag Vughtse Hoeve:
€ 152,50 voor aanschaf
plantjes.
- Buurtwandeling:
Onder leiding van een gids
Aawal Den Bosch € 195
Een aanvraag voor het
Oog voor Elkaar-fonds kan
gedaan worden via een
formulier op www.woonwijze.nl of door contact op
te nemen met de leden van
de HBV. Zij beslissen welke
projecten voor ondersteuning
in aanmerking komen.
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De Huurders Belangenvereniging van Woonwijze wil graag in
contact komen met bewoners
die zich willen inzetten voor hun
buurt.
Betrokken buurtbewoners, oftewel BBB’ers. Voor Woonwijze
zijn ze enorm belangrijk. Want de
mensen die in de buurt wonen,
weten wat er speelt en wat er nodig is om de buurt te verbeteren.
De Huurders Belangenvereniging
(HBV) van Woonwijze wil daarom
graag in contact komen met nieuwe BBB’ers. En zeker niet alleen
voor de bewonerscommissie. “We
merken dat sommige mensen
wel graag iets willen doen voor de
buurt, maar niet zo van vergaderen en overleggen houden”, zegt
Rob Hulsman, voorzitter van de
Huurders Belangenvereniging. “Ze
organiseren bijvoorbeeld liever
een activiteit die de leefbaarheid
in de buurt verhoogt. Ook met
die mensen komen we graag in
contact.”
Helemaal mooi zou het zijn als
huurders zich in willen zetten
voor de bewonersraad. “Daar kun
je echt je stem laten horen. Dat
kan nooit genoeg zijn. Nu is niet
elke buurt vertegenwoordigd,
nieuw bloed is dus van harte
welkom.” Zelf vind Rob Hulsman
het interessant om te weten hoe

bijvoorbeeld een huurverhoging
tot stand komt, of welke afspraken gemaakt kunnen worden bij
groot onderhoud. “Daar zit een
verhaal achter, het is goed als je
dat ook kent. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je de stem
van de huurders van Woonwijze
kunt laten horen. Daar wordt ook
zeker naar geluisterd.”
Straat adopteren
De huurdersvertegenwoordigers
zijn ook steeds meer praktisch
bezig in de buurt. “We kunnen bijvoorbeeld papierprikkers regelen
als een aantal bewoners besluit
om op een zaterdag de buurt op
te ruimen. We vinden het heel
belangrijk om samen de buurten
leefbaar te houden. Dat kan ook
door met een groepje een straat
te ‘adopteren’ en zo een beetje op
orde te houden. Dat kan simpel
door regelmatig op te ruimen of
door samen leuke bloemetjes te
planten. Dat maakt het meteen
een stuk fleuriger en geeft een
verzorgde indruk. Je bent zelf ook
medeverantwoordelijk voor je
leefomgeving.”

‘Ik vind het
belangrijk om mee te
kunnen praten over
besluitvorming en beleid
rondom het woningbezit
van Woonwijze. Als
lid van de Huurders
Belangenvereniging kan
ik dat ook echt doen.’
‘Ik wil graag meedenken in
Vught en maatschappelijk
betrokken zijn. Wat dat betreft
past mijn inzet voor de HBV ook
heel goed bij mijn werk bij de
Vughtse peuterspeelzalen.’

Rob

Joske
‘Ik wil graag iets voor de huurders van Woonwijze betekenen.
En dat lukt ook, we hebben al
veel bereikt op het gebied van
betaalbaarheid en energiezuinigheid bijvoorbeeld.’

‘Ik heb een brede interesse en
vind het interessant om mee
te praten over verschillende
onderwerpen’
Hetty

Gerard
Ons team

Huurdersbelangenvereniging
Wij zijn huurders van Woonwijze die zich betrokken voelen
bij de organisatie en in die rol behartigen wij de belangen
van de huurders van Woonwijze.
Rob Hulsman
Voorzitter HBV
rob.hbv@woonwijze.nl

Gerard van den Heuvel
Secretaris
gerard1.hbv@woonwijze.nl

Hetty Joos
Penningmeester
hetty.hbv@woonwijze.nl

Joske Jansen
Lid
joske.hbv@woonwijze.nl

Als je liever wilt bellen met de leden van de Huurders
Belangenvereniging, neem dan contact met Woonwijze:
(073) 656 23 82

Heb je vragen of ideeën? Dan denkt
de HBV graag met je mee!

De leden zijn altijd bereid je te woord te staan. Ook is het
mogelijk om als wijk of met een groepje bewoners tegelijk
bij te praten.
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Hartverwarmend

‘Het contact met de
mensen aan de deur
en onze vrijwilligers
is ons contact met de
buitenwereld’
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Bijzondere voordeur aan de Molenstraat

Marion en Ton helpen gezinnen
met voedselpakketten

Het zal je maar gebeuren.
Ben je net acht weken
getrouwd, belandt je man na
een eenvoudige operatie in een
rolstoel door een medische
misser. Sindsdien hangt zijn
leven aan een zijden draadje en
heeft hij 24/7 verzorging nodig.
Maar bij de pakken neerzitten
doen Marion (52) en Ton (58)
niet. Integendeel. Ze wisten al
het negatieve om te zetten in
iets positiefs: voedselpakketten
maken voor gezinnen die het
financieel moeilijk hebben.

Na een jaar ziekenhuis en revalidatie mocht Ton naar huis. Ondertussen
had het stel hun huis moeten verkopen en beide banen moeten
opzeggen. Marion ontfermde zich als mantelzorger over haar man.
Met een urgentieverklaring konden ze bij Woonwijze terecht in een
aangepaste woning in de Molenstraat. Dat is nu vier jaar geleden.
“Woonwijze heeft ons destijds goed geholpen met het zoeken naar
een geschikte woning”, vertellen Marion en Ton. Het gelijkvloerse
appartement is niet alleen hun leef- en verpleegwoning, maar herbergt
ook al het liefdadigheidswerk.
Goederen ruilen
Ton heeft continu verzorging nodig en kan niet naar buiten, waardoor
Marion aan huis is gekluisterd. “Ik zocht naar iets om niet gek te
worden van het leven binnen vier muren”, vertelt Marion. Ze startte
Marions Ruilhoekje, een besloten groep op Facebook die bedoeld is
om minimagezinnen te helpen. “Ik ruil goederen voor levensmiddelen,
zodat ik elke week voedselpakketten kan maken voor gezinnen in
Vught.” Marion richt zich op huishoudens die net buiten de hulp van de
voedselbank vallen. “Ik weet dat je door ongewilde omstandigheden
zoals echtscheiding en ziekte in financiële moeilijkheden kunt raken.
Armoede wil ik het niet noemen, dat vind ik een akelig woord. Er zijn
ook genoeg mensen met een baan die nét niet rond kunnen komen. En
juist die mensen wil ik helpen. Ton ontvangt een persoonsgebonden
budget om zijn zorg te betalen, dit is onze manier om iets terug te
geven aan de samenleving.”
Veertig huishoudens
Marions Ruilhoekje telt nu ruim zevenhonderdzestig leden. “Het is wat
uit de hand gelopen”, lacht ze. “Ik werk zo’n zestig tot zeventig uur per
week om vijf tot zes voedselpakketten samen te stellen. Ruim veertig
huishoudens helpen we zo. Dit kan ik naast de zorg voor Ton niet meer
alleen. Daarom heb ik vijf vrijwilligers die mij helpen. Zij zijn mijn
rechterhanden. Als ik me tussendoor ontferm over Ton, houden zij de
boel draaiende.” Ook Ton draagt een steentje bij. “Ik vervang batterijen
van speelgoed dat binnenkomt en ik bied een luisterend oor. Ik vind het
leuk om Marion en de vrijwilligers te stimuleren en enthousiasmeren.
Bovendien is het contact met de mensen aan de deur en onze
vrijwilligers ons contact met de buitenwereld.”

»
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Transparant zijn
Inmiddels heeft Marion samen met Ton Stichting MariTon opgericht.
“Zo kunnen we ook giften ontvangen.” Hoe Marion het geld besteedt,
maakt ze inzichtelijk op Facebook. “Ik wil transparant zijn, dat mensen
kunnen zien wat er met hun geld gebeurt. Laatst doneerde een
school vijfhonderd euro. Dan weet ik meteen dat ik daarvoor vlees wil
kopen. Uiteindelijk kreeg ik het meeste vlees voor dat bedrag met een
slachtvarken, dat door de slager voor mij is uitgebeend. Dat zet ik dan
ook online.”
Meer dan voedselhulp
Ook met Sinterklaas denkt Marion aan de kinderen. “Ik maak zakken
met cadeaus, gesorteerd op leeftijd en geslacht. Ieder kind krijgt een
zak met dertien cadeautjes door pieten thuisbezorgd, zodat het kind ook
een echt sinterklaasfeest heeft.” Albert Heijn Marktveldpassage draagt
MariTon een warm hart toe en doneerde vorig jaar zes containers met
‘Goedzakken’ en dit jaar één. Daarnaast verzorgden Ton en Marion een
sinterklaasfeest in Brasserie Onder Ons. Verder organiseren zij een
Vader- en Moederdag, waarbij kindjes een cadeau mogen uitzoeken
en versieren voor hun ouder. En alsof dat nog niet genoeg is, zorgen
Marion en Ton ervoor dat twintig koppels één keer per jaar een avondje
uit kunnen en verwennen zij jaarlijks drie gezinnen met een dagje
Efteling. Aan alles wordt gedacht: entreekaarten, parkeerkosten,
frietjes, ijsjes en een tas met broodjes en drinken. “Wij kunnen niet op
vakantie of een dagje uit, daarom gunnen wij het een ander van harte.”
Positief gevoel
Alles gebeurt in hun appartement aan de Molenstraat 111. Veel mensen
die hulp nodig hebben of goederen afgeven, weten de weg naar die
bijzondere voordeur te vinden. Marion: “Wij kunnen het huis niet uit,
dus mensen moeten naar ons toe komen.” Aantonen dat iemand de
hulp van MariTon nodig heeft, is niet nodig. “Ik wil niet dat iemand zich
moet verantwoorden voor zijn moeilijke bestaan. Dat moet al vaak
genoeg voor instanties en dat werkt deprimerend. Door uit te gaan van
vertrouwen, wil ik mensen juist een positief gevoel geven.”
Overal in huis staan goederen opgestapeld. “Ik probeer een pakket altijd
te vullen met verse groenten, vlees en wat luxe dingen zoals shampoo.
Dat zijn de extraatjes die gezinnen zich vaak niet kunnen veroorloven.
Elke week krijgen we brood van Bakkerij Smaak, al twee jaar lang. En
op woensdag ontvangen we nog eens zestig tot zeventig broden van een
andere sponsor.” Het appartement barst bijna uit zijn voegen bij zoveel
succes. Woonwijze verraste Marion met een berging in de kelder. Marion
lacht trots: “Daarin staan nu al de sinterklaascadeaus voor 2018.”
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‘Dit is onze
manier om
iets terug te
geven aan de
samenleving’

Ik probeer een pakket
altijd te vullen met
verse groenten, vlees
en wat luxe dingen
zoals shampoo.

Voorlichting op scholen
Vrijwilliger Lizet: “We proberen
om zoveel mogelijk voorlichting
te geven op scholen. We willen
het taboe rondom minder bedeeld
zijn doorbreken, dit om pesten
te voorkomen. Niet voldoende
geld hebben is geen keuze. Dat
ontstaat vaak door ongewenste
omstandigheden.”
Hulp nodig van Marion en Ton?
Uit onderzoek van de gemeente
– met medewerking van Marion –
blijkt dat ruim drie- tot vijfhonderd
kinderen in Vught opgroeien
in gezinnen met financiële
beperkingen. MariTon helpt nu
ruim veertig gezinnen en er is plek
voor meer. Heeft u moeite om de
eindjes aan elkaar te knopen en
komt u niet in aanmerking voor
hulp van de voedselbank? Neem
dan contact op met Marion via
haar Facebookpagina Marions
Ruilhoekje, stuur een e-mail naar:
stichting.mariton@gmail.com
of bel naar 06-13457867.

Goederen doneren of een bijdrage
leveren? Kijk op www.stichtingmariton.nl
voor meer informatie en de actuele
ruiltijden bij Marion en Ton thuis.
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Kort nieuws

IJspret op de ijsbaan in Vught © Marc Bolsius
VOORDEELPAS

Schaatsen huren

Gratis schaatsen huren met Woonwijze Voordeelpas
De Vughtse IJsbaan zorgt ieder jaar opnieuw voor heel wat schaatspret.
Dit jaar zijn de mooie baan en ijshelling te bezoeken tot 7 januari.

Korting met
de Woonwijze
Voordeelpas!

De organisatie van de Vughtse ijsbaan vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de ijsbaan. Bewoners van Woonwijze
kunnen daarom ook nu weer op vertoon van hun Woonwijze Voordeelpas
gratis schaatsen huren. Nog geen Woonwijze Voordeelpas? Kom dan naar
de Woonwinkel, dan bestellen we er een. Dit kost € 2,60.
Meer informatie over de ijsbaan is te vinden op ijsbaanvught.nl

REGELING MEEDOEN

Naar de kapper dankzij de
regeling Meedoen
Wie rond moet komen van een minimuminkomen, heeft vaak
geen geld om iets extra’s te doen. De gemeente Vught heeft
speciaal hiervoor de regeling Meedoen in het leven geroepen.
Een keer naar de schouwburg, een cursus volgen, lid worden van een
sportclub, naar de kapper of een dagje pretpark. Mensen die gebruik
willen maken van de regeling ‘Meedoen’ bepalen zelf waar ze de
bijdrage voor inzetten. De bijdrage is maximaal € 146 per persoon per
jaar. Wel zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden.
Meer weten? Kijk dan op: wegwijsplus.vught.nl/regeling-meedoen-0
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Voor-Na

VOOR

Onderhoud woningen

Project Lunetten
NA

Op Lunetten kregen 107 woningen
groot binnenonderhoud. Behalve
de badkamers vervingen we ook
keukens, toiletten en de mechanische ventilatie. Het project is net
afgerond.

Voor vrijwilligers

Vughtvoorelkaar.nl
Bent u op zoek naar hulp? Of wilt u iemand helpen?
Tip: Vughtvoorelkaar.nl. Op deze website voor inwoners
van Vught en Cromvoirt is in een oogopslag te zien
wie hulp zoekt en voor wie je iets als vrijwilliger kunt
betekenen. Eenvoudig, gemakkelijk en gratis.
Iedereen kan wel eens een handje extra gebruiken. Voor
een klusje in huis of tuin, een knoop die aan een jasje moet
worden gezet of die zware kliko die naar de straat moet.
Voor dit soort zaken, maar ook om bijvoorbeeld in contact te
komen met een sportmaatje is er www.vughtvoorelkaar.nl.
Hoe werkt het?
Om gebruik te maken van Vughtvoorelkaar.nl meld je jezelf
eerst aan als vrijwilliger of als vrager. Daarna kun je een oproep plaatsen of rondkijken welke vragen en aanbiedingen
openstaan op de site. Iets gevonden? Wissel dan berichten
uit met iemand die je zou willen helpen of die jou kan helpen. Spreek daarna ‘veilig’ af. Hoe je dat het beste kunt doen
en wat alle mogelijkheden zijn, staat helder en duidelijk op
de site beschreven.
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De mensen van Woonwijze

Vijf vragen aan…

Anne Boom, medewerker
klantcontacten

30

Anne Boom (51) is medewerker
klantcontacten bij Woonwijze. Als u een
bezoek brengt of belt naar Woonwijze is de
kans groot dat u Anne treft. “Ik spreek veel
met onze huurders. Dat ik ze allemaal ken is
een groot woord, maar ik ken er wel veel.”

1. Hoe ziet je werkdag eruit?

“Alle vragen van onze klanten,
via mail of telefoon, komen bij
mij en mijn collega’s van het
klantcontactcentrum binnen. Ook
ontvangen wij het bezoek aan de
balie. Het werk is enorm divers:
van het maken van afspraken, het
plannen van controles en sleutels
bijmaken tot het geven van tips
of suggesties bij mankementen
en informatie verstrekken over
de status van een inschrijving.
Natuurlijk verwijs ik mensen ook
door naar onze website, maar
het liefst sta ik ze te woord. In
een e-mail is het lastiger om de
persoonlijke toon te raken, die ik
graag meegeef.”

2. Als eerste aanspreekpunt

maak je vast veel mee?
“Van maandag tot en met vrijdag
kunnen mensen binnenlopen. We
ontvangen heel wat bezoekers die
we helpen met hun vragen of we
maken een praatje als ze de huur
aan de balie komen betalen. In
deze tijd van alles online regelen,
is dit persoonlijke contact heel
waardevol. Op mijn eerste werkdag speelde een van onze huur-

ders zelfs voor ons op zijn gitaar
terwijl hij uit volle borst stond
te zingen. Dat was meteen een
goed begin! Elke dag is anders.
Ik spreek blije, boze en tevreden
mensen. Dat verrassende is ook
juist waarom ik het werk zo leuk
vind.”

3. Wat houdt het werken op

het klantcontactcentrum in?
“ Wat de vraag ook is, de klant
komt als eerste bij ons terecht.
Indien nodig verwijzen wij ze door
naar een collega. Het totale team
van Woonwijze is niet zo groot,
wat zorgt voor een goede onderlinge sfeer. Het is een heel leuke
club mensen.”

4. Word je herkend als het

gezicht van Woonwijze?
“Soms op straat zie je de mensen
denken: jij bent toch van Woonwijze? Dat hoort er een beetje bij
als je het aanspreekpunt bent in
deze organisatie. We helpen graag
en zijn heel transparant en open
over wat wel en niet kan. Dankzij
die transparantie kan ik mijn werk
goed doen en de mensen die ik tegenkom recht in de ogen kijken.”

5. Zijn er dingen die je doet,

maar die de klant niet ziet?
“Administratief is er genoeg werk.
Woningzoekenden inschrijven,
afspraken inplannen bijvoorbeeld
na een huuropzegging, de keuken-, badkamer en toiletkeuzes bij
een nieuwbouw- of onderhoudsproject verwerken in ons systeem,
en ga zo maar door. Vervelen is er
niet bij.”

Ik spreek zoveel
verschillende
mensen, elke
dag is anders.
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We wensen iedereenspveoeeldig
leesplezier en een voor
2018!
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