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Het afgelopen jaar was ons eerste volle jaar in onze nieuwe identiteit. De identiteit
die we in 2015 opstelden en waarvoor we onze hele organisatie op de schop hebben
genomen. De kern van onze identiteit is dat we niet zomaar 6.500 huizen verhuren,
maar dat we ongeveer 15.000 levens van échte mensen huisvesten. Die levens zijn
allemaal verschillend. Je kunt wel zeggen dat we een veelvoud van eten, slapen,
plezier en verdriet huisvesten. Woongeluk hoort daar ook bij. Dát creëren is wat ons

HET IS FIJN
OM TE HOREN
DAT ONZE
BEWEGING
GEZIEN EN
GEWAARDEERD
WORDT

drijft.
In onze terugblik op 2016 wilden we dat het zou gaan om wat we hebben gedaan
om dat woongeluk te creëren. Daarom wilden we ook dat ons jaarverslag er ánders
uit zou zien, ánders zou lezen. Geen opsomming van droge lijstjes met wat we wel
(of niet) goed gedaan hebben in het afgelopen jaar. Nee, we vonden dat we aan de
hand van échte verhalen van onze huurders moesten vertellen waar we voor staan
en hoe dat er dan uitziet in ons dagelijkse werk. En dat is gelukt! In de verhalen
lees je terug dat we door te luisteren, door te weten wat er speelt en door samen te
werken mensen weer een stukje regie over hun eigen leven kunnen teruggeven. Of
het nu gaat om een moeizaam traject bij het plaatsen van een nieuwe keuken, het
weer zelfstandig wonen na een turbulent verslavend verleden of hier in Nederland
komen wonen na een vlucht... Die situaties spelen zich voornamelijk af achter die
voordeur. Maar als die deur op een kier staat, of misschien wel wagenwijd open, is
er contact. En dat biedt ons kansen om iets te kunnen betekenen en het verschil te
kunnen maken.
In de verhalen in dit magazine lees ik onze positieve insteek telkens terug. We zijn
goed op weg. Dat wordt steeds ook weer bevestigd in onze contacten met gemeentes, zorgpartijen en huurdersbelangenverenigingen. Het is fijn om te horen dat onze

Janine Gerardts-Godderij, directeur-bestuurder van De Veste:

EEN WOORD VOORAF
ER IS BIJ DE VESTE VEEL GEBEURD IN 2016 |

Met trots nemen we je in dit
magazine mee in wat we gedaan hebben. Als een soort jaarverslag zeg maar, maar dan op een
manier die goed bij ons past.

beweging gezien en gewaardeerd wordt. Eind 2016 stonden we jammer genoeg ook
op een negatieve manier in de media. Het verhaal over mijn liefdesleven werd flink
uitgemeten. Pijnlijk, verdrietig en zorgelijk. Dat raakte mij, maar ook alle mensen van
De Veste, die zich elke dag volledig inzetten. Het was een fase, waar we blijkbaar
ook doorheen moesten. Begin 2017 kon die - met het afronden van de onderzoeken
- worden afgesloten.
Voor mij bevat dit magazine een waardevolle terugblik en het biedt ons ook een
mooie stimulans om op deze koers door te gaan. Wij blijven activiteiten ontplooien
die passen bij wat we zijn: een sociale woningcorporatie die wordt gedreven door
het woongeluk van de mensen die in onze huizen wonen.
Ik wens je veel leesplezier.
Hartelijke groet,

Janine Gerardts-Godderij,
directeur-bestuurder.
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Richard en zijn collega’s Annette Weenink en Martin Colenbrander zijn wijkconsulent
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voor ruim 2100 studenten. Die wonen grotendeels in woongroepen in studentenhuizen op de Campus en er zijn ook vijftien appartementen in de binnenstad van
Enschede.
Richard: “We hebben de bewoners verdeeld in drie groepen. Ik heb dus zo’n zevenhonderd mensen onder mijn hoede. Allemaal studenten in de leeftijd van achttien
tot ergens midden twintig, met een enkele uitschieter richting de dertig. Dat lijkt
veel, maar het valt eigenlijk best mee. Het is ook niet te vergelijken met wat mijn
collega’s in het Vechtdal of op Terschelling doen. De behoeften van onze bewoners
zijn anders en er is een groter verloop dan bijvoorbeeld in een woonwijk in Ommen.
Als ze klaar zijn met hun studie, vertrekken ze en dan komen er weer nieuwe
bewoners. Ik vind die afwisseling erg leuk.”

VANDAAG IS HET WEER HELEMAAL
ANDERS EN MORGEN OOK.
IK VIND DAT SUPERTOF
Op de vraag hoe een gemiddelde werkdag er voor hem uitziet, antwoordt hij: “Die
ken ik niet. Elke dag is anders. Maar om een beetje een indruk te geven, kan ik wel
vertellen wat ik gisteren heb gedaan… Ik ben begonnen met uit te zoeken welke
bewonerswisselingen er waren, dus: wie vertrekt en welke nieuwkomers zijn er. Ik
kijk na of de nieuwkomers alles hebben betaald, zodat ik hun sleutels kan klaarleggen en ik heb een welkomstgesprek met ze. Dan vertel ik wat De Veste doet,
wat ze van ons kunnen verwachten, hoe ze ons kunnen bereiken, waar ze terecht
kunnen met vragen, wat ze moeten doen als er iets moet worden gerepareerd en
hoe het leven op de Campus verder reilt en zeilt. Gisteren vertrokken er ook een
paar studenten. In die woningen houd ik dan een eindinspectie. Doordat we overdag
veel buiten zijn, bij onze bewoners en de woningen, zitten we niet altijd achter ons
bureau. Uiteraard zijn we dan per telefoon goed bereikbaar. We hebben ook een
dagelijks inloopmoment. Dan zitten we tussen twaalf en twee wel even achter een

Wijkconsulent Richard Ditzel:

GEMIDDELDE
WERKDAGEN
KEN IK NIET
RICHARD DITZEL IS WIJKCONSULENT VOOR DE VESTE |

op de Campus van
Universiteit Twente in Enschede. Zijn werkdagen beginnen ongeveer op hetzelfde tijdstip, maar
verder zijn ze nooit helemaal hetzelfde. Richard: “Onverwachte zaken die de kop opsteken, de
afwisseling en vooral de contacten met de studenten maken mijn werk erg leuk.”

bureau en hebben studenten de gelegenheid om hun huur aan de balie te betalen,
vragen te stellen of reparatieverzoeken te doen. ‘s Middags ben ik her en der bij
woongroepen langsgegaan en voor ik het wist, was het avond. Vandaag is het weer
helemaal anders en morgen ook. Ik vind dat supertof.”

IK STA VOOR DE STUDENTEN
EN BEN ER VOOR ZE
Voordat Richard bij De Veste kwam werken, was hij wijkagent. Daarover zegt hij: “Ik
ben dat destijds gaan doen, omdat het me een spannend avontuur leek en dat was
het ook wel. Een hele tijd heb ik het met veel liefde en plezier gedaan. Maar op een
gegeven moment merk je dat het vertrekpunt vaak iets negatiefs is, iets naars. Je
probeert iets op te bouwen, maar het komt meestal neer op het spreekwoordelijke
brandjes blussen. Terwijl ik juist graag wil meedenken om dingen vanuit positieve
uitgangspunten structureel op te lossen. Dat heb ik bij De Veste gevonden. Wat me
erg aansprak, was de cultuuromslag binnen De Veste, de nieuwe denkwijze: investeren in de bewoners, naar ze luisteren, ze betrekken bij wat er gebeurt.
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Dat past me als een jas. Ik sta voor de studenten en ben er voor ze. Ik krijg van ze
terug dat ze dat heel prettig vinden.”
Richard is het helemaal eens met de kernwaarden, de droom en de ambitie van
De Veste: “Ik gebruik ze als een gids voor hoe ik mijn werk doe. Als er een probleem
opduikt, of bij het maken van keuzes, kijk ik ernaar vanuit de belangen van onze
bewoners. Onze organisatie is er voor hen en we moeten gewoon goed voor elkaar
zijn. Soms kan dat wat spanning geven met collega’s die meer door de bril kijken
van wat technisch of financieel kan. Maar na een goede discussie komen we er
altijd uit”.

IK BEN ERG ONDER DE INDRUK
VAN DE DENKKRACHT
VAN STUDENTEN
Het mooiste van zijn werk vindt Richard het contact met de studenten en dan vooral
om samen met hen te kijken naar hoe dingen anders of beter kunnen: “Eigenlijk
doen we dat continu, maar vooral ook tijdens de lunchgesprekken die we het hele
jaar door in alle woongroepen organiseren. Wij nemen dan de broodjes mee en praten op een heel relaxte manier met ze over onderwerpen waar zij tegenaan lopen of
waar wij mee zitten. Daar komen echt toffe ideeën uit.
We hebben ook een klankbordgroep, waarin veel wordt besproken, óók over
De Veste en zaken als visie en strategie. Ik ben erg onder de indruk van de denkkracht van studenten. Zou het niet mooi zijn, als we die ook kunnen inzetten bij
vraagstukken die in het Vechtdal of op Terschelling spelen? Als we het ze vragen,
staan ze daar wel voor open, denk ik. Er zit daar zoveel kennis, bijvoorbeeld op
het gebied van duurzaamheid en hoe dingen technisch mogelijk kunnen worden
gemaakt… Dat kunnen we dan weer prima koppelen aan onze energiecoaches.

DE FEITEN |

DE OPRICHTERS VAN K-VRIENDELIJK:

‘‘EEN ÉCHT
PARTNERSHIP
OP BASIS VAN
GELIJKWAARDIGHEID
EN WEDERZIJDS
VERTROUWEN’’
Nieuwsgierig wat ze nog meer te vertellen hebben? Je leest het in het volgende artikel!

Medewerkers van De Veste
AANTAL MEDEWERKERS: 54

LEEFTIJD

M/V

WERKTIJDEN

50 / 65 jaar: 16

44% Vrouw

74% Fulltime

35 / 50 jaar: 16

56% Man

26% Parttime

20 / 35 jaar: 22
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De oprichters van K-vriendelijk:

ZOWEL BIJ DE VESTE
ALS BIJ ONS STAAT
DE MENS CENTRAAL
Toekomstige bewoners van de Gasthuisstraat, Niek en Dianne

SPANNEND, MAAR OOK SUPERLEUK! |

Niek en Dianne zijn twee van de mensen
die door de bijzondere samenwerking tussen de stichting K-vriendelijk en De Veste een nieuw
appartement hebben gekregen in de Gasthuisstraat in Ommen. In het artikel op de volgende
twee pagina’s lees je hoe dat is gegaan. Niek en Dianne hebben al veel zin in hun nieuwe thuis.
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TIEN JAAR GELEDEN WERKTEN BEN VAN DEN BARG
EN JANNET DE MOOR BIJ EEN ZORGINSTELLING,
WAAR VOLGENS HEN ALLES OM GELD DRAAIDE | “We

waren dat op een gegeven moment behoorlijk zat en bovendien was het daar eigenlijk een soort van voorportaal voor
jeugddetentie. Toen we er kwamen werken, was de jongste
twaalf jaar en toen we er weggingen zaten er zelfs kinderen
van acht. Zulke jonge kinderen horen niet in zo’n instelling.”

We zijn op de locatie gaan kijken en ja, dat waren we zeker. We zijn toen met De
Veste en Baalderborg in gesprek gegaan over hoe we het konden regelen en wat dat
voor elk van ons betekende.”
Dat overleg resulteerde erin dat De Veste het pand van de Baalderborg Groep heeft
gekocht en het verhuurt aan K-vriendelijk. Eerst heeft De Veste nog een substantiële
investering gedaan om het te verbouwen en in te richten, zoals de oprichters van
K-vriendelijk dat voor hun cliënten graag willen. Ze vertellen: “Het is helemaal
gestript. Alleen de dragende muren zijn blijven staan en voor de rest is alles eruit

Dat zette hen aan het denken en daaruit is K-vriendelijk voortgekomen. De stichting

gehaald en opnieuw ingedeeld. Beneden zijn nu grote, open ruimtes, waar jongeren

is nu ongeveer negen jaar onderweg. De samenwerking tussen K-vriendelijk en De

en jongvolwassenen echt de ruimte krijgen die ze nodig hebben: een zitkamer, een

Veste dateert van ruim anderhalf jaar geleden.

eet- en activiteitenkamer, een grote open keuken en er zijn twee appartementen

IN DIE
ANDERHALF
JAAR HEBBEN
WE SAMEN
AL EEN PAAR
MOOIE DINGEN
GEDAAN

voor beschut wonen. Op de eerste verdieping zijn vijf logeerkamers en ook een
Ze vertellen hoe die tot stand kwam: “Voordat bij De Veste het roer om ging, was

appartement en op de zolder twee slaapkamers en nog een appartement. Is dat een

ook daar het financiële aspect bepalend. Maar ergens in 2015 hoorden we dat er

prima voorbeeld van een goede samenwerking of niet? Wat ons betreft smaakt het

een verandering op til was en we dachten - hoopten - dat daardoor ruimte zou kun-

naar méér.”

nen komen voor onze cliënten. Op een dag werden we gebeld door de toen nieuwe
directeur-bestuurder, Janine Gerardts-Godderij. Ze vroeg of we met elkaar konden
praten over wat hier in Ommen allemaal leeft. Dat hebben we gedaan en het heeft
zich verder uitgebreid met gesprekken met de gemeente en andere partijen, zoals De

Even voorstellen:

Baalderborg Groep. Zo is onze samenwerking ontstaan en gegroeid tot wat het nu
is: een écht partnership op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen.”

DIANNE |“Hoi, ik ben Dianne Kleinjan en ik ben twintig jaar. Eind vorig jaar
kreeg ik het bericht dat er voor mij een appartement beschikbaar is in de

EEN ÉCHT PARTNERSHIP OP BASIS
VAN GELIJKWAARDIGHEID
EN WEDERZIJDS VERTROUWEN

Gasthuisstraat. Het is natuurlijk best wel spannend om in een andere omgeving te

Over het gezamenlijke doel, de gezamenlijke wens van K-vriendelijk en De Veste

NIEK | “Hallo! Ik ben Niek Starke, twintig jaar oud. Ik kom oorspronkelijk uit De

zeggen ze: “Zowel bij De Veste als bij ons staat de mens centraal. Die moet zo

Krim bij Hardenberg, maar ik woon vanaf mijn tiende in Dedemsvaart. En nu krijg ik

onafhankelijk en zo gelukkig mogelijk zijn eigen leven kunnen invullen. We

mijn eigen plekje in Ommen. Ik heb een opleiding gevolgd voor verkoopspecialist en

gaan met elkaar preventief te werk om nare situaties te voorkomen. We kijken

ben bezig met mijn eigen onderneming. Ik heb veel zin om te verhuizen en ben erg

gezamenlijk naar hoe we financiële problemen van cliënten kunnen oplossen,

benieuwd hoe alles uitpakt.”

gaan wonen met andere mensen, maar het lijkt me ook superleuk! We gaan samen
koken en eten en de begeleidster is dag en nacht aanwezig. Dus je bent nooit alleen.
Het is ook lekker dichtbij mijn werk.”

zodat ze kunnen blijven wonen waar ze wonen. In die anderhalf jaar hebben we

DE STICHTING
K-VRIENDELIJK IN
OMMEN | biedt kwalitatief
hoogwaardige zorg- en dienstver-

samen al een paar mooie dingen gedaan. Zo zijn we onder de noemer
‘Ommen Armoedevrij in 2020’ met de gemeente Ommen, Ommen Samen Sterk
en een fors aantal andere sociale partners een verbond aangegaan tegen
armoede en sociale uitsluiting. En in 2015 hebben we met Kerst dankzij De Veste
voedselpakketten kunnen geven aan zo’n 55 gezinnen.”

lening aan verstandelijk beperkte
jongeren met een bijkomende

Een recent voorbeeld van de samenwerking is het ‘project Gasthuisstraat’ in

psychiatrische problematiek, vol-

Ommen. De Baalderborg Groep had daar een pand, waar een aantal van hun

wassenen en ouderen. De bevor-

cliënten was gehuisvest. Die cliënten verhuisden naar het zorgcentrum

dering van zelfstandigheid en

Oldenhaghen en het pand kwam leeg te staan. Baalderborg vroeg De Veste om

zelfredzaamheid van de cliënten

mee te denken over een oplossing daarvoor. Ben: “Harrie Blankenvoort van

staat hierbij centraal.

De Veste belde ons met de vraag of we geïnteresseerd waren.

DE STUDENTEN VAN SUSTAIN A BATTLE:

‘‘DE COMMUNICATIE IS
NU VEEL BETER’’
Nieuwsgierig wat de studenten nog meer te vertellen hebben? Lees het artikel vop de volgende pagina!
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Winnaars Sustain a Battle 2016:

WE VERBRUIKTEN
VÉÉL MEER ENERGIE
DAN WE NODIG
HADDEN

IN SAMENWERKING MET UNIVERSITEIT TWENTE WERKT DE VESTE ACTIEF
AAN VERDUURZAMING VAN DE CAMPUS IN ENSCHEDE | In dat kader vond

onder de noemer Sustain a Battle in 2016 een eerste project plaats. Het doel daarvan was de
studenten bewust te maken van hoeveel energie ze verbruikten. Woongroepen op de Campus
werden uitgedaagd om in competitie met elkaar het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.
Een vakkundige jury beoordeelde de woongroepen op het meest innovatieve plan, de beste
energieprestaties en de beste eindpresentatie.
Van links naar rechts: Ruth Breuer, Matthijs Fitski, Romano Ferla, Menno Sytsma, Mark Lameris en Shannon Smit

15

draait standaard op het korte programma.” Mark voegt daaraan toe: “We doen onze

RUTH, MATTHIJS, ROMANO, MENNO, MARK
EN SHANNON, | zes studenten van de winnende woon-

handdoeken niet meteen na één keer gebruiken in de was. We doen de lampen uit
als ze niet nodig zijn… Iedereen hier is zich er nu echt van bewust dat we zuiniger

groep, vonden het meteen een leuk idee, zeker ook omdat
het een competitie was met andere woongroepen. Ze
gingen met hun huisgenoten om de tafel om een paar regels
af te spreken, controleerden of iedereen zich daaraan hield en
spraken elkaar erop aan als dat niet gebeurde.

met energie moeten omgaan. Dat is de winst van de actie.”
Om het niveau van de bezuinigingen vast te houden, hebben ze ook nog wel een
paar tips voor De Veste…
Menno: “Bezuinigingsadviezen vanuit De Veste zelf zijn handig… En misschien wat

Matthijs: “Eerst hebben we gelet op kleine dingen. Het licht eerder uitdoen, het

meer feedback over hoeveel energie we gebruiken, bijvoorbeeld één keer per kwar-

tostiapparaat niet meer gebruiken… Gaandeweg kwamen er vanuit de groep meer

taal of zo…”Ruth: “Zo’n monitorsysteem helpt ook. Als je constant kunt zien wat je

ideeën en suggesties. Zo hebben we het gebruik van de wasdroger behoorlijk

verbruikt, blijf je er actief mee bezig.”

beperkt. Dat ding slurpt echt heel veel stroom. Dat konden we zien in het monitor-

IEDEREEN HIER IS ER ZICH NU ECHT
VAN BEWUST DAT WE ZUINIGER
MET ENERGIE MOETEN OMGAAN

systeem dat we kregen, toen we ons aanmeldden. We zagen echt gigantische
verbruikspieken. We hebben ook één van de vriezers uitgezet en alles in één vriezer
gepropt. En ook één van de koelkasten hebben we uitgezet.“ De studenten keken
verder op alle kamers welke apparaten onnodig de hele dag aan stonden. Laptops,

Ze zijn het unaniem erover eens dat het principe van Sustain a Battle moet worden

beeldschermen, televisies, servers…

voortgezet. Maar dan moeten ook echt alle studenten erbij worden betrokken, in

WE ZAGEN ECHT
GIGANTISCHE GEBRUIKSPIEKEN

samenwerking met de Student Union, het overkoepelende studentenorgaan. Het
uitloven van goede, energiebezuinigende prijzen – een nieuwe wasmachine of koelkast bijvoorbeeld – vinden ze belangrijk.

Mark: “Als je die dingen constant aan laat, nemen ze samen best veel stroom.
Daarnaast hebben we het gebruik van lampen beperkt en ook gelet op ons gebruik

Shannon: “In veel huizen hier op de Campus staan sterk verouderde apparaten

van water en gas. Niet onnodig ramen open laten staan, de verwarming een beetje

en die verbruiken veel meer energie dan de zuinige apparaten van tegenwoordig.”

lager zetten, de waterkoker niet helemaal vullen als je geen volle nodig hebt, de

Romano: “Zo’n actie moet goed worden gecommuniceerd op de hele Campus.

wasmachine niet half leeg laten draaien, kranen niet onnodig laten lopen, letten op

Dan krijg je een veel grotere deelname. Op de Campus worden veel evenementen

hoe lang je doucht… Dat soort dingen.”

georganiseerd en als je daartussen wilt opvallen met Sustain a Battle, moet je dat
veel nadrukkelijker en vaker promoten. De Veste organiseert leuke acties, maar lang

Menno: “We waren zelf ook wel benieuwd hoeveel energie je nu eigenlijk écht

niet iedereen weet dat.”

nodig hebt en we ontdekten dat we véél meer verbruikten. En dat het helemaal niet

MET SIMPELE
ACTIES
KUN JE VEEL
BEREIKEN

zoveel moeite kost om daarop te bezuinigen. Gewoon even nadenken, dan kun je met

Op de vraag of ze in hun contacten met De Veste verschil merken tussen vroeger

simpele acties veel bereiken. Uiteindelijk hebben we tijdens de actie 59,3 procent

en nu, antwoorden ze: “Ja, zeker. Onze wijkconsulent, Richard Ditzel, is nu echt

bespaard.”Nu, een jaar na de competitie, is dat wel wat minder geworden. De oude

aanwezig. En zijn collega Martin Colenbrander ook. Ze komen af en toe met ons

gewoontes zijn er toch weer een beetje ingeslopen. “Dat komt ook doordat de wed-

lunchen en we krijgen ook veel vaker mailtjes over verschillende onderwerpen. De

strijd is afgelopen” zegt Ruth. “Als je ziet dat je op de eerste plaats staat, wil je dat

communicatie is nu veel beter.”

natuurlijk vasthouden. En we hebben dat monitorsysteem niet meer. Het was toch
wel heel leuk om daarop te kijken en je verbruik te volgen. Maar we denken dat we

Matthijs: “Het begin van de verandering bij De Veste hebben we zeker opgemerkt.

nu toch nog wel twintig procent besparen. Misschien wel méér.”

Dat was met de Buurtkansactie. We konden ideeën bedenken om onze leefomge-

De prijs die ze met Sustain a Battle hebben gewonnen, bestond uit een waardebon
voor de aanschaf van energiebesparende middelen, een energiezuinige koelkast en
een budget om die te vullen en met de inhoud ervan een feestje te vieren.
Romano: “Dat hebben we gedaan met alle huisgenoten en onze ouders. Het was
een leuk feest dat de hele dag duurde, met een lunch en natuurlijk een barbecue.”
Shannon: “We proberen nog steeds op ons energieverbruik te letten. We laten geen
apparaten onnodig aan staan, gebruiken de wasdroger nauwelijks en de wasmachine

ZOVEEL
MOGELIJK
BEWONERS
BETREKKEN
BIJ MAATSCHAPPELIJKE
INNOVATIES

ving leuker te maken en daarmee bonnen van vijftig euro winnen om daaraan te
besteden. Dat was een goede zet. Wij hebben zo toch mooi een paar honderd euro
bij elkaar gehaald. Daarmee hebben we onze barbecueplek gebouwd.”
Shannon heeft nog een verzoek voor De Veste: “Kan er weer een bakfiets komen?
Die was best handig voor verhuizingen en zo.” Matthijs: “En om bier in te slaan,
als dat in de aanbieding was, haha! Nu moeten we voor die dingen altijd een auto
regelen. Dat is best lastig en ook niet zo duurzaam.”
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“Ik denk dat de deelnemers vooral snel en direct inzicht moeten hebben in het effect

Absoluut
voor herhaling vatbaar

van hun gedrag op de meterstanden. Daarvoor heb je tegenwoordig allemaal apps
en zo. Studenten zijn over het algemeen dol op dat soort dingen. Daarmee houden
we ze - denk ik - beter bij de les.”

SNEL EN DIRECT INZICHT IN
HET EFFECT VAN HUN GEDRAG
OP DE METERSTANDEN

MARTIJN ZOMERPLAAG | beheert samen met een aantal

studenten van Universiteit Twente de stichting GeneratIn’.
Die verbindt studenten met kennis van energie en verduurzaming met elkaar en organiseert evenementen op het
gebied van energie en duurzaamheid.

Over het belang van Sustain a Battle zegt hij: “Er wonen heel erg veel mensen op de
Campus. Als we van die gigantische groep zouden weten hoe het energieverbruik
in elkaar steekt en hoe we dat gunstig kunnen beïnvloeden, kan dat voor de maat-

Vanuit GeneratIn’ heeft Martijn als projectleider met een aantal studenten van

schappij en het milieu daadwerkelijk iets betekenen. Dat zou een mooie stap vooruit

Universiteit Twente en De Veste Sustain a Battle 2016 georganiseerd. Hij vond het

zijn. Zo’n actie helpt daarbij.”

een prachtig en inspirerend evenement, met een fantastisch feestelijk moment als
afsluiting. In zijn ogen is het “absoluut voor herhaling vatbaar”.
Martijn: “Universiteit Twente wil ook graag een vervolg van de actie. Het is voor
hen een voorbeeldproject van wat ze van plan zijn met de Campus. Ze willen onder
de noemer ‘Living Smart Campus’ zoveel mogelijk bewoners betrekken bij vooral

DE FEITEN |

over energieverbruik

maatschappelijke innovaties. En er zijn inmiddels ook verschillende partijen die
belangstelling hebben om bij zo’n vervolg aan te haken. Je moet dan denken aan

DAGVERBRUIK

DAGVERBRUIK

BESPARING

DAGVERBRUIK

energiebedrijven, energiegerelateerde bedrijven en bedrijven die behoefte hebben

(kWh)

(Battle / kWh)

(Relatief / %)

(Bewoner/ kWh )

38,65

15,74

-59,3

1,12

38,77

33,73

-8,5

2,46

aan extra kennis op het gebied van duurzaamheid.”
Martijn vindt dat het evenement in de toekomst breder kan worden opgezet: “In
2016 was de actie vooral gericht op elektraverbruik, maar ook in gas- en waterverbruik en duurzame bouw - isolatie, zonne-energie en dergelijke - valt veel te winnen.

CRIB SOLEIL
winnaar van de Battle

We spelen echt een belangrijke
rol in elkaars leven
BRAM ENTROP | is universitair docent Duurzaam Bouwen

GEMIDDELDE
van alle deelnemers

bij de vakgroep Bouw Infra van Universiteit Twente. Hij
heeft meegedacht over de invulling van Sustain a Battle, de
studenten gepolst hoe zij ertegenover zouden staan en hij zat
in de jury.

WASMACHINE

VAATWASSER

PLASMA TV

Hij is blij met de samenwerking met De Veste: “Onze studenten kunnen samen met
De Veste hun bachelor eindopdrachten uitvoeren… Onze bouwkundigen en studenten

VERBRUIK EN KOSTEN

Civiele Techniek zijn interessant voor De Veste… En er is een goede samenwerking

jaarlijks verbruik en kosten

met ons Facilitair Bedrijf, dat de Campus inricht en zich bezighoudt met energie-

huishoudelijke apparaten

besparing. We spelen als organisaties echt een belangrijke rol in elkaars leven.”
Bij een herhaling van Sustain a Battle - die er wat hem betreft zeker moet komen moet nog wel worden nagedacht over hoe de vaart er beter in kan worden gehouden:

315 kWh

230 kWh

485 kWh

Kosten: €60

Kosten: €45

Kosten: €97
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VIERENDERTIG JAAR GELEDEN | kwamen mevrouw

Knopper en haar man in Ommen wonen. Oorspronkelijk
kwamen ze uit Amsterdam, waar meneer Knopper politieman was, aan het bureau Warmoesstraat. Voordat ze naar
Ommen verhuisden, beheerden ze samen elf jaar lang een
camping met een jachthaven erbij in Limburg.

Mevrouw Knopper: “Het beviel mijn man niet meer zo bij de Amsterdamse politie,
met al die drugs en criminaliteit. Toen zijn we naar Limburg verhuisd. Daar was ik
echt in mijn element. Allemaal lief en vrolijk volk. Maar ja, de camping die we daar
runden, was van Waterstaat en die gingen hem verkopen. Via via zijn we toen hier
in Ommen terechtgekomen.”
De woning beviel meneer en mevrouw Knopper prima, maar de buren hadden de
tuin helemaal laten verwilderen. Die stond vol met hoge bomen. Mevrouw Knopper:
“We hebben járen en járen geprobeerd om dat te laten verhelpen, maar tevergeefs.
Mijn man is tien jaar terug overleden. Ik was toen 75 jaar en daar zat ik, in mijn
uppie, met die vreselijke tuin hiernaast... Het werd hier in huis alsmaar donkerder.
Toen de buren gingen verhuizen, dacht ik dat ze het wel netjes zouden achterlaten,
want dat staat in de voorschriften. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ik dacht op dat
moment wél ‘dit is mijn kans’ en ik heb De Veste gebeld.”

DAAR ZAT IK,
IN MIJN UPPIE,
MET DIE
VRESELIJKE
TUIN
HIERNAAST

Ze vervolgt: “Ik kreeg een mevrouw met een voor mij heerlijk vertrouwd Limburgs
accent aan de lijn. Dat klikte meteen. Ze wist ook waar ik gewoond had in Limburg.
Dat kende ze wel. Ze zei dat er gauw iemand zou komen kijken. Even later zag ik
een man met een auto van De Veste in de straat. Ik ben naar hem toegegaan om te
vragen of hij bij mij moest zijn.”
Die man was Jan Prins, onderhoudsmedewerker van De Veste. Hij was daar om
een keuken te plaatsten bij iemand anders in de straat, maar liep toch even met
mevrouw Knopper mee om te kijken naar de tuin van de buren en wat voor invloed
de begroeiing had op de situatie in haar huis en tuin. Mevrouw Knopper: “Hij zag
gelijk wat er aan de hand was en begreep dat het me allemaal erg tegenstond.
Hij pakte een fototoestel, maakte een paar foto’s en is daarmee naar De Veste
gegaan. Kort daarna vertelde hij dat de tuin van de buren helemaal leeggehaald zou
worden. En dat is ook gebeurd. Ze hebben alles geruimd en prachtig opgeknapt. Fijne
mensen en harde werkers! Mijn nieuwe buren waren er ook blij mee. Ze spreken

Mevrouw Knopper-Stompe:

ER WAAIT EEN ANDERE
WIND BIJ DE VESTE
Mevrouw Knopper-Stompe geniet van het mooie licht in haar huis

geen Nederlands, maar het zijn wel aardige mensen.”
“Er waait een andere wind bij De Veste. Eerst waren ze best wel afstandelijk en kon
er bijna niets, maar nu wordt er echt naar je geluisterd. Als ze zo doorgaan - zo menselijk - en als ze zo goed rekening blijven houden met de wensen van de huurders,
hebben we absoluut geen klagen. Ik ben helemaal blij met ze.”
Vroeger woonden er in de directe omgeving van mevrouw Knopper veel mensen
van haar eigen leeftijd. Ze vond dat heel gezellig, maar ze begrijpt ook dat zo’n
situatie nu eenmaal verandert: “Dat houd je natuurlijk niet tegen… Mensen verhuizen
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of gaan dood en dan komen er andere bewoners. Gezinnen die hun kinderen naar
de crèche brengen en dan de hele dag naar hun werk zijn… Jonge mensen zonder
kinderen die ook nooit thuis zijn… Tijden veranderen, dat besef ik, maar dat maakt
het allemaal wel minder gezellig.”
Er wonen nu ook best veel niet-Nederlanders hier in de straat. Ik heb er niets op
tegen hoor, begrijp me alsjeblieft goed. De Veste wil die mensen een goed thuis
geven, dat snap ik en ik gun hen dat ook, maar het is wél belangrijk dat de buurt
goed in balans blijft.

NU WORDT ER
ECHT NAAR JE
GELUISTERD
JAHANZEB MUHAMMED:

‘‘WE ZIJN HIER
ALS GEZIN VEILIG
EN GELUKKIG’’

Ik heb haar toch mooi een
beetje licht gebracht
JAN PRINS: | is onderhoudsmedewerker bij De Veste. Hij

werkt er al zo’n 34 jaar en heeft door de jaren heen verschillende reorganisaties en fusies meegemaakt. Sinds de laatste
veranderingen in de organisatie ervaart hij in zijn werk meer
vrijheid en ruimte om zelf zaken op te pakken. Daardoor voelt
hij zich meer verantwoordelijk en dat vindt hij prettig.
Jan: “Het is socialer geworden en daardoor zijn de contacten met de bewoners
ook verbeterd. Goede communicatie is erg belangrijk. Ik vind het niet kunnen als
bijvoorbeeld een bewoner contact heeft gehad met iemand van ons en dan verder
niets meer hoort. En wat ook meespeelt: je bent natuurlijk liever de brenger van
goed nieuws, maar je moet ook nee kunnen zeggen, een minder gewenst antwoord

GOEDE
COMMUNICATIE
IS ERG
BELANGRIJK

Nieuwsgierig wat Jahanzeb nog meer te vertellen heeft? Lees het artikel op de volgende pagina!

kunnen geven op een vraag of een verzoek. Dat is niet leuk, maar in zo’n geval is de
uitleg extra belangrijk.
Jan beseft dat het altijd tijd kost om veranderingen helemaal door te voeren in een
organisatie, maar hij heeft het volste vertrouwen dat het bij De Veste allemaal goed
gaat komen. Hij voegt daaraan toe: “Ook daarbij speelt communicatie een belangrijke rol.”
Toen hij door mevrouw Knopper werd aangesproken om even naar haar situatie te
kijken, ging hij met haar mee en zag het meteen: “Het was niet te missen. Bij de
buren stond alles vol met hoge bomen en grote struiken. In de tuin van mevrouw
Knopper kwam daardoor bijna geen zon meer en in haar huis was het heel donker.
Dat kon echt niet. Ik heb naar haar verhaal geluisterd, een paar foto’s gemaakt
en beloofd dat ik direct naar kantoor zou gaan om de situatie te bespreken. Twee
dagen later kon ik haar melden dat alles in orde zou komen. De hoge bomen en
struiken werden weggehaald en binnen veertien dagen was de situatie opgelost. Dat
gaf me een goed gevoel. Ik heb haar toch mooi een beetje licht gebracht.”
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Jamil en Jahanzeb Muhammed:

Jamil en Jahanzeb, met de voor hen belangrijke profeten ingelijst op schoot

LIEFDE VOOR
IEDEREEN EN HAAT
VOOR NIEMAND...
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HET GEZIN MUHAMMED | - vader, moeder en drie zonen -

komt oorspronkelijk uit Pakistan. In 2010 zijn ze gevlucht
naar Thailand, waar ze asiel aanvroegen. Omdat daar geen
asielzoekers worden opgenomen, werd de aanvraag doorgestuurd naar een aantal andere landen. Het land dat het
eerst reageerde, was Nederland. Zo kwam de familie in
Ommen terecht.

Toen we vanuit Thailand in Nederland kwamen, waren we natuurlijk best verdrietig,
omdat we alles hadden moeten achterlaten… Ons huis, school, familie, vrienden…
Maar we waren ook blij, want hier zijn we vrij en mogen we openlijk ons geloof
belijden. Met liefde voor iedereen en haat voor niemand... Dat is het motto van onze
gemeenschap.”
In Pakistan was Jamil assistent hartchirurg. Dat beroep wil hij heel graag ook hier
uitoefenen, maar dat mag niet. Jahanzeb: “De diploma’s van mijn vader zijn hier

Jahanzeb, de jongste zoon, is zestien jaar en spreekt verrassend goed Nederlands.

niet geldig, dus hij moet hier opnieuw gaan studeren en Nederlandse diploma’s

Hij fungeert af en toe als tolk voor zijn vader Jamil, die onze taal nog niet zo goed

halen. Zelf heb ik een bijbaantje als vakkenvuller bij de Action. Ik doe nu VMBO en

beheerst. Jahanzeb: “Toen we in Nederland aankwamen, op 26 april 2012, kregen

daarna ga ik naar het MBO. Veel mensen zeggen dat ik iets met taal moet gaan

we asiel voor bepaalde tijd. We wonen hier nu bijna vijf jaar, dus binnenkort moeten

doen, maar dat trekt me niet zo. Ik wil graag de politiek in. Mensen laten zien dat

we verlenging van onze verblijfsvergunning aanvragen. Die krijgen we dan voor tien

het anders kan. Ook hier in Nederland. Ouderen worden hier niet zo goed behandeld,

jaar en als het goed is, krijgen we daarna de Nederlandse nationaliteit.”

vind ik. En vluchtelingen die niet mogen werken en dus weinig geld hebben…

WE ZIJN HIER
ALS GEZIN
VEILIG EN
GELUKKIG

Dat is niet goed. Dat drijft mensen de criminaliteit in.”

WE MOCHTEN ZELFS NIET HALLO
ZEGGEN TEGEN ANDERE MENSEN

Het valt op dat alle gezinsleden - ondanks de ellende die ze hebben meegemaakt
- positief en vrolijk in het leven staan… Jamil zegt daarover: “Je kunt niet negatief
blijven. Het verleden is het verleden. Dat is achter de rug. Je kunt er niets meer aan

IK WIL GRAAG
DE POLITIEK
IN. MENSEN
LATEN ZIEN
DAT HET
ANDERS KAN.
OOK HIER IN
NEDERLAND

Jamil vertelt waarom ze uit Pakistan moesten vluchten en Jahanzeb vertaalt: “In

veranderen en je moet verder. Dat we dat kunnen opbrengen, komt vooral ook door

Pakistan zijn verschillende moslimgemeenschappen. De onze wordt daar niet ge-

de buren hier. Heel aardige mensen allemaal. Het voelt hier in deze straat alsof

accepteerd. In 1984 heeft de regering een wet aangenomen, waardoor wij ons

we familie zijn. De deuren staan altijd open en we lopen gewoon bij elkaar binnen,

geloof niet meer mochten belijden. We mochten geen moskeeën bouwen, niet

zonder dat we eerst een afspraak hoeven te maken en als er iets is kunnen we altijd

bidden en zelfs niet hallo zeggen tegen andere mensen. Het werd steeds moelijker

bij ze terecht. Dat is heel belangrijk.” Jahanzeb voegt daaraan toe: “We dromen

om daar in veiligheid te wonen en te leven.”

ervan om hier in Nederland iets te kunnen opbouwen dat vergelijkbaar is met wat
we in Pakistan hadden. We zijn er nog lang niet en hebben best wel zorgen, maar we

Op de vraag wat het verschil is tussen die stromingen van de islam, antwoordt

zijn hier als gezin veilig en gelukkig. Dát hebben we al en dat geeft heel veel rust.”

Janhanzeb: “Er is niet zoveel verschil. Zij zeggen - net als de christenen over
Jezus - dat de profeet zal terugkomen op aarde. En wij geloven dat niet per se de
profeet zelf, maar iemand zoals hij er al is. Dat is het enige verschil en de enige
reden waarom wij worden vervolgd. Als ze zien dat je aan het bidden bent, word je
gearresteerd. Dan krijg je celstraf en soms zelfs wat wij ‘hoogstraf’ noemen. Dan
word je opgehangen.”

OVER DE HUISVESTING VAN STATUSHOUDERS |

In samenwerking met de gemeentes

Ommen, Hardenberg en Dalfsen zorgen wij voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus. Elk halfjaar geeft
Jamil legt uit dat vluchten ook niet zonder risico is: “Als ze doorhebben dat je dat

de overheid aan hoeveel statushouders iedere gemeente moet huisvesten. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asiel-

gaat doen, krijg je sowieso celstraf. Daarom hebben we het verhaal verzonnen dat

zoekers) bepaalt welke statushouders in welke gemeente gaan wonen.

we naar Thailand gingen, omdat onze neef daar ging trouwen.”

Statushouders krijgen voorrang bij huisvesting. Dat kan voor andere woningzoekenden gevolgen hebben met betrekking
tot hun wachttijden. Dat willen we niet en daarom hebben we samen met collega-corporaties Beter Wonen Vechtdal en

De douane accepteerde dat verhaal echter niet zonder slag of stoot en nam de toen

Vechthorst én de gemeentes bekeken hoe we dat kunnen voorkomen.

negenjarige Jahanzeb apart voor ondervraging. Hij vertelt: “Ik was toen nog maar
negen jaar en ze stonden met allemaal wapens om me heen. Eerst probeerden

We hebben een samenwerkingsafspraak gemaakt, waarbij we inzetten op drie sporen:

ze me te verleiden met snoep, maar dat lukte niet. Ik vertelde gewoon het verhaal

1.

We gaan voor mensen die dringend woonruimte zoeken (ook statushouders) tijdelijke huisvestingsoplossingen realiseren.

dat we hadden afgesproken. Toen werden ze heel streng, maar ik hield toch vol. Ik

2.

Om het aanbod te vergroten en doorstroming te stimuleren gaan we versneld nieuwe huurwoningen bouwen.

besefte heel goed dat ze absoluut niet mochten weten dat we voorgoed weggingen.

3.

Om het aanbod niet te verkleinen beperken we de verkoop van huurwoningen.

Dat was ons geheim. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen…

Op die manier kunnen we de opdracht van de overheid goed uitvoeren en hebben we ook voldoende beschikbare
woningen voor de reguliere verhuur.
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Meneer Vlijmincx:

ALLES IS NU KLAAR
EN WE ZIJN HEEL
TEVREDEN

Aan de eetkamertafel doet meneer Vlijmincx zijn verhaal

MENEER EN MEVROUW VLIJMINCX |

komen oorspronkelijk niet van Terschelling,
maar uit Drenthe. In de jaren tachtig ging het bouwbedrijf, waar meneer werkte, failliet. Een
andere baan zoeken viel niet mee, want in die tijd ging het slecht in de bouw. Op een goede dag
hoorde hij van een oud-collega dat een bedrijf op Terschelling iemand zocht…
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Meneer Vlijmincx: “Ik zag mijn kans, solliciteerde, werd aangenomen en liet me

dus een vertraging. Maar wij moesten na veertien dagen wél dat vakantiehuisje uit.

inschrijven als woningzoekende op Terschelling. Binnen drie maanden hadden we

Dat was verhuurd. De Veste heeft dat prima voor ons opgelost. Ze hebben geregeld

DE VERBOUWING IS
UITEINDELIJK
ZONDER
BIJBETALEN
OF HUURVERHOGING
GEREALISEERD

dit huis. We wonen hier nu 28 jaar.” Mevrouw Vlijmincx: “We gingen wel eens op
vakantie naar Texel en dat was me goed bevallen. Ik ben astmapatiënt. De lucht
op de eilanden is schoon, dus ik vond het fijn om op Terschelling te gaan wonen.
”Kort na de verhuizing viel meneer Vlijmincx tijdens zijn werk, beschadigde drie
rugwervels en kon niet meer werken. Hij heeft ook nu nog iedere dag pijn en kan
niet lang staan. De familie wilde daarom graag een nieuwe keuken die - zoals dat
heet - onderrijdbaar is, zodat hij overal zittend bij kan. Dat heeft heel wat voeten in
aarde gehad.

dat de oude leidingen weer werden teruggelegd en dat ook de oude keuken werd
teruggeplaatst.”
Hij vervolgt: “Uiteindelijk is het allemaal helemaal goedgekomen. De keuken is vanuit de Wmo betaald. En De Veste heeft de V-meters daardoor in kunnen zetten voor
de gewenste extra’s - een verlengd aanrechtblad, een kastje erbij, en zo. Dat kon
prima. We hebben zelfs nog V-meters over.”
Meneer en mevrouw Vlijmincx hebben wél gemerkt dat er bij De Veste iets is
veranderd in de manier van werken en de relatie met de huurders. Meneer
Vlijmincx: “In heel veel huizen van De Veste - ook bij ons - zijn de afgelopen tijd
nieuwe douches en wc’s geïnstalleerd. Dat was bij hun voorganger nooit gebeurd…
Dus: eind goed, al goed. Alles is nu klaar en we zijn heel tevreden.”

WAT ZIJN V-METERS?| Met het systeem van de V(erbeter)meters beloont De Veste goed huurderschap.
Voor elk jaar dat mensen hun huis bij De Veste huren, krijgen ze honderd punten. Die zijn honderd euro waard. Ze
kunnen de V-meters gebruiken om hun woongenot te vergroten met blijvende verbeteringen aan het huis die ‘aard- en
nagelvast’ zijn.

Waar gewerkt wordt, gaan nu
eenmaal wel eens dingen mis
GERARD DE VRIES | de schoonzoon van meneer en

mevrouw Vlijmincx, was vijftien jaar lang projectleider in de
bouw en weet dus alles van techniek, installatie en projecten.
Daarom is hij op een gegeven moment zijn schoonouders
gaan helpen met de problemen rond de verbouwing van hun
keuken.

Mevrouw Vlijmincx: “We zijn er lang mee bezig geweest, maar voor het grootste deel van die tijd was De Veste nog niet onze woningstichting. Alleen op het
laatst.” De familie Vlijmincx deed een beroep op de gemeente Terschelling om
de financiering van de verbouwing via de Wet maatschappelijke ondersteuning

Gerard: “Het verhaal begint veel eerder dan september 2016. Mijn schoonouders

(Wmo) te regelen. De gemeente vond aanvankelijk dat het beter was om de kosten

waren al jaren bezig om een aangepaste keuken te krijgen. Al die tijd viel of stond

te dekken met de V-meters die de familie door de jaren heen bij De Veste had

dat met of het al dan niet kon worden betaald vanuit de Wmo. Er was ook sprake

opgebouwd.

van een mogelijke huurverhoging, maar mijn schoonouders hebben niet veel geld.
Ze hebben allebei AOW en er is een heel klein pensioentje. Hun contacten met De

Gerard de Vries, de schoonzoon van meneer en mevrouw Vlijmincx, was het daar

Veste en de gemeente verliepen stroef. Daarom ben ik ertussen gaan zitten. Mijn

niet mee eens. Hij vond dat de keuken wél vanuit de Wmo behoorde te worden

contact met Herbert Mooij, de projectleider van De Veste, was vanaf dag één prima.

betaald en dat de V-meters dan konden worden ingezet daar waar ze voor bestemd
waren. Extra’s bovenop de Wmo voorzieningen die de familie graag wilde. Hij
ging daarover in gesprek met de gemeente en met de projectleider van De Veste,
Herbert Mooij. Dat overleg had als resultaat dat in september 2016 de verbouwing
kon beginnen. Mevrouw Vlijmincx: “Het zou twee weken gaan duren. Omdat ik
niet tegen stof kan, moesten we een zomerhuisje huren, waar we in de tussentijd
konden verblijven. De gemeente heeft vanuit de bijzondere bijstand een deel van de
kosten daarvan betaald.”

DE VESTE
HEEFT DAT
PRIMA
VOOR ONS
OPGELOST

Als ik hem mailde of appte, kreeg ik altijd meteen een reactie. En als ik terugdenk
aan hoe goed hij heeft meegedacht over oplossingen voor mijn schoonouders… Dat
was helemaal top.”
Gerard ging ook in gesprek met de gemeente en uiteindelijk was die het met hem
eens dat de verbouwing vanuit de Wmo moest worden betaald. De definitieve beslissing lag echter bij een instantie in Franeker die dergelijke zaken regelt voor heel
Friesland. Op voorspraak van de gemeente ging ook die akkoord en in september
2016 kon de verbouwing beginnen. Gerard: “Maar toen kregen we dus maken met

Meneer Vlijmincx: “Toen ik een keer thuis poolshoogte ging nemen, zag ik dat

die vertraging, omdat vergeten was die nieuwe keuken te bestellen… De Veste heeft

alles klaar was voor de plaatsing van de nieuwe keuken. De uitvoerder had de oude

dat heel goed aangepakt. Mijn schoonouders hebben zich wel een aantal weken

keuken en alle tegels en oude leidingen verwijderd en de nieuwe leidingen waren

een beetje moeten behelpen, maar waar gewerkt wordt, gaan nu eenmaal wel eens

aangelegd. Maar toen bleek dat de keuken nog niet was besteld. Dat betekende

dingen mis. De Veste heeft ook een aantal extra kosten op zich genomen en de
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verbouwing is uiteindelijk zonder bijbetalen of huurverhoging gerealiseerd. Het ging
allemaal niet van een leien dakje, maar in december stond die keuken er wél. En hij
is prachtig.” Wat Gerard vooral heeft gemerkt, is dat De Veste meer openstaat voor
wensen van huurders dan een paar jaar geleden: “De Veste van nu is veel flexibeler.
Ze zijn ook niet te beroerd om gemaakte fouten toe te geven en die voor hun
rekening te corrigeren. Er is daar echt wel het een en ander veranderd.”

Bewoners moeten voelen dat
je aan hun kant staat

HENK VEERBEEK:

ONDERHOUD | Terschelling

HERBERT MOOIJ | projectleider van De Veste op

Terschelling, weet dat bij de familie Vlijmincx in het verleden
dingen zijn misgegaan, maar toen was er nog geen sprake
van contactpersonen binnen De Veste. Over de gang van zaken rond de verbouwing van hun keuken zegt hij: “Dat was
voor hen allemaal niet gemakkelijk. De prijs, de V-meters, een
eventuele huurverhoging, het hele Wmo-verhaal… Daar zaten
ze erg mee.”

40 NIEUWE KEUKENS

33 NIEUWE DOUCHES
Hij vervolgt: “Omdat de communicatie moeizaam was, heb ik hun schoonzoon,
Gerard de Vries, gevraagd of we iets voor elkaar konden betekenen om het allemaal
wat soepeler te laten verlopen. Dat wilde hij wel. En het ging prima. Hij was voor
ons de ideale tussenpersoon. Ik heb wel contact gehouden met meneer Vlijmincx,
want met hem heb ik tenslotte te maken. Hij is onze huurder, dus ik vond het ook
niet terecht om álles via Gerard te laten lopen.” Wat heeft hij geleerd van de gang
van zaken rond de keuken van de familie Vlijmincx? Herbert: “Vooral dat ik écht de
tijd moet nemen om naar de verhalen van mensen te luisteren, ook als die niet zo

20 NIEUWE TOILETTEN

‘‘ALS IK HET EEN
RAPPORTCIJFER
MOET GEVEN,
IS DAT TOCH WEL
EEN ACHT’’
Nieuwsgierig wat Henk nog meer te vertellen heeft? Lees het artikel op de volgende pagina!

relevant zijn voor het werk. De aanpak met Gerard als tussenpersoon was een
cadeautje. Maar er zijn in de omgeving van mensen altijd wel anderen die - als
dat nodig is - de stoom van de ketel kunnen halen. Als zich ooit weer zo’n situatie
voordoet, zal ik daar zeker naar kijken en er gebruik van maken. En als ik er met
bewoners echt niet uitkom, zal ik een collega vragen om het over te nemen.”

ECHT DE TIJD NEMEN
OM TE LUISTEREN NAAR
DE VERHALEN VAN MENSEN
Hij voegt daaraan toe dat alle planningen met elkaar moeten kloppen. Die van
de aannemer, die van De Veste én die van de bewoners. En alle partijen moeten
correct met de bewoners omgaan: “Want de bewoners zijn onze klanten. Als er slecht
of niet wordt gecommuniceerd, of als tegen de bewoners moeilijk wordt gedaan
over gemaakte fouten, krijgen wij dat op ons bordje. Niemand anders. Richting
aannemers zal ik dus absoluut kritischer zijn en harder optreden. Bewoners moeten
voelen dat je aan hun kant staat.”
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Henk Veerbeek:

ONS ENERGIEVERBRUIK
IS NU BIJNA TWINTIG
PROCENT MINDER

HENK VEERBEEK KOMT OORSPRONKELIJK UIT DEDEMSVAART EN ZIJN
VROUW RIEK UIT OMMEN | Ze wonen al 48 jaar in hun huis, dat begin jaren zestig is

gebouwd. Henk is zijn hele leven werkzaam geweest in de schildersbranche. Twaalf jaar als
schilder en vijfendertig jaar bij een groothandel. Ze hebben een zoon, twee dochters (een tweeling) en zes kleinkinderen. In dezelfde buurt woont Annie Heimeriks. Haar man werkt bij een
pluimveebedrijf in Dedemsvaart, al bijna 44 jaar. Dat was de reden dat ze in 1980 hier kwamen
wonen. Ze hebben een zoon die ook in Dedemsvaart woont, een dochter in Londen en bij elkaar
vijf kleinkinderen.

Henk en Riek Veerbeek samen aan de eetkamertafel
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Riek Veerbeek: “Onze kinderen zijn in dit huis opgegroeid. Ze hebben hier een heel

stond op zijn kop. Als je zo lang in de rommel zit en je moet elke dag ‘s middags

gezellige, fijne jeugd gehad. Er woonden hier veel jonge gezinnen met kinderen. Die

om vier uur alles opruimen… Dat begint wel een keer te vervelen. Daar kwam bij dat

waren altijd buiten op straat aan het spelen. In de buurt werd ook veel met elkaar
gedaan.” Annie Heimeriks: “Toen we hier pas woonden, was er niet veel verloop.
Mensen vertrokken alleen als ze te oud werden om zelfstandig te kunnen wonen.
Af en toe kwamen er dan jonge gezinnen bij, zoals wij. We overliepen elkaar niet,
maar iedereen stond altijd klaar voor de ander. Eén of twee keer per jaar kwamen
we allemaal bij elkaar… Verjaardagen werden samen gevierd… Dat is nu niet meer
zo en dat vind ik wel jammer.”

TIJDENS DE
VERBOUWING
WAS DE
COMMUNICATIE
PRIMA

we om zeven uur ‘s ochtends al klaar moesten staan. De ene dag kwam er dan wel
iemand, maar de andere dag niet. En af en toe liepen hier overal zoveel mensen
rond, van allemaal verschillende bedrijven, dat ik op een gegeven moment niet meer
wist waar ik aan toe was. Ik heb daarover wel een gesprek gehad met de opzichter
van de bouw. Hij was heel schappelijk en begripvol.”
Henk: “Van tevoren zeiden ze dat het tien werkdagen zou duren, maar alles bij
elkaar zit je toch zes weken in de puinhoop. Ze zijn tenslotte niet elke dag acht

ALS IK HET
EEN RAPPORTCIJFER MOET
GEVEN, IS DAT
TOCH WEL
EEN ACHT

Vorig jaar heeft De Veste 98 huurwoningen in de Vogel- en Bloemenbuurt in

uur achter elkaar in jouw huis bezig. Ze zijn op 4 januari vorig jaar begonnen met

Dedemsvaart intensief gerenoveerd en verduurzaamd, ook die van de families

steigers bouwen en eind februari was alles klaar. Ze hebben wel goed doorgewerkt

Veerbeek en Reimeriks. Henk Veerbeek vertelt: “Begin januari 2016 zijn ze daar-

hoor, maar ze kwamen natuurlijk ook onverwachte dingen tegen en sommige

mee begonnen. Kort daarvoor was er een voorlichtingsavond over wat er allemaal

bewoners waren het niet met alles eens. Dat moest dan ook weer worden opgelost.

zou gaan gebeuren. Ik had het wel fijn gevonden, als er iets meer overleg was

Dat kost allemaal extra tijd.” Riek voegt daaraan toe: “Het geeft natuurlijk allemaal

geweest over wat wij ervan vonden, maar goed… Tijdens de verbouwing was de

een hoop rumoer, drukte en rompslomp. En als je ramen eruit gaan, is je huis open

communicatie prima. We hadden van tevoren een schema gekregen, waarop we

en zit je in de kou. Dat kun je natuurlijk niet voorkomen, maar vooral voor de wat

precies konden zien wat er zou worden aangepakt en wanneer. En de opzichter die

oudere mensen was het best een toestand. Er werden wel kacheltjes uitgedeeld en

hier rondliep, kwam ook regelmatig vertellen wat er ging gebeuren.”

er was ook een soort van noodopvang, waar je overdag naartoe kon, maar daar kon

MEER WETEN? |

je niet slapen. Zelf stonden wij er vanaf het begin positief tegenover. Je moet niet

Sinds kort zijn er energiecoaches

zeuren, vind ik. Je moet er even doorheen. Dat alles nu beter is geïsoleerd, merken

die je kunnen helpen bij het ver-

we wel hoor. De tocht is weg. Ons woongenot is nu veel groter en het is voor ons

minderen van je energieverbruik.

natuurlijk ook gezonder.”

Dat is goed voor het milieu én

Merkt Annie verschil in haar woongenot? “De sneeuw valt eerder van het dak, haha!

voor je portemonnee!

We willen de woonlasten voor
onze huurders nu en in de
toekomst betaalbaar houden

Maar goed, het is allemaal achter de rug en afgezien van een paar kleine dingetjes
- de ventilatieroosters in de nieuwe ramen bijvoorbeeld, die vind ik niet zo mooi -

>> Blader naar pagina 38.

ben ik best tevreden. Ik ben wél erg blij met onze nieuwe voordeur. Die is opgeme-

LUDO ZWAKENBERG | projectleider bij De Veste, was nauw

betrokken bij het verduurzamen van de woningen en legt uit:
“We willen de woonlasten voor onze huurders nu en in de
toekomst betaalbaar houden. Daarom gaan we de komende
jaren - tot en met 2019 - alles bij elkaar zo’n drieduizend
woningen verduurzamen.”

ten met een laserapparaat en past nu precies. Dat geeft geen tocht meer. Vroeger
waren dit best tochtige huizen. Dat is nu helemaal over.”
Henk vindt dat het project goed is verlopen: “Als ik het een rapportcijfer moet geven,
is dat toch wel een acht. En wat de leefbaarheid betreft, ervóór ten opzichte van nu…

Annie Heimeriks

Die gaat van een zes naar een negen. Ons energieverbruik is nu bijna twintig procent
minder. Dat gaat straks behoorlijk schelen in de maandlasten.”

“In de eerste vier maanden van 2016 hebben we de huizen in de Vogel- en
Bloemenbuurt in Dedemsvaart grondig aangepakt. Alle daken en gevelpanelen
zijn vernieuwd en geïsoleerd, de zoldervloeren, spouwmuren en kruipruimtes zijn

VERBETERING 1

geïsoleerd, de ramen zijn vervangen door HR++ beglazing, alle huizen hebben

Geïsoleerde dakplaten

VERBETERING 4
Nieuwe dakpannen

98 WONINGEN
VERDUURZAAMD |
Dedemsvaart

nieuwe voordeuren gekregen, de badkamers hebben nu mechanische afzuiging,
CV-ketels die ouder waren dan vijftien jaar, zijn vervangen… Noem maar op. De
gemiddelde energiezuinigheid is daarmee verhoogd van label E naar label A. Onze

VERBETERING 2

huurders gaan dat absoluut merken in hun energierekening. Daardoor dalen hun

Isoleren zoldervloeren

VERBETERING 5
Vervangen CV ketels

woonlasten flink, want er staat geen huurverhoging tegenover. En de huizen zijn nu
natuurlijk een stuk comfortabeler.”
VERBETERING 3
Annie en haar man hebben niet alles even positief ervaren: “Omdat het dak werd

Isoleren spouwmuren

vernieuwd en de zoldervloer werd geïsoleerd, moest de hele vliering leeg. Die stond

en kruipruimte

natuurlijk hartstikke vol. Ga maar na, als je ergens 44 jaar woont… En het hele huis

VERBETERING 6
Plaatsen HR++ beglazing
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Energiecoach Edwin Leemhuis:

WIJ MOETEN NÚ IETS
DOEN VOOR HET MILIEU,
ANDERS IS HET VOOR
DE GENERATIES NA ONS
MISSCHIEN TE LAAT

KLAAS BOUWMAN IS LEEFBAARHEIDSPECIALIST | bij welzijnsorganisatie

De Stuw in Hardenberg. Edwin Leemhuis woont in Dedemsvaart en heeft een passie voor
duurzaamheid. Sinds kort is hij gecertificeerd energiecoach en werkzaam voor een
ontwikkelingsbedrijf in Heeten. Edwin houdt zich daar bezig met projectontwikkeling
voor het opwekken van duurzame energie.

Edwin en Klaas in de woonkamer van Edwins duurzame huis in Dedemsvaart
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Klaas en Edwin willen allebei iets terugdoen voor de maatschappij en mensen

werkingspartners we graag bij het project wilden betrekken. De Veste en Beter Wonen

die dat nodig hebben een financieel steuntje in de rug geven. Energiebesparing

Vechtdal waren de logische, eerste keus. Woningcorporaties hebben huurders in

is voor hen een mes dat aan beide kanten snijdt. Toen een collega van Edwins

sociale huurwoningen en met name De Veste heeft verduurzaming hoog in het

vrouw hem wees op het Project Energiecoaches, heeft hij zich daarvoor onmiddellijk

vaandel staan. Dat past dus prima. Binnenkort benaderen we samen met De Veste

aangemeld als vrijwilliger.

een aantal van hun huurders in Dedemsvaart. Hun huizen zijn pas gerenoveerd
en verduurzaamd. Nu gaan we kijken of we de bewoners kunnen helpen bij het

Edwin: “Ik ben samen met zeventien anderen eind vorig jaar opgeleid tot energie-

verlagen van hun energieverbruik.”

coach. Begin februari hebben we onze certificaten gekregen en nu kunnen we van

Edwin vult aan: “Patricia Stronkhorst en Hans Beumers van De Veste waren ook

start. We komen goed beslagen ten ijs. We kennen de weg, weten alles van energie-

bij onze laatste cursusavond. Ze presenteerden daar een verhaal dat je misschien

De Veste heeft het afgelopen jaar

besparende maatregelen en hebben een prachtige ‘gereedschapskist’, een werkset

niet zo snel van een woningcorporatie zou verwachten: De Veste biedt huurders een

98 huurwoningen in Dedemsvaart

zeg maar, met veel informatie en tips.”

systeem aan met zogenoemde E-meters, waarmee een tegoed aan euro’s kan

verduurzaamd. Het energielabel ging

Hij legt uit dat het hem en zijn collega-energiecoaches op de eerste plaats gaat om

worden opgebouwd, dat kan worden besteed aan energiebesparende maatregelen.

ging daar van label E terug naar

de bewustwording van mensen: “We richten ons vooral op motivatie en gedrags-

Zonder huurverhoging! Daar kan ik als energiecoach natuurlijk wel wat mee.”

label A. Heb je het artikel gemist?

verandering. Je kunt je huis wel met allerlei voorzieningen energiezuinig maken,

MEER WETEN? |

<< Blader terug naar pagina 34.

maar als je je gedrag niet aanpast, schiet je er nog niet zoveel mee op. Onze

Hebben de heren nog een tip voor de lezers?

adviezen zijn wel vrijblijvend. Niets moet. We spreken met de mensen een doel af

Edwin: “Geen tip, wel een boodschap. Wij moeten nú iets doen voor het milieu,

dat ze zélf willen bereiken en we helpen ze daarbij. We gaan niets verplichten.”

anders is het voor de generaties na ons misschien te laat.”

WE RICHTEN ONS VOORAL
OP MOTIVATIE EN
GEDRAGSVERANDERING

WE SLUITEN
NIEMAND UIT.
OOK MENSEN
MET EEN
KOOPHUIS
ZIJN
VAN HARTE
WELKOM

Klaas: “Ik wil de mensen graag meegeven dat energie besparen niet betekent dat je
wooncomfort hoeft in te leveren. Mensen denken snel ‘de verwarming moet lager,
dan wordt het koud in huis en moet ik drie truien aan’. Dat is niet zo. Je kunt prima
energie besparen en toch comfortabel wonen.”

Op de vraag hoe het project tot stand is gekomen, antwoordt Klaas: “De

ENERGIE BESPAREN BETEKENT
NIET DAT JE WOONCOMFORT
HOEFT IN TE LEVEREN

gemeentes Ommen en Hardenberg willen dat hun inwoners zoveel mogelijk energie
besparen. Dat is goed voor het milieu én voor hun portemonnee. Als je dat gaat
communiceren, blijkt dat je met name mensen bereikt die zich wel wat kunnen
permitteren. Maar er valt vooral veel winst te behalen bij mensen met een smalle
beurs. Die wonen meestal in wat oudere, minder energiezuinige huizen. Probleem
is alleen dat hun prioriteiten vaak anders liggen. De vraag was dus: ‘hoe kunnen we

DE E-METERS VAN
DE VESTE | Om je te helpen

die mensen bereiken en ze ervan overtuigen dat het echt zin heeft om hun energieHij vervolgt: “Met die insteek en gedragsverandering als hoofddoel is een A4tje

DE KOSTEN VAN ENERGIEVERBRUIK VORMEN EEN STEEDS GROTER DEEL
VAN DE VASTE WOONLASTEN | Daarom heeft welzijnsorganisatie De Stuw samen met de gemeentes

je huis energiezuiniger te maken,

met tips natuurlijk niet de oplossing. Je moet naar de mensen toe. Met ze praten,

Hardenberg en Ommen en woningcorporaties De Veste en Beter Wonen Vechtdal het Project Energiecoaches opgezet.

hanteren we een systeem van zo-

aantonen dat ze met betrekkelijk goedkope maatregelen een behoorlijke besparing

In het najaar van 2016 is gestart met het werven en opleiden van vrijwilligers. Die opleiding is inmiddels afgerond.

genoemde E-meters. Dat systeem

kunnen realiseren, met ze meedenken, advies op maat geven. En niet eén keer, maar

Achttien gecertificeerde energiecoaches gaan huurders adviseren hoe ze hun energielasten kunnen verlagen. Dat sluit

is gebaseerd op het bouwjaar van

een aantal keren achter elkaar. Dan kom je al snel uit op iets als energiecoaches.”

naadloos aan bij de forse duurzaamheidsambities van De Veste.

ouder is dan tien jaar, krijg je een

De Stuw werd gevraagd om het project op te zetten. Klaas: “Het moest een

WIL JE CONTACT MET EEN ENERGIECOACH?

tegoed van vijftig euro om te beste-

vrijwilligersproject zijn en wij hebben ervaring met het organiseren en ondersteunen

•

Meld je dan aan bij De Stuw via energiecoach@destuw.nl,

den aan energiebesparende maat-

van vrijwilligersorganisaties. We vonden het een mooie opdracht, zijn ermee aan

•

of neem contact op met je wijkconsulent van De Veste.

regelen. Zo dragen we een steentje

de gang gegaan en het resultaat is er nu: een fantastische groep supergemotiveer-

bij aan jouw wooncomfort én aan

de en goed getrainde energiecoaches, die de komende tijd tussen de duizend en

vermindering van de CO2-uitstoot

vijftienhonderd huishoudens gaat adviseren.” Hij voegt eraan toe: “We hebben het

DE STUW | is een organisatie voor welzijnswerk in Hardenberg. Vanuit betrokkenheid bij de samenleving wordt

en dus aan een beter milieu.

tot nu toe vooral gehad over mensen met een kleine beurs die we willen benaderen,

een breed scala aan diensten en activiteiten aangeboden, waaronder jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, opbouw-

maar we sluiten niemand uit. Ook mensen met een koophuis zijn van harte welkom.”

werk en kortdurende projecten. De Stuw ondersteunt vrijwilligers- en belangenorganisaties, geeft voorlichting en advies

verbruik te verminderen’.”

je huis. Voor elk jaar dat je woning

Wil je gebruikmaken van ons E-me-

en organiseert activiteiten voor de inwoners van de gemeente. Het vergroten van de leefbaarheid in de dorpen en wijken,

tersysteem? Neem dan contact op

Hoe is De Veste erbij betrokken?

met onze woonconsulent.

Klaas: “We hebben samen met de gemeentes gekeken naar welke samen-

maar vooral het in de eigen kracht zetten van kwetsbare mensen is daarbij het uitgangspunt.
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CHRISTIN | is moeder van drie jonge kinderen en werkt

twintig uur per week bij de Walvisvaarder, een hotel in het
dorpje Lies op Terschelling. Haar man is automonteur in een
ander dorp, Landerum. Ze hebben elkaar op Terschelling
leren kennen.

Samen hebben ze lang in Hoorn gewoond, in het huis van haar ouders. Toen dat
werd verkocht, zijn ze in een zomerhuisje gaan wonen. Ze stonden al wel ingeschreven als woningzoekenden, maar waren voorlopig nog niet aan de beurt. In dat
zomerhuisje werd hun eerste kind geboren. Na anderhalf jaar kregen ze een huis
toegewezen op West. Daar hebben ze bijna vier jaar gewoond.
Christin: “Toen we daar net woonden, bleek ik zwanger te zijn van een tweeling.
Het huis was prima voor een gezin met één kind, maar aan de kleine kant voor een
gezin van vijf. We hebben ons meteen ingeschreven voor een groter huis, maar we
moesten natuurlijk weer op onze beurt wachten...”
Woningruil leek een uitkomst voor het groeiende gezin. Christin: “Veel mensen
weten niet dat dat tegenwoordig kan bij De Veste. Omdat hier op het eiland niet echt
regelmatig huizen vrijkomen, kan het een prima oplossing zijn voor gezinnen die
iets groters of juist iets kleiners zoeken. We hebben het geprobeerd, maar het ging
jammer genoeg niet door, omdat de andere partij afhaakte.”

#

010
Christin Schröder-Meier:

WÁT EEN GELUK DAT WE
HIER MOGEN WONEN

WE KONDEN NOG
KIEZEN OOK

Op een gegeven moment las ik in een nieuwsbrief van De Veste over een nieuwbouwproject van zestien grote eengezinswoningen. Daar hebben we op gereageerd
en we werden al vrij snel gebeld dat we ervoor in aanmerking kwamen. We waren
zelfs vierde op de lijst, dus we konden nog kiezen ook. Dat we dit huis kregen toegewezen, was één van de grootste geluksmomenten in mijn leven. We zijn ontzettend
blij met ons huis, vooral ook met de plek en het uitzicht. Fantastisch, zo middenin
het bos. De kinderen kunnen hier vrij en veilig spelen… Het is echt een soort vakantieplek. Ik sta soms voor het raam en denk dan ‘jemig, wát een geluk dat we hier
mogen wonen’.”
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Robbie Philipsen:

IK BESEF NU WEER
DAT HET LEVEN MOOI IS

ROBBIE IS GEBOREN IN VLEDDER | en opgegroeid in Steenwijk. Hij gebruikte vieren-

twintig jaar lang harddrugs en zat daardoor echt op de bodem van de put. Nu heeft hij zijn leven
weer aardig op de rit, mede dankzij de ondersteuning en begeleiding van de mensen van LIMOR.
45

ZELF ZEGT ROBBIE: “HET IS HEFTIG GEWEEST | Ik heb

IK HAD ECHT
HET GEVOEL
DAT IK
EEN TWEEDE
KANS KREEG

veel meegemaakt, vrienden verloren, ben het contact met
alles en iedereen kwijtgeraakt. Ik heb ook een zoon, maar die
zie ik nooit. Het kon me allemaal niets meer schelen. Maar
toen ik via LIMOR in Hardenberg terechtkwam, nu vier jaar
geleden, had ik echt het gevoel dat ik een tweede kans kreeg
en die heb ik met beide handen aangepakt.”

En ik ga ook soms met Mark mee naar scholen om te vertellen hoe mijn leven was en wat ik allemaal heb meegemaakt. Daar
kunnen kinderen van leren. Dat vind ik belangrijk.”
De bewoners van de andere appartementen van het pand in Dedemsvaart hadden in het begin wel wat bedenkingen, toen ze
hoorden wie er in de vier leegstaande woningen zouden komen. Robbie snapt dat wel. “Dat zijn toch wat oudere mensen en die
horen dan dat een ex-verslaafde en drie mensen met een beperking hun buren worden. Dan krab je je wel even achter je oren…”
Om twijfels en onzekerheden weg te nemen werd een bijeenkomst georganiseerd, waarbij iedereen met elkaar kon kennismaken.

Robbie’s vader en broers waren overleden en zijn moeder - die ernstig ziek was -

Robbie: “Ik vond dat niet zo leuk. Het was een beetje eenrichtingsverkeer naar ons toe. Maar ik heb er wél aan meegewerkt en al-

drong erop aan dat hij maatregelen ging treffen voor als ze er niet meer zou zijn.

les is nu oké. We gaan goed met elkaar om. Mijn bovenbuurman komt af en toe een bakkie doen. Er bleken hier trouwens ook een

Vrienden van hem in Steenwijk hadden thuisbegeleiding via LIMOR. Robbie vroeg

paar mensen te wonen die ik nog ken van vroeger. De moeder van iemand met wie ik veel optrok toen ik nog in Vledder woonde en

dat ook aan en kreeg het. Na het overlijden van zijn moeder ging hij via LIMOR bege-

een mevrouw die een discotheek had in Steenwijk, de Locomotion. Voor haar heb ik in die tijd klusjes en boodschappen gedaan…”

leid wonen in Hardenberg. Hij wist niet zo goed wat hij daarvan moest verwachten
en het eerste jaar ging het ook niet zo goed. Robbie: “Om een uur of acht ‘s ochtends zat ik al aan het bier. Maar in de periode daarna heb ik mijn leven gebeterd en
ben ik er echt voor gegaan. Nu gaat het allemaal veel beter met me. Dat komt vooral
door de mensen van LIMOR. Ik ben heel dankbaar voor alle steun die ik van ze krijg.”
Robbie wordt vanuit LIMOR begeleid door een team van vier mensen. Trajectregisseur Melanie is verantwoordelijk voor het begeleidingsplan, trajectondersteuners
Mark en Annelies zijn er voor de dagelijkse begeleiding en huishoudelijk medewerkster Monique helpt hem zijn woning schoon en netjes te houden. Regelmatig

We zijn er ook voor mensen die dingen zelf niet
voor elkaar krijgen
HARRIE BLANKENVOORT | is wijkconsulent bij De Veste en Berry Evertsen hoofd Vastgoed
bij de Baalderborg Groep. Ze werken al jaren met elkaar en zijn het er hartgrondig over eens
dat het erg goed voelt als je gezamenlijk iets kunt realiseren voor iemand die dat nodig heeft.

overleggen ze met elkaar hoe Robbie zich ontwikkelt. Zo helpen ze hem de regie
over zijn leven weer terug te krijgen.

Harrie: “Ik hoorde dat LIMOR verlegen zat om huisvesting voor een paar cliënten die meer op zichzelf moesten gaan wonen.

Mark: “We bieden Robbie begeleiding en ondersteuning waar dat nodig is, in geld-

En in een pand in Dedemsvaart, dat de Baalderborg Groep van ons huurde, stonden al een tijdje vier hoekappartementen leeg.

zaken bijvoorbeeld. We dragen ook dingen aan die in onze ogen goed voor hem zijn,

Baalderborg had daar geen potentiële nieuwe bewoners voor…”Berry: “LIMOR was helemaal enthousiast, maar we hadden

maar waar hij zelf niet zo graag over praat. Die kaarten we dan toch bij hem aan,

natuurlijk ook te maken met de andere cliënten van ons, die in dat pand woonden.” LIMOR en Baalderborg gingen met elkaar om

zodat hij kan zeggen welke beren hij op de weg ziet en waarom.”

de tafel om te bepalen of het allemaal kon worden gematcht en of ze er allebei vertrouwen in hadden. Berry: “We hebben – vanuit
de grondhouding dat we elkaar wilden helpen – een goed en positief gesprek met elkaar gehad en heldere afspraken gemaakt.

Mark vervolgt: “Toen we hoorden van vier beschikbare appartementen in

LIMOR huurt die vier appartementen nu van De Veste.”

Dedemsvaart, zijn we om de tafel gaan zitten om te bepalen wie daar konden gaan

LIMOR* |

is er voor mensen

wonen. Toen heb ik voor Robbie gepleit, want dat was in mijn ogen precies wat hij

Harrie: “Wij blij, LIMOR blij, hun cliënten blij en de Baalderborg Groep blij. Aan alle kanten win-win dus. Ik geniet ervan dat varen

nodig had om weer een stapje verder te komen. Er wonen daar geen verslaafden en

met de nieuwe koers van De Veste zoiets nu mogelijk maakt. Vroeger werkte ik onder een zakelijk regime. Nu heb ik veel meer

de sfeer is veel positiever. We zien nu duidelijk vooruitgang en dat komt ook door

vrijheid en de wind in de rug. Natuurlijk hebben we een zakelijke relatie met onze partners, maar we zijn er ook voor mensen die

waar hij nu woont. Hij kan veel beter met geld omgaan, vermijdt geen contacten

dingen zelf niet voor elkaar krijgen. Van wat we samen hebben kunnen realiseren in Dedemsvaart, plukt een man als Robbie

meer en gaat gewoon naar afspraken toe. De tandarts en de dokter vindt hij nog

nu de vruchten. Daar word ik blij van.”Berry ervaart die verandering bij De Veste ook duidelijk: “We hebben nu een echt partner-

steeds eng, maar hij gaat wél…”

ship. We doen veel meer samen. In het zoeken naar de juiste oplossingen voor problemen kun je met elkaar veel meer bereiken.”

die om welke reden dan ook in de
problemen zijn geraakt en nergens

Robbie: “Ik besef nu weer dat het leven mooi is. Dat zit ook in kleine dingen… Even

anders terechtkunnen. Denk aan

samen het centrum in, een krantje of een croissantje halen… Ik woon nu al vier

dak- en thuislozen, verslaafden,

maanden nog zelfstandiger in Dedemsvaart. Dat is wéér een stapje hoger voor me.

ex-gedetineerden en mensen met

Ik ben weer terug in de maatschappij en daar ben ik heel blij om. Ik heb leuk werk

psychische problemen of schulden.

nu: vier dagdelen in de week bij de kringloop in Hardenberg, op de media-afdeling.

* Landelijke Instelling voor Maatschappelijke
Ondersteuning en Rehabilitatie

Films, elpees, cd’s en zo. Dat bevalt goed. Daarvóór werkte ik bij het Clean Team

DE BAALDERBORG GROEP | ondersteunt en begeleidt kinderen, (jong)volwassenen en

van de gemeente Hardenberg. Dat vond ik nóg leuker. Afvalbakken legen, gebroken

ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag, zodat ze een waardevol en zo zelfstandig mogelijk leven

glas rond de glasbakken opvegen, zwerfvuil opruimen, parkeergarages schoon-

kunnen leiden. Dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven moeten kunnen voeren

houden… Zo kon ik iets terugdoen voor de maatschappij, weet je. Dat wil ik graag…

en zelfredzaamheid, zijn daarbij uitgangspunten.
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HANS BEUMERS EN JAAP FLORIJN | zijn allebei wijk-

consulent bij De Veste. Hans in Dedemsvaart, Hardenberg,
Balkbrug en Slagharen en Jaap in Ommen. Inge Arkes en
Mathieu Bolink werken beiden als dienstverlener voor Samen
Doen. Als één van hen constateert dat iemand hulp nodig
heeft, slaan ze de handen ineen om te regelen dat die er zo
snel en zo doelmatig mogelijk komt.
Hans: “Als wij in ons werk als wijkconsulent een probleemsituatie tegenkomen, iets
waarbij hulp nodig is, overleggen we met Inge en Mathieu hoe we dat het beste
kunnen aanpakken. ”Jaap geeft een voorbeeld: “Het huis van één van onze huurders, een mevrouw, stond helemaal vol met van alles en nog wat. Daar was duidelijk
iets niet in orde. Ik heb Mathieu ingeseind en de bewoonster uitgenodigd voor een
gesprek bij ons op kantoor. Mathieu was daar ook bij. Daarna leek het even goed
te gaan, maar na verloop van tijd kroop ze toch terug in haar schulp en ging het
weer de verkeerde kant op. Ze stond niet echt open voor hulp, maar op een gegeven
moment is ze gevallen in huis. Er moest snel wat veranderen en dat besefte ze zelf
toen ook. We hebben haar kunnen helpen met tijdelijke huisvesting en van de gelegenheid gebruikgemaakt om haar woning te laten opruimen.”
Mathieu vult aan: “Ze kon alleen niet meer terug naar huis. De tuin onderhouden,
trappenlopen… Dat ging allemaal niet meer. Daarom is ze verhuisd naar een
appartement. Ze wordt begeleid en het gaat heel goed met haar. Ze is er zelf, gezien de omstandigheden, nu ook blij mee. ”Hij vervolgt: “We kijken altijd eerst naar
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wat iemand zelf nog kan en wat de directe omgeving eventueel kan doen. Daarna
schakelen we dan - als dat nodig is - professionele hulp in. Dat is de standaard
gang van zaken. Maar het kan ook voorkomen dat er risico’s zijn, voor de volksgezondheid bijvoorbeeld. Dan ga je niet eerst kijken wat de buurvrouw kan
betekenen, maar schakel je meteen de GGD in.”

Samen Doen:

SAMEN IETS BEREIKEN
DAT ONS LOS VAN ELKAAR
NOOIT WAS GELUKT… DAT
IS HET ALLERMOOISTE!

ALS JE NIETS DOET,
HEB JE ONRUST IN DE WIJK EN
HUURDERS DIE NIET GELUKKIG ZIJN
Jaap vindt dat het signaleren van situaties waar hulp nodig is, hoort bij zijn baan
als wijkconsulent: “Als je niets doet en het gewoon laat gebeuren, heb je onrust in
de wijk en huurders die niet gelukkig zijn. De Veste heeft een aantal kernwaarden
geformuleerd en die hebben wij altijd in ons achterhoofd. Dat is bijna een automatisme. Het woongenot van onze huurders is daarin onze drijfveer. Het is onze taak om
daarvoor te zorgen. Dus ja. Het signaleren van situaties waar hulp nodig is, hoort er
zeker bij. Hoe je ermee omgaat, is een tweede. Dat kan op verschillende manieren.
Bij de één is een gesprek nodig, of een serie gesprekken, bij de ander kan het met
een telefoontje worden opgelost en een derde heeft misschien aan een luisterend
oor genoeg.”

Van links naar rechts: Hans Beumers, Inge Arkes, Mathieu Bolink en Jaap Florijn
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Zowel Jaap en Hans als Inge en Mathieu zien in hun samenwerking een duidelijke
toegevoegde waarde: Jaap: “De lijnen zijn korter dan vroeger en daardoor kunnen
we sneller handelen. Je signaleert iets en kunt dat meteen met elkaar bespreken.
In het verleden - voordat Samen Doen bestond - duurde het veel langer voordat er
echt iets werd gedaan. We horen ook van de mensen dat ze vinden dat het nu beter
gaat dan vroeger. Ze merken dat ze sneller worden geholpen en zijn daar heel blij
mee.” Mathieu: “Onze samenwerking is meer dan een partnership. Eigenlijk zijn we
gewoon een team. Niet officieel natuurlijk, maar als dat wél zo zou zijn, konden we
nóg sneller schakelen en nóg efficiënter werken.”
Inge vertelt dat ook de wijkagent, Wim Jongsma, een grote rol speelt in de samenwerking. Hij is erg betrokken bij wat er in de wijk gebeurt, weet wat bij de mensen

VOORDAT
SAMEN DOEN
BESTOND,
DUURDE HET
VEEL LANGER
VOORDAT ER
ECHT IETS
WERD GEDAAN

leeft en zoekt ook zelf de samenwerking met Samen Doen en De Veste: “We zijn een
drie-eenheid. We hebben alle drie veel contact met mensen, signaleren problemen
en spelen die aan elkaar door. Dat werkt hartstikke goed. Samen iets bereiken dat
ons los van elkaar nooit was gelukt… Dat is het allermooiste!”

SAMEN DOEN |

is een initiatief van de gemeentes Ommen en

Hardenberg om mensen te ondersteunen, als ze vragen hebben over wonen,
inkomen, welzijn en zorg. Ook als het om iemand anders gaat. Samen Doen
heeft vijf sociale wijkteams: vier in Hardenberg en één in Ommen. Die teams
bestaan uit deskundige mensen die werken voor zorg- en welzijnsorganisaties en gedetacheerd zijn bij de gemeentes. Samen hebben ze veel kennis en
een groot netwerk voor allerlei vormen van ondersteuning en hulp. Je kunt
zonder afspraak langskomen op een inloopuur bij jou in de buurt, of contact

WILJA REURINK:

‘‘EIGENLIJK IS DIT
OOK EEN SOORT VAN
BUURT, ALLEEN DAN
ONDER EEN DAK’’
Nieuwsgierig wat Wilja nog meer te vertellen heeft? Lees het artikel op de volgende pagina!

opnemen voor een afspraak bij je thuis.
WIL JE WETEN WELK TEAM BIJ JOU IN DE BUURT ACTIEF IS?
•

Kijk dan op www.ommen.nl/samendoen
of www.hardenberg.nl/samendoen,

•

Je kunt ook bellen naar 14 0529 voor Ommen
of 14 0523 voor Hardenberg (zonder kengetal).
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De Heeren van Oldenhaghen:

BEDENKT ALEER GIJ DOENDE ZIJT
EN AL DOENDE, DENK DAN NOG

EEN WOENSDAGOCHTEND IN FEBRUARI | even vóór tien uur… In de ontmoetings-

ruimte van zorgcentrum Oldenhaghen in Ommen is het bijna koffietijd. Links en rechts zitten al
mensen aan tafeltjes, alleen of in kleine groepjes en rechts achterin acht heren op leeftijd die
elkaar al erg lang kennen. Elke dag rond dit tijdstip - behalve zondag - zijn ze hier te vinden.

Van links naar rechts; de Heeren Tolsma, Tigelaar, Kodden, van der Meer, Melenhorst en Huiskes
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De Heeren Bollema (79), Van der Meer (82), Huiskes (84),
Kodden (89), Tolsma (91 “en een half”), Tigelaar “met één
g” (92), Melenhorst (94) en Hesselink (100) waren in hun
werkzame leven respectievelijk zeevaarder, fietsenmaker, stoffeerder, pluimveehandelaar, stukadoor, elektricien, spoorwegbeambte en boer. Als je hun leeftijden bij elkaar optelt, zit hier
ruim zevenhonderd jaar levenservaring om de tafel.

DE SAXENBURGH GROEP | stelt ‘de mens in zijn omgeving’ centraal. Daarbij ligt het accent op gezondheid, wonen, welzijn en het verlenen van de best mogelijke medische zorg, zo dicht mogelijk bij huis.
Binnen het zorgcentrum Oldenhaghen werken verscheidene zorg- en welzijnsvoorzieningen van diverse organisaties
samen. De Saxenburgh Groep heeft er zorgappartementen en ook de Polikliniek Ommen is er gevestigd. Oldenhaghen ligt op een steenworp afstand van het gezellige stadscentrum en kijkt aan de zuidzijde uit over de Vecht en het
Junnerkoeland.

Ze komen bijna allemaal uit Ommen of de directe omgeving. Een enkeling uit
Enschede. Vroeger ontmoetten ze elkaar in het oude Oldenhaghen. Toen dat werd
afgebroken, moesten ze uitwijken naar een tijdelijk onderkomen en sinds januari
2016 is het huidige Oldenhaghen hun ontmoetingsplek. Twee van hen wonen hier in
een appartement. De andere zes in omliggende aanleunwoningen.

ze moeten elkaar leren kennen.
Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Het is een groeiproces. Oudere mensen

Op de vraag wat ze van de huidige ontmoetingsruimte vinden en hoe het contact

hebben vaak iemand nodig die hen helpt om iets te ondernemen in die richting.”

met de andere mensen in Oldenhaghen en de buurtbewoners is, antwoorden ze:

HET GAAT ONS
VOORAL OM DE
GEZELLIGHEID

“Vroeger was er een winkeltje en ook een kapper. Die komt nu thuis, maar dat

“Ontmoetingen kun je niet forceren. Die moeten ontstaan. Je kunt dat wél een beetje

winkeltje missen we wel. Het gaat ons vooral om de gezelligheid en die vinden

stimuleren. We hebben bijvoorbeeld een tijdje geleden iedereen op de foto gezet.

we hier vooral met ons eigen groepje. Natuurlijk kennen we de anderen wel, maar

Dat heeft ervoor gezorgd dat er beweging en verbinding begint te ontstaan. We

meestal zit iedereen aan zijn eigen tafel. We maken af en toe een praatje met

organiseren ook allerlei activiteiten en we worden daarbij geholpen door heel veel

iemand en soms wordt er geschaakt, gedamd of geklaverjast. Een biljart zou

vrijwilligers. Er lopen hier ook jonge mensen stage en die hebben vaak mooie con-

trouwens een leuke aanvulling zijn…”

tacten met de bewoners.”

Even is het stil. Ze verzinken een moment in hun herinneringen en de gedachten

Op de vraag wat er eventueel zou kunnen worden verbeterd, antwoordt Wilja:

over alle veranderingen die ze in hun leven hebben meegemaakt… Dan vliegt vanuit

“Nóg meer samenwerken. En we moeten nadenken over het binnenplein. Daar is

het niets uit de mond van meneer Tolsma deze wijsheid over tafel: “Bedenkt aleer

het erg koud. Misschien dat we op de één of andere manier de zon naar binnen kun-

gij doende zijt en al doende, denk dan nog.”

nen brengen… En verder spontane acties alle ruimte geven. Iets leuks doen op het

EIGENLIJK IS DIT
OOK EEN SOORT
VAN BUURT,
ALLEEN DAN
ONDER EEN DAK

plein, met elkaar eten of zo, ergens in de zomer… Maar wat ik net al zei: je kunt niets

Ontmoetingen kun je niet
forceren
DE ONTMOETINGSRUIMTE VAN ZORGCENTRUM
OLDENHAGHEN | is een zogeheten wijksteunpunt. Samen

met de gemeente Ommen en andere zorg- en welzijnsorganisaties in de regio biedt de Saxenburgh Groep de bewoners
van haar zorgappartementen en buurtbewoners de gelegenheid om daar met elkaar in contact te komen. Zo kan worden
voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken.

forceren. Het moet spontaan gebeuren, net als in een wijk of een buurt. Eigenlijk is
dit ook een soort van buurt, alleen dan onder een dak.”

3

4

DE FEITEN |

Zorgeenheden van De Veste
1
2

1. HARDENBERG		454
2. OMMEN

317

3. DALFSEN		62
4. RAALTE EN ZWOLLE

102

In de zorgappartementen van de Saxenburgh Groep wonen ouderen en in de
appartementen van de Baalderborg Groep mensen met een beperking. Aan wijk-

TOTAAL:		
935

steunpuntcoördinator Wilja Reurink de vraag of het lukt om al die verschillende
mensen met elkaar in contact te brengen… Ze antwoordt: “We zijn nu een klein jaar
onderweg en wat we zien, is dat iedereen aan elkaar moet wennen, of beter gezegd:
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014 NICE TO KNOW

14%

Een aantal feiten op een rijtje:

weet zelfs hoe de buren hun

83%

koffie drinken

neemt pakketjes aan voor

BUREN

de buren aan

25%
wil niet verhuizen vanwege
leuke buren

15 JAAR

40%

gemiddeld woont men 15

BEWONERS | van corporatiewoningen

jaar in dezelfde straat

bewaart elkaars sleutel

WONINGVOORRAAD | in Nederland

3%

28%

34%

34%

Jonger dan 25 jaar

Tussen 25 en 45 jaar

Tussen 45 en 65 jaar

Ouder dan 65 jaar

56,2%

29,8%

koopwoningen

huurwoningen van
een corporatie

49%

12%

14%

24%

Eenpersoonshuishoudens

Eenouderhuishoudens

Paren met kinderen

Paren zonder kinderen

10,4%

18,3%

70,5%

Westerse allochtonen

Niet-westerse allochtonen

Autochtoon

BABY’S | geboren in 2016

171.387

VERHUIZINGEN |
totaal in 2016: 1.800.149

12,7%

1,2%

overige

eigendom

verhuurders onbekend

CORPORATIE WONINGEN | percentage per plaats
45%

18%

21%

37%

19%

Rotterdam

Ommen

Hardenberg

Enschede

Terschelling

GEBOORTEN | thuisbevallingen
≈80%

≈20%

1955

2015

AFVAL | per persoon (huishoudelijk)
1960: 100KG

2015: 359KG

HUISDIEREN |
2.600.000 katten en
1.500.000 honden in Nederland

FIETSEN IN KM |
gemiddeld per dag, per persoon: 2,9 km

#

015 DO IT YOURSELF
Simpel en goedkoop je woning pimpen:

WIL JE ZELF OOK ZO’N MOOIE INDUSTRIËLE LAMP
MAKEN? | Dat kan. En het is ook nog eens heel erg eenvoudig.

WAT HEB JE NODIG?

Heb je alles in huis en is de pot augurken leeggegeten? Dan
kun je aan de slag.

Bijvoorbeeld een pot augurken.

Stap 1

Een lamp. Probeer eerst even

Haal het deksel van de pot. Zet de fitting in het midden van het deksel en omlijn de

of je lamp ook in de pot past.

fitting met een stift. Maak met de hamer en de spijkers langs deze lijn gaatjes in

•

Lampfitting met snoer.

het deksel. Uiteindelijk valt het rondje uit het deksel. Zorg ervoor dat je twee kleine

•

Verfspuitbus met daarin je

gaatjes in de zijkant van het deksel maakt, zodat de warme lucht weg kan, als de

favoriete kleur verf.

lamp straks aan staat.

•
•

Grote glazen pot met deksel.

•

Afplaktape.

•

Hamer.

•

Spijkers.

Stap 2

•

Stift.

Plaats de fitting in het gat en draai de schroef van de fitting aan de onderkant aan.

Stap 3
Plak het snoer zo dicht mogelijk langs de fitting af met tape. Spuit vervolgens de
fitting en het deksel in je favoriete kleur en laat de verf goed drogen.

Stap 4
Draai tenslotte de lamp in de fitting en draai het deksel met lamp weer op de pot.
Klaar is je industriële lamp!
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Leonie Wijnholds en Patricia Stronkhorst:

ONS NIEUWE
HUURBELEID HEEFT EEN
STERK SOCIAAL KARAKTER

LEONIE WIJNHOLDS IS SINDS 2015 GEBIEDSCONSULENT BIJ DE VESTE
EN PATRICIA STRONKHORST DOET VANAF APRIL 2016 HETZELFDE WERK |

Ze zijn het er roerend over eens dat ze de leukste baan van de wereld hebben. Leonie: “Dat meen
ik oprecht. Wij zorgen voor verbinding met de organisaties waarmee we samenwerken. Dat is
echt superleuk…”

Leonie en Patricia zijn trots op het nieuwe huurbeleid
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Leonie: “We zoeken naar gemeenschappelijke belangen en kijken waar raakvlakken

wat we met hun inbreng hebben gedaan. Ze wisten natuurlijk al wat de achter-

zitten, hoe we elkaar kunnen versterken en samen echt iets kunnen bereiken. Onze

gronden en de uitgangspunten waren, want we hebben ze vanaf het begin in het

partners zijn maatschappelijke organisaties, gemeentes, Universiteit Twente, huur-

hele proces meegenomen. Vroeger werd een bijna definitief beleidsstuk aan ze

dersverenigingen, collega-woningcorporaties en een aantal bedrijven en leveranciers.

voorgelegd voor advies en konden ze alleen reageren. Nu hebben ze meegedacht,

En bij alles wat we doen, kijken we of het klopt met de kernwaarden van

meebepaald en meebeslist.”

De Veste. ‘Organisaties zijn er voor mensen’ is er zo één.”
Het nieuwe huurbeleid van De Veste heeft volgens Patricia en Leonie een sterk
Patricia vult aan: “Woningcorporaties en huurdersverenigingen zijn er voor de

sociaal karakter. Leonie geeft daarvan een paar voorbeelden: “Wij vinden dat een

huurders. Gemeentes zijn er voor hun inwoners. Zorginstellingen zijn er voor hun

goede huurwoning voor iedereen betaalbaar moet zijn. Van de maximale huurprijs

cliënten. En ga zo maar door. De kern, het hart, is bij al die partijen hetzelfde. Vanuit

die we volgens de regels voor een woning mógen vragen, vragen we daarom maar

zo’n gezamenlijk uitgangspunt kunnen prachtige dingen ontstaan.”

65 procent. We geven dus eigenlijk standaard een huurkorting van 35 procent. We

WIJ VINDEN
DAT EEN GOEDE
HUURWONING
VOOR IEDEREEN
BETAALBAAR
MOET ZIJN

willen ook een betaalbaarheidsfonds oprichten voor mensen die door calamiteiten
Het afgelopen jaar zijn Leonie en Patricia druk bezig geweest met het formuleren

of iets anders buiten hun schuld financieel in de problemen komen. Dat moet nog

van het nieuwe huurbeleid van De Veste. Ze hebben dat gedaan in nauwe samen-

worden uitgewerkt, maar het plan is er. Daarnaast willen we maatwerk leveren voor

werking met de huurdersverenigingen. Op de vraag wat dat huurbeleid precies

individuele situaties. Als bijvoorbeeld senioren verhuizen van een eengezins- naar

inhoudt, antwoordt Leonie: “In een notendop: wat een huurhuis bij ons kost. Er

een seniorenwoning die eigenlijk duurder is, kunnen ze hun oude, lagere huurprijs

zijn natuurlijk een heleboel factoren die bij het neerzetten van een goed en sociaal

meenemen. Zo’n verhuizing is overigens geen verplichting hoor. Als ze niet uit hun

huurbeleid een rol spelen, maar dat is wél waar het op neerkomt.”

vertrouwde omgeving weg willen, hoeft dat niet. Ze moeten dat echt zélf willen. Wij
maken het alleen maar aantrekkelijker voor ze.”

Patricia: “De eerste vraag die dan op je af komt, ook vanuit de huurdersverenigingen, is ‘hoe doe je dat dan, hoe bepaal je dat?’ Wij vinden dat je bij het bepalen van

Waar kunnen mensen zien of lezen wat het nieuwe huurbeleid van De Veste precies

wat een huis mag kosten, ook moet kijken naar of het betaalbaar is voor je huurders.

inhoudt? Patricia: “Op onze website, www.veste.nl. Daar laten we ook in een kort

Dat was voor ons het uitgangspunt. Daarnaast is het belangrijk om te weten waar

filmpje zien wat voor maatwerk wij kunnen leveren en welke mogelijkheden er zijn.

we gebonden zijn aan wetgeving en waar we zelf ruimte hebben om te doen wat

We leggen daarnaast persoonlijk uit wat het allemaal precies voor hen betekent.

we graag willen. En je moet kijken naar hoe je kunt inspelen op de behoeften van de

Zo hebben we samen met de gemeentes en de huurdersverenigingen in het Vecht-

verschillende groepen huurders. Gezinnen, senioren, mensen met een laag inkomen,

dal en op Terschelling informatiebijeenkomsten voor onze huurders georganiseerd.

mensen die in de problemen zitten… Dat hebben we er allemaal in meegenomen.”

Voor vragen kan er altijd contact met ons worden gezocht.”

Leonie legt uit hoe het in zijn werk is gegaan: “We hebben bijeenkomsten
georganiseerd met de verschillende huurdersverenigingen in het Vechtdal en op
Terschelling. We hebben samen gekeken naar wat we graag wíllen, wat we móeten,
wat we kúnnen en wat we in de praktijk tegenkomen. Wat opviel, was dat de huurdersverenigingen andere dingen belangrijk vonden dan wij. Wij vonden bijvoorbeeld
betaalbaarheid een belangrijk punt en de huurders gaven aan dat ze meer hechten
aan een goed niveau van service en onderhoud en dat er voldoende woningen
beschikbaar zijn. Dat is voor ons natuurlijk goed om te weten.”

DE HUURDERSVERENIGINGEN
HEBBEN MEEGEDACHT, MEEBEPAALD
EN MEEBESLIST

DE VOORZITTERS VAN DE HUURDERSVERENIGINGEN:

‘‘GOEDE BIJEENKOMST, MEESTERLIJK
MOOI, PRIMA GEHEUGENSTEUN’’
Nieuwsgierig naar wat de voorzitters nog meer te vertellen hebben? Lees het artikel op de volgende pagina!

Patricia: “De mensen van de huurdersverenigingen zeiden na afloop dat ze veel
kennis hebben opgedaan en nieuwe inzichten hebben gekregen. En ook voor ons
waren de bijeenkomsten natuurlijk erg waardevol. We hebben een groot aantal
zaken kunnen meenemen in het formuleren van het nieuwe huurbeleid. Toen
het eerste concept klaar was, hebben we dat tijdens verschillende vervolgbijeenkomsten ook met de huurdersverenigingen besproken, zodat ze konden zien
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RUUD MOISON | is voorzitter van SHH

(Stichting Huurdersbelangen Hardenberg). Hij vertelt:

“De samenwerking met De Veste is de afgelopen twee jaar steviger en een stuk
intensiever geworden. We worden veel meer dan vroeger bij het beleid betrokken.
We zitten nu in de positie waarin we eigenlijk al jaren hadden moeten zitten en

De voorzitters van de huurdersverenigingen:

worden echt serieus genomen. Dat is hartstikke goed, maar het legt ook een enorme

WE GROEIEN MET ELKAAR
TOE NAAR EEN SYSTEEM
WAARIN DE BELANGEN
VAN DE HUURDERS
MAXIMAAL WORDEN
BEHARTIGD

extra werkdruk op ons. Ons bestuur bestaat uit vijf personen en we hebben onze

SINDS 1 JULI 2015 IS DE HUIDIGE WONINGWET VAN
KRACHT | Daarin wordt onder andere bepaald dat woning-

“De Brandaris heeft ook een vijfkoppig bestuur. Het werk kost inderdaad veel meer

handen er méér dan vol aan. We zijn tenslotte allemaal goedbedoelende vrijwilligers
die overdag andere bezigheden hebben en dit werk ernaast doen in de vrije tijd. We
kunnen de klus alleen aan, als we gaan professionaliseren.”

HANS DITZEL | Is tijdens de jaarvergadering op 9 maart

2017 afgetreden als voorzitter, na zestien jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van Huurdersvereniging De
Brandaris op Terschelling. Hans - die is opgevolgd door
Astrid van Belzen - beaamt wat Ruud zegt:

tijd en het vraagt ook meer van de bestuursleden, omdat het inhoudelijk op een

corporaties zich moeten concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar
kunnen wonen. Ook moeten de huurdersorganisaties nauwer
worden betrokken bij de totstandkoming van het beleid.
Wat dat laatste betreft, had De Veste die verplichting vanuit de wet niet nodig. Zij
ziet zelf het belang en de meerwaarde ervan. Als een huurdersvereniging écht aan
tafel zit, meedenkt, meepraat en meebeslist over beleidszaken en wat nodig en
mogelijk is op het gebied van lokale huisvesting, kan dat een groot verschil maken voor alle huurders. De Veste beschouwt de huurdersverenigingen dan ook als
volwaardige gesprekspartners, luistert goed naar hun ideeën en gebruikt deze.

hoger niveau ligt. Huurdersverenigingen zijn geen klachtenbureaus meer, zoals
vroeger. De Veste vraagt ze nu om mee te praten over het beleid en om van tevoren
over dingen mee te denken. Prachtig! Het betekent natuurlijk wél dat de bestuursleden veel meer tijd kwijt zijn aan informatie vergaren, stukken lezen en overleggen…”

WE KUNNEN
DE KLUS
ALLEEN AAN,
ALS WE GAAN
PROFESSIONALISEREN

LIES SIJTSMA | bestuurslid van VHB

(Verenigd Huurbelang Ommen):

“Wij zijn in ons bestuur maar met z’n tweeën en we zijn allebei niet meer de jongsten… Het begint teveel te worden. Er moet voor ons echt iets veranderen, want we
willen ons werk wél goed blijven doen. We huren nu voor een aantal uren per week
een beleidsmedewerker in. Die ondersteunt ons en dat scheelt een hoop, maar we
hebben toch uitbreiding nodig. Liefst ook met wat jongere mensen. Dan kunnen
we de taken een beetje spreiden. Dus als er mensen in Ommen zijn die ons willen
komen versterken, graag! Ze kunnen zich aanmelden via onze website, vhb-ommen.

MEER WETEN? |

nl. Dat geldt trouwens ook als mensen gewoon lid willen worden.”

Tijdens de Dag van het Huurbeleid schetsten de voorzitters samen met mensen van De Veste en van de gemeentes de uitgangspunten voor het nieuwe
huurbeleid. Heb je het artikel gemist?

<< Blader terug naar pagina 60.
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Hans Ditzel vertelt dat ook het bestuur van De Brandaris wel wat uitbreiding kan
gebruiken, willen ze hun werk goed kunnen blijven doen. Maar er is zeker ook behoefte aan nieuwe leden: “De Brandaris heeft nu 113 leden en er zijn op Terschelling
414 huurwoningen. Tegen de ruim driehonderd mensen die nog geen lid zijn, zou ik
willen zeggen: ‘Kom op, eilanders, meld je aan. Op hv-brandaris.nl kun je lezen hoe
dat moet. Het kost bijna niets en het is in je eigen belang.”
Ruud Moison legt uit dat zijn bestuur, ondanks dat het uit vijf personen bestaat,
toch kwetsbaar is: “Er moet echt niemand ziek worden. Bovendien willen we af en
toe commissies kunnen samenstellen, waardoor het werk beter te behappen is en
dan heb je meer mensen nodig. Iedereen die zin heeft om actief met ons mee te
werken, kan zich melden via onze website, shh.nu.

ALS ER
MENSEN ZIJN
DIE ONS
BESTUUR
WILLEN KOMEN
VERSTERKEN,
GRAAG!

Op de homepage staat trouwens ook een rode knop, waarop je kunt klikken om
sympathisant van SHH te worden. Wij zijn een stichting en stichtingen hebben geen

DEELNEMERS AAN DE DAG VAN HET HUREN:

leden. Maar we hebben er wél behoefte aan dat mensen ons laten weten dat ze ons

‘‘EEN LEUK EN
GESLAAGD INITIATIEF
VAN BETER WONEN
EN DE VESTE’’

werk steunen. Dat geeft ons recht van spreken. Het is mooi en zinvol wat we doen.
We moeten hard werken, vooral ook om bij te blijven, maar we groeien wél met elkaar toe naar een systeem waarin de belangen van de huurders maximaal worden
behartigd. En dat kan alleen maar goed zijn.”

Goede bijeenkomst, meesterlijk mooi,
prima geheugensteun

Nieuwsgierig naar wat de deelnemers nog meer beleefd hebben? Lees het artikel op de volgende pagina!

IN DE ZOMER VAN 2016 | heeft De Veste de huurdersverenigingen samen met vertegen-

woordigers van de betrokken gemeentes uitgenodigd om tijdens ‘De Dag van het Huurbeleid’
mee te denken, te praten en te beslissen over het nieuw te formuleren huurbeleid. Alles wat aan
de orde kwam, werd gevisualiseerd in een tekening… Hoe hebben ze dat ervaren?
Ruud Moison: “Het is een creatieve samenvatting van de inhoud van die dag. Een keer iets anders dan een schriftelijk verslag.
Het proces vond ik meesterlijk mooi.”
Lies Sijtsma: “Ik ben visueel ingesteld en moet vaak dingen zien, wil ik het snappen. Dus dit vond ik prettig. Het was een leuke
en goede bijeenkomst.”
Hans Ditzel: “Ik vond het prachtig om mee te maken. Die tekening hangt aan de muur. Het is een prima geheugensteun.”
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De Dag van het Huren 2016:

LEUKE ONTMOETINGEN EN
GOEDE GESPREKKEN

EEN FIETSTOCHT DOOR HET MOOIE VECHTDAL | lekker

ONDERWEG ZIE
JE BEKENDEN EN
BIJ DE LUNCH
SPREEK JE
ELKAAR.
GOED VOOR
DE ONDERLINGE
VERBINDING

weer, een smakelijke lunch, leuke ontmoetingen en goede
gesprekken. Dat waren op zaterdag 1 oktober, de Dag van
het Huren, de ingrediënten voor een sportieve en gezellige
activiteit met onze huurders. Samen met woningstichting
Beter Wonen Vechtdal organiseerden we voor hen op die
dag een speciale activiteit, waarbij ‘het elkaar ontmoeten’
centraal stond.
Ruim vijfhonderd huurders stapten ‘s ochtends op de fiets en reden vanaf
Hardenberg of Ommen door het mooie Vechtdal naar Restaurant De Gloepe in
Diffelen, waar de lunch voor hen klaar stond. De buien bleven weg, de zon deed zijn
best en de spontane contacten tussen huurders onderling én met mensen van de
beide woningcorporaties maakten dat het een leuke en succesvolle dag was.
Beter Wonen Vechtdal en De Veste staan allebei voor het creëren van een betere
woon- en leefomgeving voor iedereen: een warm thuis in een prettige straat en een
fijne buurt, waarop iedereen trots kan zijn. Janine Gerardts-Godderij, directeurbestuurder De Veste: “Beter Wonen en wij delen samen het mooie Vechtdal en we
vonden het logisch om deze dag ook samen te organiseren. Tijdens de lunch hadden we voldoende tijd om met onze huurders te praten en te horen hoe het huren
bevalt, welke vragen er spelen en waar we meer voor hen kunnen betekenen. Dat
was heel waardevol.”

EEN LEUK EN GESLAAGD INITIATIEF
VAN BETER WONEN EN DE VESTE
OP DE DAG VAN HET HUREN | organiseerden woningcorporaties op ruim vijftig locaties in wijken, dorpen en steden in heel Nederland
activiteiten voor hun huurders. De Dag van het Huren is een initiatief van de
woningcorporaties en branchevereniging Aedes.
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Ko Scheele en Erik Slagter:

OMMEN ARMOEDEVRIJ
IS EEN HART DAT IN
ONZE GEMEENTE KLOPT
Ko Scheele, wethouder in Ommen

ERIK SLAGTER IS VOORZITTER VAN OMMEN SAMEN STERK |

een stichting
die zich inzet voor mensen met een kleine portemonnee. Ko Scheele is wethouder in Ommen
met een grote portefeuille: financiën, onderwijs, cultuur, sport, welzijn, zorg en sociale zaken. Ze
zijn wapenbroeders in de strijd tegen armoede in de gemeente. Ko: “Het probleem is wezenlijk
en veel groter dan je misschien zou denken. Het gaat echt om honderden mensen…”

Erik Slagter, voorzitter van Ommen Samen Sterk
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OMMEN ARMOEDEVRIJ | De stichtingen Ommen Samen Sterk en K-Vriendelijk, de gemeente Ommen en

Zo was de informatie over bepaalde regelingen volgens Ko iets dat snel kon worden
verbeterd: “Veel mensen wisten bijvoorbeeld niet dat we een collectieve ziektekos-

De Veste organiseerden eind 2015 een sociale conferentie onder de noemer ‘Ommen armoedevrij’. Doel was om samen

tenverzekering hebben. Daar hebben we meteen flink ruchtbaarheid aan gegeven.

met een groot aantal genodigden stil te staan bij het probleem van armoede en sociale uitsluiting in de gemeente en

Alleen de premie was een behoorlijke drempel. Daarom hebben we als gemeente

uit te leggen hoe onderlinge samenwerking kan bijdragen aan de aanpak ervan. Samen met negen andere aanwezige

gezegd dat we een deel daarvan betalen. Daardoor zijn er meer dan zestig deelne-

organisaties werd die dag een convenant ondertekend, een overeenkomst waarin concrete afspraken werden gemaakt

mers bijgekomen.

om die strijd daadwerkelijk aan te gaan. Een écht gemeentebreed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting. In de
loop van 2016 groeide dat uit tot een samenwerking van twintig organisaties. Het einddoel is

Over die wat taaiere vraagstukken zegt Erik: “De gemeente heeft bijvoorbeeld rege-

een armoedevrij Ommen in 2020.

lingen voor de minima. Alleen bestond daarover veel onduidelijkheid. Samen met de
mensen om wie het ging en de wethouder hebben we workshops gehouden, waarin
we bespraken wat ze ervan vonden en wat volgens hen beter kon. Daar zijn veel
zinnige dingen uit gekomen. Ko: “We zijn ook met formulieren aan de slag gegaan.
Dat was een mooie ervaring. We kwamen dingen tegen die op de automatische

Volgens Erik is armoede niet alleen een kwestie van te weinig geld hebben: “Er

piloot waren geformuleerd en waarover niet echt was nagedacht. Taalgebruik waar-

zit veel méér achter. Schaamte, angst… Mensen die hun post niet durven open te

van je denkt ‘dat kan niet waar zijn’. Al met al hebben we ook daar een behoorlijke

maken… Ze doen niet meer mee met het sociale leven en raken in een isolement…

verbeterslag gemaakt.”

We vechten dus vooral tegen sociale uitsluiting.” Ko voegt daaraan toe: “Geld
speelt natuurlijk een rol, maar het probleem is inderdaad veel breder. Het gaat
niet alleen om mensen die in de bijstand zitten. Er is ook veel verborgen armoede,
bijvoorbeeld onder ZZP’ers, agrariërs en winkeliers… Met alleen financiële hulp bieden

IK KRIJG KIPPENVEL VAN
DE BETROKKENHEID VAN IEDEREEN

komen we er niet. Mensen moeten zelf de stap willen en kúnnen zetten om uit hun

Mensen die urgent een betaalbare woning nodig hebben, vormen een ander groot

neerwaartse spiraal te kruipen. Vooral daarbij hebben ze hulp nodig.”

probleem dat niet op de korte termijn kan worden opgelost. Ko: “Ik heb het dan
niet over de statushouders. Die moeten gewoon worden bediend. Maar daarnaast

Het verbond tegen armoede in Ommen is inmiddels uitgegroeid tot een breed net-

moeten we absoluut iets met de ‘urgenten’, zoals we die noemen. De Veste speelt

werk, dat serieus kijkt naar de problemen van mensen en wat daaraan gezamenlijk

daarin een belangrijke rol. De gemeente Ommen heeft ervoor gekozen om zelf geen

kan worden gedaan. Erik: “We hebben de organisaties écht met elkaar verbonden.

woningvoorraad te hebben. We hebben dus ook geen crisiswoningen. Daarom re-

Ze weten daardoor van elkaar waar ze mee bezig zijn, doen geen dubbel werk en

kenen we wat dat betreft op de woningcorporatie. De Veste heeft daar gelukkig alle

werken niet langs elkaar heen. We merken ook dat ze die verbinding zélf zoeken. Er

begrip voor.”

is veel onderling respect en ze staan open voor elkaar. Daar zit het geheim van het
succes.” Ko vult aan: “Het convenant is veel méér dan een stuk papier met handte-

Terugkijkend op het afgelopen jaar herinneren de beide mannen zich veel bijzondere

keningen. Daar kan ik warm van worden. We zijn er nog lang niet hoor, maar toch…”

momenten… Ko: “Vooral de momenten waarop ik te maken kreeg met mensen die
zich durfden uit te spreken en die daadwerkelijk hun probleem op tafel legden. Van

HET CONVENANT IS VEEL MÉÉR DAN EEN
STUK PAPIER MET HANDTEKENINGEN

zulke mensen word ik blij. Ik heb daar veel respect voor.” Erik: “Een heel bijzonder

Gaan er nu ook meer deuren open? Ko: “We denken niet meer zo in losse deuren

krijg ik kippenvel van de betrokkenheid van iedereen. Ommen Armoedevrij is geen

die opengaan. We denken steeds meer aan een gebouw. Erik en ik hebben een ge-

organisatie. Het is een hart dat in onze gemeente klopt.”

moment was toen De Veste ons onderdak gaf. We kregen een plek, een bureau,
een computer, praktische hulp, maar vooral een stem. We werden gehóórd. Verder

meenschappelijke droom: een soort van inloophuis, waar mensen met verschillende achtergronden, verschillende verhalen, verschillende beperkingen, verschillende
scheuren in hun bestaan, bij elkaar kunnen komen. Dat hopen we in Ommen te
kunnen realiseren.”
Op de vraag welke stappen concreet zijn gezet, antwoordt Ko: “We hebben
onderzocht om wie het gaat en welke dingen er écht spelen. Daarna hebben we
een armoedebeleidsplan opgesteld en dat zijn we nu stelselmatig aan het uitvoeren. Daarbij maken we onderscheid tussen zaken die we snel kunnen aanpakken
en de wat taaiere problemen.”

DE INITIATIEFNEMERS IN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE
EN SOCIALE UITSLUITING
Ommen Samen Sterk, K-vriendelijk, de gemeente Ommen, De Veste.
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DE MENSEN VAN DE VESTE:

‘‘WE DROMEN VAN
EEN DUURZAME EN
BEWUSTE SAMENLEVING
MET LIEFDE VOOR DE
MEDEMENS.
EEN TROTSE SAMENLEVING
WAARIN IEDEREEN IN ZIJN
OF HAAR KRACHT STAAT
EN ZO EEN ZO GROOT
MOGELIJKE, POSITIEVE
BIJDRAGE KAN LEVEREN
AAN HET EIGEN GELUK
EN DAT VAN ANDEREN.’’
Heb je tips die ons kunnen helpen onze droom waar te maken? Deel ze via hallo@veste.nl
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