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Fraudebestrijding levert extra woningen op
Sociale huurwoningen zijn schaars en illegale onderhuur zorgt dat

de wachtlijsten nog meer dichtslibben. Woonmaatschappij spoort

woonfraude op en boekt goede resulaten. Pagina 3-4

‘Ome Jan’ helpt Haarlemmers
Jan Gottmer is oprichter van de Stichting Haarlemmers helpen

Haarlemmers. Geheel belangeloos zet hij zich in voor mensen die 

in een maatschappelijk isolement zijn gekomen. “Saamhorigheids-

gevoel kregen wij thuis met de paplepel ingegoten.”  Pagina 13-15

Klantpanels bieden inzicht in klantwensen
Woonmaatschappij probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van

huurders. Nieuw zijn de klantpanels die ons daarbij helpen.  Pagina 11

De rol van woningcorporaties is langzaam aan
het verschuiven. Hielden we ons vroeger vooral
bezig met het bouwen van woningen en het
bemiddelen in de verdeling van de woonruimte,
tegenwoordig hebben we steeds meer aan-
dacht voor de wijk, de directe omgeving van de
woning. Het nieuwe kabinet steunt deze 
ontwikkeling en ziet woningcorporaties als
geschikte partners om de leefbaarheid van veel
woonwijken te verbeteren. 

Voor Woonmaatschappij betekent dit dat we de
komende jaren nog meer investeren in het
creëren van perspectiefvolle wijken. Dat kan 
op verschillende manieren. Door de aanpak 
van overlast of andere praktische problemen.
Ook willen we helpen bij de ontwikkeling van 
maatschappelijk vastgoed, zoals scholen of
ontmoetingscentra. En we willen investeren in
de potentie van wijken: hoe kunnen we werk-
lozen aan het werk krijgen, stageplaatsen 
creëren en ondernemerschap bevorderen? In
veel gevallen zal Woonmaatschappij hierin het
voortouw nemen door mensen en partijen aan
elkaar te koppelen.

Als Woonmaatschappij houden we ons in de
eerste plaats bezig met mensen: we willen
omstandigheden scheppen waardoor onze
klanten zo prettig mogelijk kunnen wonen. Een
goede woning alleen is daarvoor niet genoeg;
een leefbare, veilige en schone wijk is minstens
zo belangrijk. Wonen is en blijft een kwestie van
mensenwerk.

Gerrit van Vegchel
Directeur Strategie
& Beleid
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Investeren in de wijk
Woonmaatschappij zet zich in voor de sociaal maatschappelijke struc-

tuur van wijken en de ontwikkelingskansen van bewoners. Wat

gaat u als huurder ervan merken?  Pagina 6-8

Tuinen vragen om aandacht
Een tuin is heerlijk, maar vraagt ook onderhoud. Tips voor ‘groene’ en ‘ luie’ vingers. Pagina 12
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Fraudebestrijding levert extra
woningen op

A ls het gaat om goede sociale huurwoningen 

is de woonruimte schaars. Die situatie leidt

onvermijdelijk tot verschillende vormen van woon-

fraude. Woonmaatschappij streeft naar een zo eerlijk

mogelijk woninggebruik. Dat betekent dat zij illegale

onderhuur stevig aanpakt. 

Grote schoonmaak
Door het koppelen van de eigen gegevens aan de

databestanden van externe partijen, zoals het

Kadaster, heeft Woonmaatschappij de aanpak van

woonfraude dit najaar een extra impuls gegeven.

Op die manier zie je bijvoorbeeld of een hoofdhuur-

der wel of niet bij de gemeente staat ingeschreven.

Uiteraard gaat Woonmaatschappij zorgvuldig om

met privacygevoelige informatie en gebeurt alles

volgens de regels van het College Bescherming

Persoonsgegevens. Peter Blonk is de projectleider

van het project Aanpak Onrechtmatige Bewoning

bij Woonmaatschappij. Blonk heeft hoge verwach-

tingen van de nieuwe vorm van fraudebestrijding.

“Vóór de zomer krijgen we de resultaten van de

eerste bestandsvergelijking. Ik verwacht dat daar-

door veel gevallen van onderhuur aan het licht komen.

Volgens ruwe schattingen is bij acht tot tien procent

van alle sociale huurwoningen in Amsterdam sprake

van illegale onderhuur. Je moet deze operatie eigenlijk

Illegale onderhuur is een belangrijke oorzaak van het dichtslibben van wachtlijsten.

Woonmaatschappij Amsterdam startte dit najaar een nieuw offensief om woonfraude te

bestrijden door het vergelijken van externe databestanden. Woonmagazine Lente 2006

deed hiervan uitgebreid verslag. Hoe staat het er nu voor met de aanpak van woonfraude?
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De medewerkers van de afdeling Relatie-
beheer komen in actie zodra huurders met
bijzondere problemen te maken krijgen.
Overlast, onderhuur en leefbaarheid zijn
belangrijke thema’s. In de meeste gevallen is
praten genoeg om het probleem te verhelpen,
soms zijn er andere maatregelen nodig.

Wendy van Vliet werkt al drie jaar als mede-
werker Relatiebeheer voor Woonmaatschappij
in Amsterdam. “Bij overlast verwachten we
van onze huurders dat ze eerst zelf actie
ondernemen,” vertelt Wendy. “Als praten niet
helpt, kunnen ze zich bij ons melden. Onze
eerste stap is het toepassen van hoor en
wederhoor, plus een schriftelijke waar-
schuwing. Bij een tweede melding vindt een
persoonlijk gesprek plaats. Uiteindelijk lossen
we de meeste gevallen op door te praten.
Meestal zijn mensen wel voor rede vatbaar. Bij
ernstige gevallen werken we samen met

andere hulpverleners en de politie om tot een
oplossing te komen.”

Schone en veilige wijken
Naast gevallen van overlast wordt Relatie-
beheer ook ingeschakeld voor het oplossen
van andere problemen. Edgar van Munster is
al zestien jaar medewerker Relatiebeheer in
Haarlem. “We bieden onze hulp aan als mensen
huurschulden hebben. Daarnaast zijn we
betrokken bij projecten waarmee we de leef-
baarheid willen vergroten door bijvoorbeeld te
werken aan schone en veilige wijken.”
“Het spannende aan dit werk is dat je midden
in de maatschappij staat,” vervolgt Edgar. “Je
komt dagelijks in aanraking met allerlei sociale
fenomenen, zoals illegaliteit, armoede, ver-
loedering en intolerantie. Maar je hoeft niet
machteloos aan de kant te staan; je kunt 
daadwerkelijk een steentje bijdragen om die
problemen te verhelpen.”

Wendy van Vliet: “Wat wij doen is het bewaken
van het woongenot van onze huurders. Dat is
een heel dankbare taak. Persoonlijk hou ik
ervan om problemen van mensen op te lossen.
Dat is mijn belangrijkste drijfveer.”

Fraudebestrijding levert extra woningen op

zien als een soort grote schoonmaak. Stel je eens

voor hoeveel woningen er vrij kunnen komen en

welk effect dat heeft op de wachtlijsten…”

Zestig woningen vrijgekomen
Naast de nieuwe aanpak gaat Woonmaatschappij

ook door met de ‘oude’ methode: het afgaan op

tips van omwonenden. Hiermee heeft Woonmaat-

schappij de afgelopen maanden extra successen

geboekt. Peter Blonk: “Dat heeft ons in een half

jaar zo’n zestig vrijkomende woningen opgeleverd.

Het onderzoeken van meldingen kost veel tijd.

Want natuurlijk willen we honderd procent zeker

zijn voordat we iemand beschuldigen. Van de ge-

vallen die onterecht blijken, worden alle gegevens

vernietigd. Uiteindelijk bleek de afgelopen maanden

dat het bij zes op de tien meldingen inderdaad om

woonfraude ging. Dat betekent dat omwonenden

het vrij vaak bij het rechte eind hebben…”  

“We staan midden in de maatschappij”

Wendy van Vliet en Edgar van Munster

Haarlemmermeer en Haarlem
Inmiddels heeft Woonmaatschappij ook in Haar-
lemmermeer een start gemaakt met het vergelijken
van de eigen gegevens met de bestanden van
externe partijen. In Haarlem wordt de aanpak
naar verwachting binnen enkele maanden gestart. 

4

kennismaking: de medewerkers van Relatiebeheer

Peter Blonk is blij met de geboekte successen. 

Gezamenlijke aanpak
Minister Ella Vogelaar voor
Wonen, Wijken en Integra-
tie adviseert gemeenten
en woningcorporaties deze
problematiek gezamenlijk
aan te pakken. Hiervoor is
een speciaal handboek
opgesteld. De Algemene
Huurvoorwaarden van
Woonmaatschappij dienen
hierin als voorbeeld voor
andere corporaties. Voor
u een bewijs dat Woon-
maatschappij woonfraude
doeltreffend aanpakt!
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in de verkoop

De Waaier
Nieuwbouw in Amsterdam-Noord

De Waaier bestaat uit veertig eengezins-
woningen, verdeeld over vijf woonblokken.
Wie de vijf woonblokken van bovenaf
bekijkt, herkent de vorm van een waaier.
Het complex, dat ligt in een mooie,
parkachtige omgeving, biedt de keuze
uit vier- en vijfkamerwoningen die qua
oppervlakte variëren tussen de 124 en
180 vierkante meter. Opvallend is dat
de woonkamer zich bij alle woontypes
op de eerste verdieping bevindt, waar-
door de bewoners een mooi uitzicht
hebben op de parkachtige omgeving.
Alle woningen zijn voorzien van een
zeer royale buitenruimte, in de vorm
van een balkon of terras. 

Tuttifrutti
De Waaier wordt gebouwd in de wijk
Terrasdorp Hogeland. Deze wijk wordt
ook wel ‘Tuttifruttidorp’ genoemd van-
wege de fruitige straatnamen als

Abrikozenstraat, Rozijnenstraat en
Tomatenstraat. De directe omgeving
van De Waaier bestaat voornamelijk uit
eengezinswoningen en biedt daarnaast
een groot aantal voorzieningen zoals
basisscholen, sportcomplexen, vereni-
gingen en diverse buurtwinkelcentra.
Terrasdorp Hogeland is een landelijke
wijk, op korte afstand van het Amster-
damse centrum. De combinatie van
historische kernen en industrieel erf-
goed zorgt voor een unieke sfeer,
waarin bewoners zich snel thuis voelen.

Woonmaatschappij heeft meer te 
bieden dan alleen huurwoningen. We
verkopen ook woningen, zowel nieuw-
bouw als bestaand bezit. Mede door
het realiseren van koopprojecten zoals
De Waaier komt Woonmaatschappij
steeds meer tegemoet aan de uiteen-
lopende behoeften van haar klanten.

Opvallend is de prachtige houten buitenkant van De Waaier.

De bouw van De Waaier is gestart in november 2006.
Naar verwachting worden de woningen eind 2007 of
begin 2008 opgeleverd. Er zijn nog enkele woningen te
koop. Interesse? Kijk voor meer informatie op
www.dewaaieramsterdam.nl, of neem contact op met
makelaarskantoor Gerard W. Bakker & Partners B.V.,
telefoon 020 – 664 77 76, woningen@gwbakker.nl,
www.gwbakker.nl

Kijk voor een overzicht van alle koopwoningen die
Woonmaatschappij aanbiedt op www.woonmaatschappij.nl

Woonmaatschappij heeft nog enkele riante eengezinswoningen te koop in een 
bijzonder nieuwbouwproject in Amsterdam-Noord. Het complex, ‘De Waaier’, is
gelegen in een gezellige, groene wijk met tal van voorzieningen. 

B ent u op zoek naar een woning? Of gewoon

nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in

Amsterdam en omstreken op nieuwbouwgebied?

Kom dan naar de 247woningbeurs in de RAI.

We ontvangen u graag op onze stand, waar u

een uitgebreid overzicht krijgt van ons aanbod

koopwoningen, bestaande bouw maar vooral

nieuwbouw in Amsterdam, Haarlemmermeer

en Haarlem.

Naast woningaanbieders zijn ook hypotheek-

verstrekkers en gemeenten op de beurs aan-

wezig. Zij informeren u over uw financiële

mogelijkheden en uw eventueel toekomstige

woonomgeving. Kortom, een complete beurs

voor optimale woonkansen.

De beurs is geopend tussen 10.00 en 17.00 uur

in de Amsterdam RAI. Toegang is gratis!  

2 en 3 juni 2007: 247woningbeurs

Kijk voor meer informatie op: www.247woningbeurs.nl.
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De maatschappelijke verantwoordelijkheid van woningcorporaties is de afgelopen jaren geleidelijk

uitgebreid. Investeren in stenen is niet meer genoeg. Een aantrekkelijke, veilige en leefbare woon-

omgeving is minstens zo belangrijk. Woonmaatschappij zet zich in voor de sociaal maatschappelijke

structuur van wijken en de ontwikkelingskansen van bewoners – en wordt daarin gesteund door de

nieuwe regering. Wat gaan huurders merken van deze ontwikkeling?

Investeren in de wijk

‘‘I n mijn studententijd heb ik enige tijd naast een

drugspand in Groningen gewoond, in een buurt

die volkomen verpauperd was. Ik weet daardoor wat het

betekent als er geen perspectief is voor de wijk waarin je

woont. Zo’n situatie leidt tot een negatieve spiraal, met

funeste gevolgen voor de leefbaarheid. Wij willen juist

laten zien dat we werken aan de leefbaarheid van wijken,

zodat bewoners het gevoel krijgen dat er daadwerkelijk

dingen verbeteren en zien dat er toekomstperspectief is,

voor hun buurt en voor henzelf.”

Roel Steenbeek, voorzitter van de Raad van Bestuur van

Woonmaatschappij, is duidelijk enthousiast over de toe-

nemende maatschappelijke rol voor woningcorporaties.

“Wij hebben altijd de ambitie gehad om onze huurders

meer te bieden dan alleen woonruimte. Mensen vinden

de buurt waarin ze wonen ontzettend belangrijk, die is

onderdeel van hun woonbeleving. Naast een goede

woning en goede voorzieningen gaat het dan om zaken

als je buren kennen, de taal, integratie en betrokkenheid

bij de buurt. Het is niet meer dan logisch dat wij daar

een verantwoordelijkheid in nemen. Overigens is het

uiteraard ook een vorm van gezond eigenbelang: onze

vastgoedinvesteringen zijn meer waard in een wijk die

vooruitgaat dan in een achterstandsbuurt.”

Rol voor de corporatie
Wat kan een corporatie concreet voor een buurt beteke-

nen? “Ik heb niet de illusie dat wij alle problemen in

moeilijke wijken kunnen oplossen,” zegt Steenbeek.

“Wat we wel kunnen doen is partijen aan elkaar koppelen

en initiatieven op gang brengen. Bijvoorbeeld op het

gebied van de wijkvoorzieningen. We kunnen investeren

in een ontmoetingscentrum als daar behoefte aan is, Roel Steenbeek, voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonmaatschappij

6

met de gemeente om de tafel voor de bouw van een

basisschool, bemiddelen in naschoolse opvang, winke-

liers ondersteunen. Dat zijn vaak de voorzieningen die

een wijk nodig heeft om vooruit te komen.”

Ook voor de buurteconomie is er een rol weggelegd voor

de corporatie, meent Steenbeek. “Jonge bedrijven zorgen
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altijd voor veel dynamiek. Dat kun je stimuleren

door startende ondernemers een huurkorting te

geven. Een andere mogelijkheid is het creëren van

stageplaatsen. Als je er samen in slaagt om de

werkloosheid terug te dringen, heeft dat enorme

gevolgen voor de sfeer en de ontwikkeling van een

buurt.”

Signalen uit de buurt
Evert Bartlema houdt zich als programmamanager

bezig met de sociale problemen in de Haarlemse

Slachthuisbuurt. Hij kent de problematiek van nabij.

“Het begint ermee dat we als Woonmaatschappij

moeten weten wat er in een buurt leeft, en wat die

buurt nodig heeft,” zegt hij. “Geen twee buurten

zijn hetzelfde. Dus moeten we ons oor te luisteren

leggen bij de mensen zelf. Daar is een taak weg-

gelegd voor de relatiebeheerder, maar ook voor de

huismeester en de technisch medewerker. Het gaat

erom dat we de signalen uit de buurt opvangen en

dat we daar vervolgens iets mee doen.”

Bartlema heeft onder meer ervaring opgedaan als

wethouder Wonen in het Amsterdamse stadsdeel

Westerpark. Ook hier werkte hij intensief aan de

leefbaarheid van buurten. “Op basis van bewoners-

enquêtes zijn we in de Staatsliedenbuurt aan de slag

gegaan. We hebben daar onder meer geïnvesteerd in

de buurteconomie, bijvoorbeeld door subsidies te geven

voor het opknappen van winkels en het renoveren van

bedrijfspanden. Met dergelijke maatregelen hebben 

we in relatief korte tijd prachtige resultaten geboekt.”

In feite wordt de taak van de gemeente om de leef-

baarheid van wijken te bevorderen nu gedeeltelijk

overgenomen door de woningcorporaties, erkent

Bartlema. “De regie verschuift van de overheid naar

de corporaties. Daar is op zich niks mis mee. De

overheid ziet dat ze partners nodig heeft om proble-

men op te lossen. Corporaties hebben veel expertise

en organisatiekracht in huis; dus waarom zou je

daar geen gebruik van maken?”

Netwerken opbouwen
Een andere buurt waar Woonmaatschappij zich actief

inzet om de sociale cohesie te verbeteren is de wijk

Graan voor Visch in Hoofddorp. In september werd

met het oog hierop een ‘kinderopbouwwerker’ in de

buurt aangesteld. Medewerker relatiebeheer Marije

Kok van Woonmaatschappij: “Er was al langere tijd

behoefte aan een maatschappelijk werker speciaal

voor deze buurt. Maar de stichting Meerwaarde, die

gaat over het welzijnswerk in de Haarlemmermeer,

had er geen geld voor. Toen hebben wij besloten

om het geld vrij te maken waarmee Meerwaarde

iemand aan kon nemen.”

Bedoeling van de kinderopbouwwerker is om via de

kinderen die in de wijk wonen de ouders te bereiken

en op die manier een sociale structuur op te bouwen.

“De school is een belangrijk centrum van het sociale

leven in deze wijk, dus is het logisch dat je daar ge-

bruik van maakt,” vertelt de kinderopbouwwerker,

Milène Bloemer. “Maar ik onderhoud ook contacten

met bewonerscommissies en welzijnsinstellingen.

Evert Bartlema, 
“Geen twee buurten 
zijn hetzelfde. Dus 
moeten we ons oor te
luisteren leggen bij 
de mensen zelf.”

“Als organisatie hebben we al een behoorlijke mentaliteitsslag
gemaakt. Daarbij passen ondernemende medewerkers, informele 
leiders, mensen die dingen voor elkaar krijgen en niet bang zijn 

om het gebaande pad te verlaten.” Roel Steenbeek
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Eind 2006 is Woonmaatschappij beoor-
deeld door de kwaliteitsinstantie KWH.
Via de jaarlijkse meting wordt de
dienstverlening van Woonmaatschappij
objectief gemeten. Als bewijs dat
Woonmaatschappij is geslaagd voor de
test mogen we het kwaliteitskeurmerk
voor woningcorporaties, het KWH-
Huurlabel dragen. Hét bewijs voor u
dat onze dienstverlening voldoet aan
de maatstaven.

Elk jaar worden vijf onderdelen van de
dienstverlening onder de loep genomen.
De vestiging Amsterdam is nu voor het
eerst geheel beoordeeld. Nu hebben
dus alle drie de vestigingen het KWH-
Huurlabel behaald. De verbeterpunten
die uit de meting naar voren zijn 

gekomen, worden opgepakt. Op die
manier blijven we onze dienstverlening
continu verbeteren. 
Ook dit jaar vindt weer een meting
plaats, dit keer vanaf eind augustus.
KWH benadert een groep huurders om
te vragen naar hun ervaringen over het
bezoeken van onze corporatie, het
betrekken van uw woning, het betalen
van de huur en het uitvoeren van een
reparatie. Als u hiervoor benaderd
wordt, bedanken we bij voorbaat voor
uw medewerking. 

Uiteraard hoeft u niet te wachten tot
deze meting als u ons iets wilt duidelijk
maken. Voor suggesties, opmerkingen
en vragen kunt u altijd contact met ons
opnemen via 0900 – 699 90 00. 

achter de schermen

Kwaliteit gegarandeerd

Investeren in de wijk

En natuurlijk praat ik veel met bewoners. Op die

manier probeer ik netwerken op te bouwen en men-

sen bij elkaar te brengen. De eerste resultaten zijn

goed en de reacties van de bewoners erg positief.”

Een van de eerste activiteiten was het organiseren

van een schilderijententoonstelling met werken van

de kinderen uit de buurt. Het thema: mijn droom-

huis, mijn droomwijk. Later volgde een wijklunch

waarbij er naast activiteiten voor de kinderen ook

een programma was voor volwassenen. Milène

Bloemer: “De opkomst was prima. Veel ouders

waren met hun kinderen mee gekomen. Er was een

ideeënwand waarop iedereen zijn of haar wensen

voor de buurt kenbaar kon maken. Daaruit bleek

onder meer dat er een grote behoefte bestaat aan

taalonderwijs. Op basis van die input ben ik begon-

nen met het organiseren van een taalmarkt – die

staat gepland voor komend najaar. In mei zijn er

vakantieactiviteiten voor de jeugd en op 23 juni is

er een sportdag voor de hele buurt.”

Wonen, wijken en integratie
Een verbreding van de maatschappelijke rol stelt ook

andere eisen aan de medewerkers van de corporaties,

meent Roel Steenbeek. “Als organisatie hebben we

al een behoorlijke mentaliteitsslag gemaakt. Daarbij

passen ondernemende medewerkers, informele leiders,

mensen die dingen voor elkaar krijgen en niet bang

zijn om het gebaande pad te verlaten. Tegelijkertijd

moeten ze oog hebben voor wat er in de wijken speelt

en daar op kunnen anticiperen.” 

Steenbeek ziet de plannen van de nieuwe regering als

een steun in de rug. “De plannen zijn een erkenning

van de maatschappelijke positie die we als woning-

corporaties de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

We hebben nu een minister van Wonen, Wijken en

Integratie. Dat zegt toch genoeg?”  

De schilderijententoonstelling in
Haarlemmermeer was een succes. Kinderen uit
de wijk tonen trots hun schilderijen die voor de

hele buurt te bezichtigen waren.  
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project nader bekeken

Op Steigereiland, een van de eilanden van IJburg, heeft
Woonmaatschappij een woongroep gerealiseerd voor acht
‘jongvolwassenen’ met een verstandelijke beperking. Door
zelfstandig in een groep te functioneren, vergroten de 
bewoners hun ontwikkelingskansen. 

Bijzondere woongroep
op Steigereiland

De woongroep Navarea is onderdeel
van een wooncomplex dat begin dit jaar
werd opgeleverd. Judith van der Linden
(21) is een van de bewoners. Net als de
andere bewoners woont zij in Navarea
voor het eerst op zichzelf. Dat betekent:
een eigen appartement met keuken,
badkamer en slaapkamer. De gemeen-
schappelijke voorzieningen bestaan uit
een grote woonkamer en een gezamen-
lijke keuken, waar de bewoners elke
avond bij toerbeurt koken. 
Louis van der Linden, de vader van
Judith, is een van de initiatiefnemers
van de woongroep. “Drie jaar geleden
heb ik, samen met de bestuursleden
van de stichting Navarea, voor het

eerst contact gezocht met Woon-
maatschappij. Al vrij snel bleek dat er
inderdaad interesse bestond om dit 
initiatief op te pakken. We zijn toen
samen een traject ingestapt om onze
wensen op elkaar af te stemmen. In de
tussentijd moesten we ook nog de
andere bewoners voor de woongroep
werven en selecteren.”

Individu
De bewoners van Navarea doen zo veel
mogelijk zelfstandig. Ze gaan dagelijks
naar school of naar hun werk, doen aan
sport of een andere vrijetijdsbesteding,
enzovoort. Voor het avondeten en speci-
ale voorzieningen zijn ze aangewezen op

de groep. “Zo zorgt de groep ervoor dat
iedereen zich als individu ontwikkelt,”
vertelt van der Linden. “Deze mensen
kunnen zichzelf prima redden, ze hebben
alleen wat extra ondersteuning nodig.”
Consulent verhuur- en bewonerszaken
Agetta van Acker was vanuit Woon-
maatschappij nauw betrokken bij de
totstandkoming van Navarea. “Het 
realiseren van de woonwensen was

De feestelijke opening van het wooncomplex van woongroep
Navarea was druk bezocht.

De bewoners van Navarea zijn dolblij met hun nieuwe thuis. Judith van der Linden en haar vader Louis, initiatiefnemer van de woongroep.

9
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een behoorlijk intensief traject. Daarbij
ging het om de indeling van de kamers,
de plaats van de wasruimtes, het aan-
brengen van een videofooninstallatie,
en noem maar op. Vanuit Woonmaat-
schappij hebben we enkele voorzieningen
verzorgd, zoals de antisliptegels in de
badkamer en de thermostatische bad-
kranen.”

Hoekige gangen
Bijzonder aan de inrichting is de ‘hoe-
kige’ structuur van de gangen. Louis
van der Linden: “In het oorspronkelijke
ontwerp hadden we twee lange, rechte
gangen, waar de appartementen op
uitkwamen. De sfeer van een inrichting
– precies wat we niet wilden. In overleg
met de architect en de aannemer heb-
ben we een aantal schuine hoeken in

de gangen aangebracht, wat zorgt voor
een leuk, speels effect. Het vrolijke
schilderwerk doet de rest.” 
Judith, die werkt in de bediening van
het restaurant van een bejaardente-
huis, is blij met haar nieuwe woning. Zij
en haar vriendin Sara hebben allebei
een appartement op een hoek met veel
ramen en veel licht. Judith doet de hele
week veel aan sport: atletiek, hockey,
badminton, tennis. Vandaag heeft ze
het extra druk: het is al vier uur, en
Judith is aan de beurt om te koken…

Maatschappelijk vastgoed

Met complexen als Steigereiland komt op kleine schaal
naar voren waar Woonmaatschappij voor staat: wonen
en zorg voor specifieke doelgroepen, de realisatie van
maatschappelijk vastgoed. Samenwerking is heel belang-
rijk om een dergelijke invulling te realiseren. In dit geval
met partijen als Stichting Navarea, de Dienst Wonen,
Mentrum, de Zorgleveranciers op IJburg en Partou. 
Het project kreeg in 2004 de Nico Nijmeijerpluim van-
wege de snelheid van realisatie: in één jaar van het ver-
krijgen van de locatie tot het slaan van de eerste paal!
Voor Woonmaatschappij bijzonder omdat wijlen Nico
Nijmeijer bestuurder was van Zomers Buiten, dat nu
Woonmaatschappij heet.

Natuurlijk richt u uw woning in volgens
uw eigen smaak en inzicht. Zaken als
muren schilderen en planken en gor-
dijnrails bevestigen mag u zonder
overleg uitvoeren. Maar wist u dat u
ook veranderingen mag aanbrengen in
uw keuken of de badkamer, of in de

indeling van de woning? En dat deze
veranderingen vaak in uw woning
mogen blijven zitten als u later ver-
huist? 
Voor dit soort veranderingen hebt u wel
onze toestemming nodig, maar is er
veel mogelijk! 

Kijk voor meer informatie op
www.woonmaatschappij.nl of bel 
0900 - 699 90 00. U kunt ook langs
komen op een van onze vestigingen.
We adviseren u graag!
Op www.verbeteruwwoning.nl vindt 
u nog meer tips en informatie.

...u best veel aan uw woning mag veranderen?

wist u dat… 

Boven: Tijdens de opening van
Navarea biedt Woonmaatschappij de
woongroep een zonnewijzer aan.

Midden: Natuurlijk moet de keuken
eerst even door de betrokken instan-
ties geïnspecteerd worden voordat de
bewoners er aan de slag kunnen.

Onder: Agetta van den Acker was van-
uit Woonmaatschappij nauw betrokken
bij de totstandkoming van Navarea.
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Klantpanels bieden inzicht
in klantwensen

Een van de belangrijkste taken van Woonmaatschappij is het tegemoet komen aan de wensen 

en behoeften van huurders. Maar om dat te doen moeten we wel precies weten wat die wensen

en behoeften zijn. Eind vorig jaar introduceerde Woonmaatschappij een nieuwe methode om 

hier inzicht in te krijgen: het klantpanel.

‘‘H et klantpanel is een manier om de ideeën en

opvattingen van onze huurders in kaart te

brengen, zodat we onze dienstverlening verder kunnen

verbeteren,” zegt Hedwich Hof, senior medewerker 

Staf Wonen bij Woonmaatschappij. “Tot nu toe kenden we

de bewonersenquête, maar dat is een meer algemeen

en grootschalig onderzoek. Als aanvulling op de bewoners-

enquête zochten we naar een methode waarbij de

bewoners zelf met ideeën komen, zodat we een vollediger

beeld krijgen van wat er zoal leeft.”

De klantpanels zijn groepsgesprekken met maximaal

tien bewoners. Wat vinden zij? Zijn ze tevreden? Wat

kan beter? Iedereen kan zijn wensen en ideeën op tafel

leggen en daarover met elkaar discussiëren, waarbij de

anonimiteit gewaarborgd blijft. Per sessie komt een aantal

vooraf bepaalde onderwerpen aan bod, zoals oriëntatie

(informatie over woningen), mutaties (verhuizingen), de

informatievoorziening, de woning, de woonomgeving en

Woonmaatschappij in het algemeen.

Levendige discussies
De zes klantpanels vonden plaats in de maanden oktober

en november van het vorig jaar: twee in de vestiging

Amsterdam, twee in Hoofddorp en twee in Haarlem.

Hedwich Hof: “Het waren vaak levendige discussies,

waaruit veel naar boven kwam. Bij sommige bewoners

leefde bijvoorbeeld veel onvrede over de werkzaamheden

die in hun wijk plaatsvinden. Uit de gesprekken bleek

verder dat geluidsoverlast grote impact heeft op het

woongenot van onze huurders. Ook gaven de bewoners

aan hoe belangrijk het is om door hun woningcorporatie

serieus genomen te worden. Sommige van die inzichten

waren nieuw voor ons. Andere inzichten vormden een

bevestiging van wat wij al wisten of vermoedden.”

De uitkomsten van de klantpanels worden dit voorjaar

aan de Raad van Bestuur van Woonmaatschappij 

gepresenteerd. Naar aanleiding van de resultaten

bekijkt Woonmaatschappij hoe zij haar dienstverlening

nog verder kan afstemmen op de wensen van de klant.

Hierover leest u te zijner tijd uiteraard meer in dit blad. 

Hedwich Hof haalde belangrijke informatie uit de gesprekken met de klantpanels.
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W oonmaatschappij verwacht van haar huurders dat zij hun woning goed

onderhouden, dat staat in de algemene huurvoorwaarden. Daarin staat ook

dat de tuin er netjes bij moet liggen. Veel mensen realiseren zich bij het accepteren

van een woning niet dat het onderhouden van een tuin tijd en geld kost. Toch is het

goed om je hier van tevoren een beeld van te vormen en er bij het inrichten van de

tuin rekening mee te houden.  

Tuinen vragen om aandacht
Voor veel mensen is een huis met een tuin een droom die werkelijkheid wordt. Een tuin is een plek waar je van

het mooie weer kunt genieten en waar de kinderen buiten kunnen spelen. Maar een tuin vraagt ook onderhoud.

De een heeft daar meer tijd en moeite voor over dan de ander. Het is verstandig om daar bij het inrichten van de

tuin rekening mee te houden. In sommige gevallen kan Woonmaatschappij een handje helpen. 

Tuintips

Gras, bloemen en planten hebben tijd en aandacht nodig. Als tuinieren niet
echt je hobby is maar als je toch van je tuin wilt genieten, is het aan te
raden om geen grasveld of bloemperk aan te leggen, maar te kiezen voor
een tegelplateau. Dat hoef je bijna niet te onderhouden, ziet er verzorgd uit
en in de zomer kun je er een etentje geven. Andersom geldt hetzelfde: als je
wel groene vingers en veel tijd hebt, kun je gerust wat verder gaan in het
gebruik van bloemen, planten en struiken. Bedenk wel: hoe meer je plant in
het voorjaar, hoe meer onderhoud er straks nodig is. Probeer bij het inrich-
ten van je tuin ook rekening te houden met de buren. Denk bij het planten
van een boom bijvoorbeeld aan de zon die hij zal wegnemen.

Collectief tuinonderhoud

Woonmaatschappij probeert waar
mogelijk haar steentje bij te dragen aan
het tuinonderhoud. Vorig jaar werden
de tuinen van twee wooncomplexen in de
wijk Overbos in Hoofddorp opnieuw door
Woonmaatschappij aangelegd. Senior
medewerker relatiebeheer Marie van ’t
Hull van Woonmaatschappij: “De tui-
nen waren verwaarloosd, waardoor de
wijk een anonieme indruk maakte.
Door het grote verloop en het hoge
percentage jongeren was er nauwelijks
animo om de tuinen te onderhouden.
Om de buurt een steuntje in de rug te
geven, hebben we het initiatief geno-
men om de tuinen eenmalig opnieuw
aan te leggen, en vervolgens over te
gaan tot een vorm van collectief onder-
houd door een professioneel hove-
niersbedrijf. Bewoners konden zich
daar vrijwillig voor opgeven; uiteinde-
lijk heeft zo’n tachtig procent van die
mogelijkheid gebruik gemaakt. Het
resultaat dat je door zo’n relatief klein-
schalig project behaalt, is spectaculair.
De hele buurt is ervan opgeknapt!” 

Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en
Integratie heeft voor dit jaar de maximale
huurverhoging voor sociale huurwoningen
vastgesteld op 1,1%. Dit betekent dat de
nettohuur met maximaal 1,1% verhoogd
mag worden. Alle huurders van Woon-

maatschappij ontvangen vóór 1 mei een brief
met een toelichting op de huurverhoging
per 1 juli 2007. De huurkrant met meer
informatie kunt u afhalen op één van onze
kantoren of telefonisch aanvragen. Deze
informatie staat ook op onze website.

Jaarlijkse
huurverhoging
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‘Ome Jan’ helpt Haarlemmers
De maatschappelijke rol van woningcor-

poraties staat volop in de belangstelling.

Om ook in de wijken een rol van betekenis

te spelen, werkt Woonmaatschappij samen

met diverse maatschappelijke partners, én

met wijkbewoners zelf. Want er zijn genoeg

burgers die zich de sociale problematiek van

hun omgeving aantrekken. Een van hen is

Jan Gottmer, oprichter en voorzitter van de

stichting Haarlemmers helpen Haarlemmers.

‘‘V ergis je niet, er is veel armoede in Haarlem,” zegt Jan Gottmer (72),

terwijl hij plaatsneemt achter zijn bureau. “Het gaat dan misschien

goed met de economie, maar er zijn heel wat mensen die tussen de wal 

en het schip vallen en daardoor in een maatschappelijk isolement terecht

komen. Voor die mensen heb ik mijn stichting opgericht.”

Inboedelrecycling
De stichting Haarlemmers helpen Haarlemmers staat al ruim twintig jaar

onder de bezielende leiding van Jan Gottmer, ‘Ome Jan’ voor zijn vrienden.

De stichting zet zich met ruim zestig vrijwilligers in voor iedereen die

gehandicapt of armlastig is. Dat gebeurt onder meer door een ‘inboedel-

recyclingsysteem’. Jan Gottmer: “Huurders van corporaties laten soms een

hele inboedel achter als ze overlijden, of als ze naar een verzorgingstehuis

moeten. Als ze geen familie hebben om het op te halen, komen wij in actie.

Wij halen de woning leeg en slaan alle spullen op in ons pakhuis, uiteraard

in overleg met Woonmaatschappij of een andere corporatie. De spullen gaan
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vervolgens naar mensen die het nodig hebben, zoals voormalig

daklozen of bijstandsmoeders. En ik houd alles bij wat er binnen-

komt en wat naar buiten gaat!”

Een ander project is de boodschappenservice voor jonge gezinnen

die financiële problemen hebben. “We hebben een bestand van

zo’n veertig alleenstaande moeders die diep in de schulden zitten.

Zij mogen bij ons een boodschappenlijst inleveren ter waarde van

veertig euro. Vervolgens kopen wij de spullen voor hen met geld uit

de stichtingskas. Zo weten we zeker dat het geld niet aan verkeerde

zaken wordt uitgegeven.”

Chef-kok
Jan Gottmer, afkomstig uit een bekende Haarlemse uitgeversfamilie,

begon zijn carrière in de horeca. Hij leerde koken bij een aantal

gerenommeerde Franse chef-koks. In de jaren zeventig en tachtig

runde hij zelf als chef-kok een luxe hotel in de Luxemburgse

vakantieplaats Esch-sur-Sure. 

Na de verkoop van zijn hotel keerde Jan terug naar zijn geboortestad

Haarlem. Zijn hospita bracht hem in contact met haar zangkoor,

waarvoor hij al snel geld inzamelde door met een bakfiets oud papier

op te halen. Jan: “Ik zag hoe eenzaam de mensen in dat koor waren

en hoe geweldig ze het vonden om bij elkaar te zijn. Toen dacht ik:

het zou toch fantastisch zijn als ik hen wat vaker samen kon brengen?

Dus organiseerde ik allerlei dingen voor hen. Toen die activiteiten

zich steeds meer uitbreidden, heb ik de stichting opgericht.”

Veel mooie gebeurtenissen
Gottmers tweede carrière verloopt inmiddels net zo succesvol als

zijn eerste. Een jaar geleden gooide een verkeersongeluk roet in

het eten: Jan werd op zijn fiets geschept door een vrachtwagen.

Drie weken coma, twee verbrijzelde knieën en een gebroken

schouder konden hem niet klein krijgen. Jan is nog steeds aan het

revalideren, maar het werk voor zijn stichting heeft hij weer volledig

opgepakt. “Het vervelende is alleen dat ik niet meer mobiel ben.

Ik moet alles nu vanuit mijn kantoor regelen,” zegt hij. Dan, wijzend

op zijn adressenboek: “Gelukkig heb ik mijn netwerk bij de hand.

Dat is goud waard.”

Twintig jaar Haarlemmers helpen Haarlemmers heeft veel mooie

gebeurtenissen opgeleverd. Een kleine greep: een dagje kermis

voor 1.600 gehandicapten, een voorstelling in circus Renz met 

500 rolstoelers, BZN inschakelen voor een concert voor 850 rol-

stoelers en 350 rollatorgebruikers, een volledige kerstmaaltijd voor

In de opslag van de stichting Haarlemmers helpen Haarlemmers staan
hele inboedels te wachten op een nieuwe bestemming.

“Mijn grootste erkenning is het dagelijkse 
contact met mensen en het gevoel dat ik 

iets voor hen kan betekenen.”

‘Ome Jan’ helpt Haarlemmers
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Op zijn bureau prijkt een foto waar Jan Gottmer van de burgemeester
zijn onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau krijgt.
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contact

Woonmaatschappij             T 0900 - 699 90 00
Postbus 90200
1006 BE Amsterdam
T 0900 - 699 90 00 (lokaal tarief)
T 020 - 485 81 14 (voor spoedgevallen buiten

openingstijden)
T 023 - 543 63 87 (afdeling VvE)
F 020 - 667 89 99
I www.woonmaatschappij.nl
E info@woonmaatschappij.nl
Openingstijden: 08.30 – 17.00 uur

Woonmaatschappij Amsterdam
Anderlechtlaan 200
1066 HL Amsterdam

Woonmaatschappij Haarlem
Oorkondelaan 65
2033 MN Haarlem

Woonmaatschappij Haarlemmermeer
Burg. Pabstlaan 10
2131 XE Hoofddorp

Huurdersorganisaties
Woonmaatschappij luistert naar haar huurders
en betrekt bewoners bij beleid en beheer. Dit
laatste stimuleren we door regelmatig overleg
te voeren met de huurdersorganisaties. Deze
organisaties bestaan uit vrijwilligers en behar-
tigen uw belangen als huurder. 

Huurdersorganisatie Amsterdam
Huurders Organisatie Zomers Buiten (HOZB)
P/a Postbus 90200
1006 BE Amsterdam
T 020 - 667 88 11 
Openingstijden: woensdagochtend

Huurdersorganisatie Haarlem,
Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Huurdersvereniging De Waakvlam
Postbus 4222
2003 EE Haarlem
T 023 - 540 90 41
I www.dewaakvlam.nl
E info@dewaakvlam.nl
Openingstijden: dinsdag 10.00 - 12.00 uur en
donderdag 14.00 - 16.00 uur

Huurdersorganisatie Haarlemmermeer
Vereniging van Huurders in Haarlemmermeer
(VHH)
Wormerstraat 29
2131 AX Hoofddorp
T 023 - 562 62 76
I www.vhh2000.nl
E info@vhh2000.nl
Openingstijden: 9.00 - 11.30 uur

250 gezinnen op het sociale minimum, en zo gaat het maar door. 

Er is maar één conclusie mogelijk: ‘Ome Jan’ krijgt alles voor elkaar.

Saamhorigheidsgevoel
Op 29 april 2004 ontving Jan van de toenmalige burgemeester Pop

van Haarlem een onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau.

Heel bekend Haarlem was aanwezig bij de plechtigheid. 

“Ik beschouw dat als een mooie erkenning,” zegt Jan terwijl hij

trots de cassette met het lintje opent. “Later heb ik ook nog de

Erepenning van Verdienste van de Stad Haarlem gekregen. Erg 

leuk allemaal, maar eigenlijk vind ik het niet zo belangrijk. Mijn

grootste erkenning is het dagelijkse contact met mensen en het

gevoel dat ik iets voor hen kan betekenen. Ik denk dat het iets

met mijn opvoeding te maken heeft; saamhorigheidsgevoel kregen

wij thuis met de paplepel ingegoten.”

Woonmaatschappij ziet sociaal bevlogen mensen zoals 
Jan Gottmer als waardevolle partners in het werken aan 
perspectiefvolle wijken. Een leefbare buurt is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van corporatie, overheid, maatschappelijke
organisaties en bewoners. Initiatiefnemers zoals Jan Gottmer
laten zien dat ook buurtbewoners hierin een belangrijke rol 
kunnen spelen. 

15

Indienen reparatieverzoeken
Het gemak van internet

N aast telefonisch, mondeling aan de balie, via
e-mail of brief kunt u uw reparatieverzoek ook

indienen via onze website: 
www.woonmaatschappij.nl via het formulier
Reparatieverzoek indienen. 
Indien het een reparatieverzoek aan uw eigen
woning betreft, nemen wij de volgende werkdag
vóór 12.00 uur telefonisch contact met u op voor het
maken van een afspraak. Ook een reparatieverzoek
voor een algemene ruimte, zoals bijvoorbeeld 
verlichting, kunt u uiteraard indienen via ons 
internetformulier. Hiervoor wordt geen afspraak
met u gemaakt.

Voor spoedgevallen belt u: 
• Tijdens kantooruren: 0900 - 699 90 00
• Buiten kantooruren (17.00 - 08.30 uur 

en in het weekend):  020 - 485 81 14
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wedstrijd Doe mee en win een interieur-cadeaubon!

Vraag 1:
Wie zegt in dit nummer van Woonmagazine:
“Wij willen juist laten zien dat we werken aan de
leefbaarheid in de wijken.”
a. Hedwich Hof
b. Roel Steenbeek
c. Evert Bartlema

Vraag 2:
Wie is minister van Wonen, Wijken en Integratie?

Vraag 3:
In welke wijk van Amsterdam ligt Steigereiland?
a. Zeeburg
b. Rivierenbuurt
c. IJburg

Vraag 4:
Hoe heet de woongroep voor jonge mensen
met een verstandelijke handicap waarvoor
Woonmaatschappij een nieuw onderkomen op
IJburg heeft gerealiseerd?

Vraag 5:
Wat is niet waar over Jan Gottmer?
a. Hij heeft een Erepenning van Verdienste van 

de stad Haarlem gekregen.
b. Hij heeft altijd in Haarlem gewoond.
c. Hij was ooit chef-kok.

Vraag 6:
Op welke dagen is de 247woningbeurs 2007 in
de RAI?

Weet u het antwoord op deze vragen? Mail 
uw oplossing vóór 1 augustus 2007 naar: 
woonmagazine@woonmaatschappij.nl of stuur
een briefkaart naar Woonwedstrijd, antwoord-
nummer 46406, 1060 WD Amsterdam (geen
postzegel nodig). De voorwaarden voor deze
wedstrijd vindt u op onze website. 

Prijswinnaar puzzel editie Winter 2006/2007:
De winnaar van de interieur-cadeaubon van 
75 euro voor de oplossing van de puzzel uit het
vorige nummer is: mevrouw W. Gorter uit
Spaarndam. Van harte gefeliciteerd!
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Rob weet raad

Douchekoppen en kranen kunnen na verloop van tijd gedeel-
telijk verstopt raken door kalkaanslag. Dit verschijnsel is te
herkennen aan onregelmatige of schuine waterstralen. Een
antikalkproduct kan in zo’n geval uitkomst bieden, maar even
gemakkelijk én goedkoper is het gebruik van azijn.

Schroef de douchekop of de straalbreker (het ‘zeefje’ aan het
uiteinde van de kraan) los en leg deze een paar uur in een
bakje met schoonmaakazijn. De azijn zal de kalk volledig
oplossen, zodat uw douche of kraan weer goed functioneert.
Spoel de douchekop of straalbreker eerst goed schoon voor-
dat u hem terugschroeft. 
Voor het verwijderen van de kalkaanslag aan het uiteinde van
een kraan doet u het volgende: giet wat azijn over een stoffen
doekje of enkele vellen (stevig) keukenpapier. Wikkel deze
vervolgens rond het uiteinde van de kraan en laat de azijn
enkele uren inwerken. Daarna hoeft u de kraan alleen nog
met water af te spoelen. Ook handig voor het schoonmaken
van de rubberen stop van de afvoer.

wonen praktisch
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