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Esther:
'Onze buurt is
veel gezelliger
geworden'
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‘Samen al doende verder’

4

S
 amen maken we het beter

Binnenkort verschijnt ons nieuwe ondernemingsplan ‘Al doende verder’. Hoeveel woningen
bouwen we de komende jaren? Hoe gaan we
verder met verduurzaming? En hoe zorgen we
ervoor dat we prettig wonen in onze complexen?
Daar gaat het ondernemingsplan over. De titel ‘Al
doende verder’ hebben we gekozen omdat we
denken dat we meer bereiken door aan de slag te
gaan. In plaats van eindeloos te praten.
Hetzelfde geldt voor participatie. Als participatie
alleen maar tijdens vergaderingen besproken
wordt, dan schiet het zijn doel voorbij. Gelukkig
omarmt onze huurdersorganisatie het nieuwe
ondernemingsplan. En dus kunnen we ook echt
aan de slag om het samen uit te voeren. Ook wat
dat betreft gaan we ‘Al doende verder’. Zo werken
we met HOOD al een paar jaar goed samen.

7 Column: Wees lief voor elkaar
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Onze tuin, jouw tuin

LEESTIP
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Naar een Algemeen Sociaal Plan

Huurders die laten zien dat ze betrokken zijn bij
hun buren, hun complex en bij Ons Doel, zijn voor
ons van grote betekenis. Daardoor kunnen wij
ons werk beter doen. Zo weten we bijvoorbeeld
of we bij renovaties de juiste aanpak kiezen. Maar
ook of we de uitvoering zo aanpakken dat u daar,
als bewoner, zo min mogelijk last van hebt.
Die betrokkenheid of participatie is niet alleen
van belang voor ons werk. Het is ook van belang
voor uw eigen woongenot en dat van uw buren.
We weten dat buren (veel) overlast kunnen veroorzaken. In steeds meer gevallen lossen huurders problemen niet meer zelf op, en komen mijn
collega’s eraan te pas. Vooral als het lastig is om
de sfeer goed te houden.
We kennen elkaar minder goed, waardoor we
elkaar minder makkelijk aanspreken op gedrag
waar we last van hebben. Het gevolg is dat we
ons terugtrekken achter onze eigen voordeur,
waardoor er nog minder contact is. Maar het
goede nieuws is: u kunt dat doorbreken. Door wel
even een praatje te maken of samen wat rommel
op te ruimen. Ook dat is participatie.
Wij zijn ervan overtuigd dat we samen al doende
verder komen. Helpt u mee?
Christoffel Klap
Directeur Ons Doel

ONS NETWERK

Ons Doel zet zich in voor inclusief wonen. Dat betekent dat we
iedereen een plek willen bieden
in onze wijken. Zo helpen we ook
cliënten van De Haardstee graag
aan een woning. Jos Driesprong,
directeur-bestuurder van De
Haardstee legt uit hoe we dat
aanpakken.
Waar staat De Haardstee voor?
Jos Driesprong: “Bij De Haardstee
staan mensen centraal. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. En
iedereen mag dromen hebben
en deze waar willen maken. Daar
helpt De Haardstee graag bij. Dit
doen wij door ondersteuning te
bieden op gebied van wonen,
werken en vrije tijd aan mensen
met een verstandelijke en/of
psychiatrische beperking.”
Waarom is de samenwerking met
Ons Doel waardevol?
“Het is heel prettig om samen op
te trekken met een organisatie
die ook graag voor de medemens klaarstaat. Het is lastig
om aan een betaalbare woning
te komen. En verhuizen naar
een andere woning in je eigen
buurtje is helemaal lastig. Dat is
juist voor cliënten van De Haardstee vaak heel belangrijk. Alle
regels en wetten maken dit niet
eenvoudig. Om dan toch stappen
te kunnen zetten, is het heel fijn
om samen te kunnen werken
met Ons Doel. We proberen met
elkaar te kijken naar waar het
eigenlijk echt om gaat: dat iedereen ertoe doet en erbij hoort.”
Waar leidt de samenwerking toe?
“Samenwerking tussen Ons Doel

ONS DOEL

‘Iedereen
doet ertoe’
en De Haardstee zorgt ervoor
dat onze cliënten een prettige
woonplek vinden. Soms bestaat
het beeld dat mensen met een
beperking of rugzakje overlast
veroorzaken. Niets is minder
waar. Zij krijgen namelijk goede begeleiding. Op hun manier
proberen ze de wijk te verrijken.
Zo hebben cliënten bijvoorbeeld
leuke contacten met hun buren.
Mooi voorbeeld is van iemand
die graag op vakantie wilde,
maar zelf niet naar de bus kon
komen. De buurman bood toen

aan om hem weg te brengen.
Fantastisch toch?”

MEER WETEN?
Kijk op www.dehaardstee.nl

Reactie HOOD
Iedereen verdient een goede
en fijne plek om te wonen. Wij
vinden het belangrijk dat Ons
Doel nauw samenwerkt met
maatschappelijke organisaties
om deze plekken te creeëren.
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Buurtbewoners zetten zich in voor hun buurt

Samen maken
Wilt u ook iets betekenen voor uw buurt? Uw leefomge
ving beter, schoner, groener en gezelliger maken? Maar
weet u niet hoe? Twee van onze huurders vertellen hoe
zij dit aanpakken.

Mary Moenen van de Social
Pickers, Professorenwijk:

‘Buurt waar we
trots op zijn’

“De Social Pickers is een buurtgroep in de Professorenwijk.
Wij houden van een kleurrijke,
opvallende wijk. Daarom organiseren we, samen met Ons Doel
allerlei acties. Zoals het planten van kleurrijke planten en
bloembollen. Wij, Pickers, houden
bovendien met wijkrondes de
buurt schoon. Het resultaat is
een buurt waar we trots op zijn.
En die steeds mooier wordt. Zo
hebben buurtbewoners in hun
eigen tijd een Social Sofa gemaakt, een kleurrijke bank waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen ziet de voordelen
van dit soort acties.

TIP
“Wil jij het ook schoon, groen
en gezellig houden? Sluit je dan
aan bij onze acties. Wil je zelf
iets organiseren? Bel dan naar
Ons Doel of naar de gemeente.
Je weet immers nooit wat er
mogelijk is.”
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we het beter
Miranda, regisseur sociaal beheer:

‘Aandacht: dat is het
toverwoord’
Esther van der Kort,
Antillen/Surinamestraat

‘Het is veel
gezelliger geworden’
“In Leiden-Noord ga ik regelmatig met prikkers en vuilniszakken aan de slag en ruim
het straatvuil op. Kinderen én
volwassenen uit de buurt doen
hier graag aan mee. Ik heb een
WhatsAppgroep gemaakt, waarin
we contact met elkaar houden.
Ik ben dit gaan doen omdat er
ontevredenheid was over onze
omgeving. We hebben toen
contact met Ons Doel gezocht
en afspraken gemaakt. Door de
acties en de samenwerking is
onze buurt gezelliger geworden.
Mensen zoeken vaker digitaal of
fysiek contact om elkaar te zien
en actie te ondernemen. Zo maken we het met elkaar beter.”

TIP
“Blijf het goede voorbeeld geven.
Vraag jezelf steeds af: wat kan
ik zelf doen in mijn buurt? En
probeer buurtgenoten ervan te
overtuigen om (samen) actie te
ondernemen.”

ONS DOEL

Een prettige buurt creëren we
met elkaar voor elkaar. Dat
stelt Miranda, regisseur sociaal
beheer bij Ons Doel.
Miranda is in januari begonnen bij Ons Doel. Een aantal
jaren geleden verhuisde ze van
Edam naar Leiden. Ze is blij dat
ze nu in deze mooi stad werkt.
“Eerder werkte ik al jaren met
plezier voor een andere corporatie. En dat is niet toevallig. Een
woning is meer dan een dak
boven je hoofd. Het is het startpunt om je leven op te bouwen
en richting te geven”, is haar
overtuiging.

Meer geluksgevoel
Zij vindt participatie heel
belangrijk. “Want als je actief
meedoet, kun je invloed uitoefenen op je leefomgeving. Daarmee vergroot je de kans op een
fijn leven en verhoog je jouw
geluksgevoel”.
Daar waar geen oog is voor de
omgeving, zet verloedering in,
denkt zij. “Het is daarom belangrijk dat er altijd aandacht is
voor een wijk. Zowel vanuit de
bewoners als vanuit de woningcorporatie. Dat moeten we met
elkaar voor elkaar doen.”

In gesprek blijven
Ons Doel geeft graag het goede
voorbeeld. Miranda: “Door te
luisteren naar bewoners, open
te staan voor goeie ideeën.
Maar ook initiatieven te stimuleren en samen te werken met
andere partijen die werkzaam
zijn in de wijk. Dit zijn kansen
en die moeten we aangrijpen.
Het is bovendien belangrijk dat
we vanuit Ons Doel steeds onze
ogen en oren openhouden. Dat
we signaleren wat er speelt,
fungeren als spin in het web en
zichtbaar zijn. Mensen moeten
ons weten te vinden en wij
moeten in gesprek blijven met
bewoners.”
Het komt allemaal neer op dat
ene grote toverwoord, vindt zij:
Aandacht. “Daarmee zet je altijd
goeie dingen in beweging.”
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ONS NIEUWS
ZONNEPANELEN
Ons Doel heeft
tot nu toe

1000
panelen

Daar komen
dit jaar nog

op daken
geplaats

800
panelen
bij

Opbrengst opgewekte energie

80,2
MWh

JAN-DEC 2020

63,8
MWh

JAN-APR 2021

NIEUWE COLLEGA’S
Lisa Bleijenberg
is sinds 1 december 2020 woonmakelaar bij Ons
Doel. Lisa: “Je
kunt mij bijvoorbeeld tegenkomen als je een
woning van Ons Doel gaat huren. En anders wellicht ergens
in de stad of op een terras.”
Tjerk Holverda
is ook nieuw bij
Ons Doel. “Ik ben
28 jaar oud en
woon in Voorhout.
Sinds februari
werk ik als medewerker Klantcontact & Dienstverlening bij
Ons Doel. Wanneer u contact opneemt met Ons Doel is de kans
groot dat u mij aan de lijn krijgt.
Ik help u dan graag verder.”
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CO2-besparing

31,3

24,7

MWh

Mg

JAN-DEC 2020

JAN-APR 2021

Pilot doorstroming
woningmarkt
De Leidse woningmarkt zit op
slot. Daarom starten de corporaties op 1 juni met een proef om
de doorstroming op de Leidse
woningmarkt te bevorderen.
De corporaties geven tijdens de
proef op twee manieren voorrang: 1. Senioren (55+) krijgen
voorrang op seniorenwoningen,
wanneer zij een eengezinswoning achterlaten. 2. Huurders
krijgen voorrang op een eengezinswoning, wanneer zij een
appartement achterlaten.
Meer weten? Kijk op de website
www.onsdoel.nl/doorstromen

Reactie HOOD
HOOD is blij met het pilot
project doorstroming. We
zien hiermee een afspraak
uit de prestatieafspraken
concreet worden.

Voorkom
verstopping
van het riool
Lekker frietjes gebakken? Gooi
dan het frituurvet niet weg via
het toilet. Muurtje gewit? Ook
dan hoort het laatste restje verf
niet in de wc. Net als dat restjes
medicijnen daar niet horen.
Ook maken we steeds vaker
gebruik van vochtig toiletpapier en wegwerpschoonmaakdoekjes die vervolgens regelmatig in de wc belanden. Dit
is uiteraard niet de bedoeling.
Hierdoor verstopt een riool heel
snel. Zonde van uw tijd, geld en
niet goed voor uw gezondheid.
Want een goed werkend riool
is belangrijk voor de volksgezondheid. En het afvalwater in
het riool wordt gezuiverd, zodat
het weer schoon de natuur
terug in kan.
Helpt u mee?

LEGIONELLA
GEVAAR
Tijdens een vakantie staat het
drinkwater bij u thuis vaak lang
stil in de waterleidingen en kan
het drinkwater door de zomerse warmte flink opwarmen. Dit
zijn precies de omstandigheden
waar bacteriën als Legionella
van houden. U kunt daar ziek
van worden. Als u terugkomt
van vakantie kunt u daarom
het beste direct alle waterleidingen goed doorspoelen:
van de douche en ook
de kranen in keuken,
badkamer en toilet.

In deze rubriek een greep uit onze projecten: in uitvoering en in voor
bereiding. Meer informatie op www.onsdoel.nl en www.onsonderhoud.nl

ONS DOEL (VER)BOUWT

Dit zijn we aan het doen!
IN UITVOERING

IN VOORBEREIDING

De Rodes

Brahmslaan

In de Merenwijk wordt een deel van de woningen in de Rodes gerenoveerd. Er wordt groot
onderhoud uitgevoerd, zoals het vervangen van
het dak en de kozijnen. Dat moment gebruiken
we om ook extra isolerende maatregelen uit te
voeren, zoals dakisolatie. En we brengen zonnepanelen aan. De woningen worden hierdoor veel
energiezuiniger. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moest minimaal 70 procent van
de bewoners akkoord gaan. Dat is ruimschoots
gehaald. De werkzaamheden zijn begin mei
gestart en duren nog tot en met oktober.

In januari 2022 is Leiden weer 25 appartementen
rijker. Ons Doel realiseert 23 appartementen van
48m2 en twee studio’s van 28m2 aan de Brahmslaan. Hier stond tot voor kort een gymzaal. De
bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart.
Voor dit project is gekozen voor hybride bouw.
Dit houdt in dat de hoofdconstructie van het
gebouw helemaal wordt gemaakt van duurzaam
hout. De gevels worden voorzien van metselwerk. Het hele gebouw wordt energiezuinig, de
appartementen maken geen gebruik meer van
gas en het dak van het gebouw wordt voorzien
van zonnepanelen. Hierdoor draagt Ons Doel bij
aan verduurzaming van woningen. En voor de
bewoners zullen de energiekosten minder hoog
zijn dan bij standaard bouw.
De eerste paal gaat binnenkort de grond in.
De bouwtijd is kort dankzij de gekozen bouw
methodiek, waardoor het project al in januari
2022 opgeleverd wordt.

Groot onderhoud en verbeteringen

START BOUW: MEI 2021
OPLEVERING: 4E KWARTAAL 2021

Bouw van 25 appartementen

START BOUW: ZOMER 2021
OPLEVERING: 1E KWARTAAL 2022

Meer weten?
Kijk op: www.onsdoel.nl/
projectBrahmslaan

ONS DOEL
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COLUMN
Jethro Alons – Wijkbeheerder Ons Doel

‘Wees lief voor elkaar’

S

inds augustus vorig jaar werk ik als wijkbeheerder bij Ons Doel. Ik houd mij bezig met
de leefbaarheid in de wijk en met sociale
zaken. Vaak gaat dat over overlast, in verschillende soorten en maten. Maar ik ga ook bij bewoners
langs als ik het idee heb dat het niet zo goed
gaat. Bijvoorbeeld als iemand een huurachterstand heeft, of wanneer een bewoner zijn woning
of tuin verwaarloost. Dan ga ik een gesprek aan
om te kijken of ik ergens mee kan helpen. Soms
is dat heel praktisch. Dan spreken we een betalingsregeling af. Of ik breng iemand in contact
met een hovenier of met iemand die kan helpen
opruimen. Maar soms is er meer hulp nodig. Dan
kan ik mensen doorverwijzen naar het Sociaal
Wijkteam of een gespecialiseerde hulpverlener.
Vaak waarderen mensen het wanneer ik even
langskom. Soms weten ze het zelf even niet en
dan is het fijn als iemand meedenkt. Maar dat is
ook zeker niet altijd het geval. Er zijn ook mensen die het vervelend vinden als ‘die man van de
woningbouw’ ineens voor de deur staat. Dat kan
ik ook begrijpen. Maar dan proberen we toch om
er samen uit te komen.
Wij krijgen de laatste tijd weer veel meldingen
van overlast binnen. Dat is ook niet gek. Al een
jaar lang werken we veel thuis en zijn veel plekken buitenshuis gesloten. En dan kunnen frustraties groot worden. Want het is geen probleem
als de buurvrouw een keer harde muziek aanzet
tijdens het stofzuigen. Maar dat verandert als dit
voor de zoveelste keer precies tijdens jouw online vergadering gebeurt.
Mijn advies? Ga altijd met elkaar in gesprek. Leg
rustig de situatie uit en zeg wat het met je doet.
Vaak hebben buren niet eens door dat jij last
van hen hebt. En komen jullie er samen niet uit?
Neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij
misschien helpen het gesprek te voeren of we
schakelen Buurtbemiddeling in.
Ten slotte heb ik nog een handige tip: wees lief
voor elkaar. Kijk naar elkaar om. Maak een praatje met je buren. En accepteer ook wat van elkaar.
Toon begrip. Prettig wonen doe je samen met je
buren.

8

ONZE TUIN, JOUW TUIN

Groene buurtoase
Tussen de Pioenstraat en de
Pieter de la Courtstraat ligt een
prachtige buurtmoestuin. Een
groene oase. Moestuiniers Anne,
Hennie, Ruud, Arthur, Ineke en
soms wat andere buurtbewoners
maken daar graag de handen
vuil in hun moestuinbakken.

T

ien jaar geleden startte de
bewonerscommissie met
dit initiatief. Vanuit Ons
Doel dacht Corrie met de moestuiniers mee. Via fondsen kwam
er budget beschikbaar en zo is
het begonnen. Inmiddels is de
moestuin steeds verder uitgebreid en staan er nu 25 bakken.
Er is ook een heuse boomgaard.
Er wordt groente geteeld, maar
ook fruit, kruiden en bloemen.
Alles biologisch.

Rust en ontspanning
De biodiversiteit vergroten en
een bijdrage leveren aan meer

ONS DOEL

groen in de stad: dat vinden
de moestuiniers belangrijk. Ze
tuinieren niet voor de opbrengst.
Moestuinier Anne: “Dat is weliswaar leuk, maar niet het hoofddoel. We genieten vooral van
het buiten bezig zijn, in een fijne
omgeving. Hennie: “Soms lijkt
het een opgave om naast alle
bezigheden óók de tuin te onderhouden. Maar uiteindelijk brengt
het altijd rust en ontspanning."

Ontmoeting
Daarnaast is contact en ontmoeting ook een belangrijke drijfveer.
Met elkaar, maar ook met de
mensen die de tuin bezoeken.
Dat gebeurt vaak. Zo is er een oudere buurtbewoner die geregeld
even met z’n dochter langskomt.
Hennie: “Ook zie ik wel eens een
dame met een rollator die even
op adem komt in de tuin. Of een
jonge vrouw die met een laptop
en een kop thee in de boomgaard

zit. Iedereen is welkom om te komen kijken, elkaar te ontmoeten
en te genieten van de tuin.”

Opbrengst uitgedeeld
Geregeld wordt de tuin onder de
aandacht gebracht in de buurt.
Bijvoorbeeld tijdens burendag,
voor kookwedstrijden en proeverijen. Tijdens de open tuindagen
is de moestuin ook toegankelijk.
En als er veel opbrengst is, wordt
deze uitgedeeld aan voorbijgangers of in de buurt.

Aanrader
De moestuiniers zijn blij met
wat de tuin hun brengt. Ruud:
“Een aanrader voor iedereen. En
de buurt wordt er mooier van.
Vroeger werd de plek gebruikt
als dumpplaats van afval en viezigheid. Dat gebeurt nog zelden.”
Het enige probleem dat ze nog
hebben is… slakken. “Die houden
wel van een lekker stukje groen.”
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Suzanne Bouwman, Ons Doel:

‘Kom met je ideeën’
Schoonmaakacties met mede-buurtgenoten, samen een moestuin
opzetten, plantjes water geven in collectieve plantenbakken. Prachtige voorbeelden van hoe bewoners zelf aan de slag gaan om het
woonplezier in hun buurt te vergroten. Ons Doel is blij met dit soort
initiatieven. Bewoners weten namelijk als geen ander wat er anders
of beter kan in hun buurt. Dit geeft meer woonplezier, dat wil toch
iedereen? Als je daar met elkaar werk van maakt, leer je elkaar ook
nog eens beter kennen. Dat maakt je buurt extra leuk. Ons Doel staat
daarom altijd open voor bewoners die samen iets willen ondernemen om hun woonplezier te vergroten. Heb jij zo’n idee, samen met
andere buurtgenoten? Laat het ons weten. Wie weet kunnen wij jullie
initiatief dan, met wat hulp, net een stukje op weg helpen.”

Kaartenactie:
doet u mee?

We komen in onze woonomgeving vaak dezelfde mensen tegen, zonder
dat we contact met elkaar hebben. Dat is jammer, want als
we elkaar echt ontmoeten, letterlijk wat meer oog hebben
voor elkaar, dan voelen we ons net iets meer thuis.
Met vijf speciale kaarten wil Ons Doel u daar een handje
bij
helpen. Als het goed is heeft u deze kaarten al ontvangen. Met de benoemde acties op de kaarten kunt u uw
buurtgenoten uitnodigen om samen iets te ondernemen,
om elkaar zo beter te leren kennen. Ook hebben wij een
blanco kaart toegevoegd, waarop u uw eigen uitnodiging
kunt schrijven.
Door elkaar zo te verrassen, zetten we samen de eerste
stappen naar ‘zien’ en ‘gezien worden’. Want een fijne leefomgeving maken we met elkaar voor elkaar.

10

Dit is het huurdersblad
van Ons Doel en HOOD.
Hoofdredactie: Eric
Went
Redactie Ons Doel:
Lin Janssen, Ester
Lacourt, Tjerk
Hogewoning
Redactie HOOD: Lucia
Thielman, Bram Pater,
Patty Verkuylen, Michel
Ebbens
Fotografie: Edwin
Weers, archief
Illustratie: Peter Pen
Vormgeving: Nanda
Alderliefste
Druk: Puntgaaf
Drukwerk, Leiden

Colofon

“Zelfbeheer: het kan op veel verschillende manieren.
Denk bijvoorbeeld aan samen een Whatsapp-groep
opzetten, met als doel om zo een beetje op elkaar én
op de buurt te letten. Of begin een moestuin met
buurtgenoten om elkaar te ontmoeten en samen
groenten te verbouwen. Wat ook kan: met een groep
bewoners regelmatig even de buurt schoonhouden.
Goed voor het saamhorigheidsgevoel, goed voor de
buurt. HOOD steunt dit soort zelfbeheerinitiatieven
van harte.
Huurders weten immers zelf vaak het beste wat hun
buurt nodig heeft. Zo maken we samen van Leiden
een mooiere stad voor iedereen. En als HOOD daarbij kan ondersteunen, dan doen we dat graag.”

‘SAMEN MAKEN
WE EEN MOOIERE STAD’

Patty Verkuylen,
HOOD-bestuurslid:

onsdoel.nl/lezersonderzoek

Doet u ook mee? De vragenlijst
is te vinden via de qr-code of via:

Wat vindt u van ons gezamenlijke magazine?
Vindt u de onderwerpen interessant genoeg?
Zo niet, wat wilt u dan wél lezen?
HOOD en Ons Doel willen graag weten
wat u van ons magazine vindt. Daarom houden
we een lezersonderzoek. Van u willen we graag
weten wat u goed vindt aan het magazine en
wat er misschien beter kan. Graag nodiDO E M
gen wij u uit om aan dit onderzoek mee
EN SC EE
AN
te doen. Dat helpt ons om het magazine
DE Q R
beter te maken. Het onderzoek is online.
CODE

Doet u mee?

LEZERSONDERZOEK
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VAN DE REDACTIE

Kom erbij en praat mee!

4

Naar een Algemeen Sociaal Plan

7H
 OOD zoekt jou!

8 Denk na over later

LEESTIP

Hoewel de eerste zes maanden van dit jaar nog beheerst werden door COVID-19, gaan we gelukkig weer
naar een tijd waarin er weer meer mogelijk is. De
meeste kinderen mogen weer naar school, terrassen
zijn weer open en langzaamaan zijn we weer op weg
naar een normalere samenleving.
De afgelopen maanden is er - ondanks de beperkingen - door HOOD hard doorgewerkt. Ons Doel heeft
een nieuw ondernemingsplan geschreven. Voor de
huurders een belangrijk stuk, omdat daarin de koers
van Ons Doel voor de komende jaren wordt vastgelegd. HOOD heeft gebruikgemaakt van het adviesrecht op het ondernemingsplan en een aantal aanvullingen en tekstsuggesties gedaan. De meeste
voorstellen worden door Ons Doel overgenomen.
Ook lopen er een aantal renovatieprojecten. Het viel
HOOD op dat er op het gebied van informatieverschaffing daarover verbeteringen mogelijk zijn. Dit is
besproken met Ons Doel en dat heeft al geleid tot
een aantal concrete stappen ter verbetering. Ook
werkt HOOD, samen met huurders uit drie renovatieprojecten en met Ons Doel, aan een Algemeen Sociaal Plan en Algemeen Participatie Plan. In deze plannen maken we zoveel mogelijk goede afspraken voor
huurders die in de toekomst te maken krijgen met
een onderhouds- of renovatieproject. Kortom: op de
achtergrond werken we hard door om de belangen
van alle huurders zo goed mogelijk te behartigen.
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat
geldt ook voor HOOD. We kunnen het niet alleen!
HOOD is op zoek naar huurders die een bijdrage willen leveren en mee willen denken over onderwerpen
die onze huurders aangaan. Denk aan betaalbaarheid,
beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en de
vele andere thema’s die een rol spelen in wonen in
een goede woning in een prettige buurt. Dus neem
contact met ons op, kom erbij en praat mee. Wij
wensen u een hele fijne zomer toe en blijf gezond!
Michel Ebbens
Voorzitter HOOD
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DE BUURTHELD

Yasin (18) zet zich
graag in voor zijn wijk:

Yasin helpt
met koken

‘Goed om
elkaars
cultuur
te leren
kennen’
Koken, serveren, opruimen,
flyeren, een kraam bemannen?
Yasin (18) draait er zijn hand
niet voor om. Door corona staat
het buurtleven in Leiden-Noord
nog even op een laag pitje.
Maar als we straks weer meer
mogen, dan loop je een goede
kans om hem tegen te komen.
Yasin is een bekend gezicht in de
Kooi. Zo was hij bijvoorbeeld betrokken bij het project GONoord! Dit had
als doel Leiden-Noord de gezondste
wijk van Leiden te maken.

Kijk bij Ons Doel

Mensen helpen
Koken en opscheppen
Bij dit project hielp hij als vrijwilliger
bij Nadia’s Cantina, een initiatief om
mensen kennis te laten maken met
gezond eten uit andere culturen.
Het werd een fijne avond, in het
Mare College, ook in Leiden-Noord.
Yasin: “We maakten met ouders en
vrienden Turkse en Marokkaanse
soepen en salades klaar, eigenlijk
van alles, voor iedereen die belangstelling had. Ik hielp vooral met
koken, daarnaast ook met opscheppen. Zo kon ik ook van alles proeven
en leerde ik met mijn Turkse achtergrond de Marokkaanse linzensoep
kennen. Erg lekker. ”
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Waarom hij heeft meegeholpen? “Ik
vind het gewoon leuk om mensen
te helpen. Ik kook graag. En ik denk
dat het heel goed is als mensen
elkaars cultuur beter leren kennen.”
Zo hielp hij ook mee op de Vrijmarkt
op het Kooiplein, op Koningsdag.
Flyeren, kraampjes bemannen,
mensen informeren, helpen met het
inschenken van gezonde drankjes;
hij deed het graag. Een vriend had
hem uitgenodigd, vertelt hij, en hij
zei meteen ja.

Fijne buurt
Hij woont met plezier in de Surinamestraat. “Het is een fijne buurt

Ons Doel geeft talenten als
Yasin graag een kans. Daarom
ondersteunen wij projecten als
Jong Wijktalent. Daarin kunnen
jongeren in hun eigen wijk aan
de slag. Ze verdienen daarmee
een zakcentje en doen vaardigheden op waarmee ze verder
komen in het leven.

met prettige mensen, en ik heb
er goede vrienden.” Wat hij graag
verder nog zou doen in de wijk? “Ik
ben bezig met een opleiding tot
doktersassistent bij het MBO Rijnland. Maar als het kan en ik het kan
combineren met mijn bijbaantje, dan
kom ik graag weer helpen.” Zo maken we samen met kleine bijdragen
de wijk gezonder en socialer.
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Voor renovaties en (groot) onderhoud:

Op weg naar een Alg
Er was al een stedelijk Sociaal Statuut voor alle huurders in de gemeente Leiden. Nu komt er ook nog
een Algemeen Sociaal Plan (ASP) voor alle huurders
van Ons Doel. HOOD werkt daaraan, samen met huurders en met Ons Doel. Wat beoogt dit ASP? Waarom is
zo’n plan belangrijk? Het woord is aan Sylvie Hoyinck
en Nelleke van Varick, beide huurders van Ons Doel en
betrokken bij het opstellen van het plan.

W

aarom is zo’n ‘eigen’ plan
voor huurders van Ons
Doel nog nodig? De bedoeling is dat het plan als onderlegger gaat functioneren bij renovaties
en (groot) onderhoud. Met daarin
allerlei afspraken omtrent renovatie,
verduurzaming en onderhoud. Deze
gaan over de rechten en plichten
van huurders én van de verhuurder.
Zo komen regelingen over vergoedingen in het plan te staan, net als
welke werkzaamheden wel of niet
in bewoonde staat kunnen worden
uitgevoerd. Maar ook bevat het afspraken over communicatie: over op
welke manieren en wanneer er wat
gecommuniceerd wordt met huurders. Hiermee wordt het Algemeen
Sociaal Plan een meer uitgewerkte versie van het stedelijk Sociaal
Statuut, enkel gericht op renovatie
en (groot) onderhoud van Ons Doel.
Het stedelijk Sociaal Statuut is weer
gebaseerd op de Nederlandse
wetgeving.

Onduidelijkheid voorkomen
Het initiatief om een Algemeen Sociaal Plan op te stellen lag bij HOOD
4

en bij een aantal huurders die nu te
maken hebben met renovaties en
onderhoud. Zij merkten dat het hen
zou helpen als er een document
is waarin afspraken met de woningcorporatie concreet en helder
verwoord zijn. Hiermee kan volgens
hen namelijk veel onduidelijkheid
en vertraging in het renovatie- of
onderhoudsproces voorkomen
worden.
Dat is ook uit de ervaring van Sylvie
Hoyinck en Nelleke van Varick. Zij
merken dat er soms nog te weinig duidelijk is over de rechten en
de rol van huurders bij renovatie
en ouderhoud. Ook is er soms
onduidelijkheid over hoe en wanneer daarover met huurders wordt
gecommuniceerd. Daarom werken zij nu mee aan een Algemeen
Sociaal Plan, waarin ook afspraken
over de aanpak van het renovatie-,

‘Het is belangrijk dat we
transparant zijn naar elkaar.
Beide partijen moeten
weten waar ze aan toe zijn.’

ASP

gemeen Sociaal Plan
Welke kaders gelden voor ASP?
De Nederlandse
Wet

Leids
sociaal
statuut

Beleid van
Ons Doel /
ASP

het verduurzamings- en het onderhoudsproces zijn opgenomen. Twee
goede redenen dus om hiervoor
richtlijnen vast te leggen.
“Communicatie naar huurders is
gewoon erg belangrijk”, stelt Sylvie.
“Onduidelijke communicatie tussen
huurders, Ons Doel, aannemers en
andere partijen kan voor erg veel
frustratie en vertraging zorgen. Om
dat te voorkomen is het handig om
daar afspraken over vast te leggen
in een Algemeen Sociaal Plan.”
Nelleke vult aan: “Het is bovendien
belangrijk dat we transparant zijn
naar elkaar. Beide partijen moeten
weten waar ze aan toe zijn.”
Voor Sylvie en Nelleke zijn ook nog
andere thema’s van belang. Zo vinden zij het belangrijk dat bewonerscommissies of klankbordgroepen
het recht krijgen om een professionele ondersteuner in te schakelen
als dat nodig is. “Als huurder heb je
gewoon minder kennis over bijvoorbeeld regelgeving. Een ambtelijk
ondersteuner kan ons hier goed bij
helpen.”

Betrokkenheid huurders

Projectspecifieke
afspraken

Maatwerk
binnen
project

ringsdeskundigen’ bij gevraagd. Doel
is daarmee zowel het perspectief
als de ervaringen mee te nemen
van huurders die van dichtbij een
renovatieproces meemaken. Sylvie:
“Huurders zijn ontzettend belangrijk
in dit proces en huurdersparticipatie
in het meedenken en opstellen van
richtlijnen voor renovatie en onderhoud is essentieel.”
Sylvie en Nelleke weten uit ervaring
wat voor huurders belangrijke
onderwerpen zijn en welke zaken
echt geregeld moeten worden. Dat
kan andere huurders tijdens toekomstige projecten ondersteunen.

Op de hoogte blijven?
HOOD en huurders werken de
komende maanden verder aan
het Algemeen Sociaal Plan.
Wil jij op de hoogte blijven van
de ontwikkelingen? Dat kan
door lid te worden van HOOD of
door je in te schrijven voor de
nieuwsbrief via communicatie@
hood-leiden.nl.

Sylvie en Nelleke zijn er als ‘erva-
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COMMUNICATIE

Nieuwe software Lasso+ maakt communicatie eenvoudiger

Iedereen een eigen
HOOD-omgeving

Vanaf eind 2020 gebruiken wij nieuwe software: Lasso+. Deze software gaan we inzetten voor onze boekhouding en voor de ledenadministratie. Ook helpt Lasso+ om
meer en beter te communiceren met jou, en om jouw belangen beter te behartigen.

Wat is Lasso+?

Iedere huurder een eigen online omgeving

Lasso+ is een initiatief van Wim Dings en Jos Alsters.
Samen vormen zij het bedrijf Lasso Concepten. Dat bedrijf ondersteunt huurdersorganisaties in hun werk. Wim
en Jos ontwikkelden Lasso+, een dynamische software.
Via het programma kunnen wij via één online omgeving
zowel belangen van onze leden behartigen, organisatorische processen stroomlijnen én met jou en andere
huurders communiceren.

Lasso+ biedt ons ook de mogelijkheid om voor ieder lid
van HOOD een eigen online omgeving te creëren. Ook
jij ontvangt hier in de toekomst een eigen inlog voor.
Wanneer jij dan inlogt op de HOOD-site, vind je daar
voor jou belangrijke documenten terug en kan jij gemakkelijker in contact komen met het HOOD-bestuur.
Denk aan verslagen van algemene ledenvergaderingen,
jaarplannen en begrotingen.

Communiceren met de achterban

Boekhouding en ledenadministratie

Met Lasso+ kunnen wij straks gemakkelijk met jou
communiceren. Zo maakt Lasso+ het mogelijk om
nieuwsbrieven te versturen, enquêtes op te stellen en
berichten te versturen, ook naar individuele huurders.
Via één programma alle communicatie met huurders
kan organiseren. Voor jou als huurder betekent dat, dat
jij vaker nieuwsbrieven van ons kunt verwachten en dat
je ook in de nabije toekomst via een enquête jouw mening over verschillende onderwerpen kan geven.

Tot slot maakt Lasso+ het voor ons gemakkelijker om
de eigen boekhouding en ledenadministratie bij te
houden. De ledenadministratie wordt nu ook nog door
Ons Doel beheerd. Ons Doel incasseert bovendien nog
steeds de contributie. Straks kunnen wij dankzij Lasso+
beter inzichtelijk maken waar onze huurders wonen en
welke huurders actief bij ons zijn. Door het zelf bijhouden van de boekhouding kunnen we deze bovendien
transparanter maken. Zo kunnen we in de toekomst de
boekhouding ook in jouw online omgeving weergeven.
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CONTACT

HOOD zoekt jou!
HOOD kan jouw hulp goed gebruiken. Dat hoeft niet altijd groots en meeslepend.
Hoe jij ons kunt ondersteunen? We geven je een paar voorbeelden.
Artikel schrijven
Als huurder kun je bijvoorbeeld
meeschrijven aan dit magazine. Zo
schrijft huurder Jury Smit in deze
editie al mee aan dit tijdschrift.
Dit doet hij vrijblijvend en zonder
verplichting. Enkel wanneer hij tijd
heeft en wanneer het onderwerp
hem aanspreekt. Zijn wij erg blij
mee!

Meedenken
HOOD adviseert Ons Doel over
verschillende onderwerpen. Zo
geven wij adviezen over huurverhogingen of de verduurzaming van
woningen. Heb jij kennis over deze
onderwerpen of juist interesse om
meer over deze onderwerpen te leren? Denk dan mee in een van onze
werkgroepen en help het bestuur
om adviezen nog beter te maken.
Deelname aan werkgroepen is geheel vrijblijvend. Afhankelijk van jouw
interesses, wensen en beschikbaarheid bepalen we samen op welke
manier je iets wilt bijdragen aan een
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werkgroep. Op dit moment zoeken
wij nog iemand voor de werkgroep
verduurzaming, een thema dat wij
samen met Ons Doel gaan aanpakken. Meer hierover kun je vinden op
onze website. Haak jij aan?

Meehelpen
Meehelpen met HOOD is niet enkel
vergaderen over grootse thema’s.
Zo moeten er ook vaak praktische
dingen gebeuren. Denk aan de
verhuizing van HOOD naar het
nieuwe kantoor of het rondbrengen
van flyers. Voor dit soort praktische
klussen kan HOOD altijd ondersteuning gebruiken. Uiteraard staat ook
altijd een vergoeding hier tegenover. Houd voor kleine klussen vooral ook onze website in de gaten.

Wat levert participatie jou
nog meer op?

dat participatie van burgers bijdraagt aan zingeving en aan meer
samenhang in wijken. Bovendien
blijkt dat de leefbaarheid van een
wijk verbeterd als huurders ook zelf
iets te zeggen hebben over hun
leefomgeving. Zo lever je dus niet
enkel een bijdrage aan de huurdersorganisatie, maar werk je ook nog
aan je eigen (mentale) gezondheid
en de leefbaarheid van de wijk. Al
met al genoeg reden dus om, op
jouw manier, actief te worden bij
HOOD!

Meer info
Meer weten over hoe jij kunt
meehelpen?
Kijk dan op de HOOD website
www.hood-leiden.nl voor meer
informatie.

Participatie levert nog veel meer op.
Zo laat onderzoek zien dat vrijwilligerswerk een positief effect heeft
op onze gezondheid. Ook zien we
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Denk nú vast
Ouderen worden geacht zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De meeste senioren willen dit ook graag. Om ervoor te zorgen dat u straks comfortabel en gezond
in uw eigen huis oud kunt worden, is het belangrijk om op tijd aandacht te hebben
voor uw woonplezier. Maar wat verstaan we daar eigenlijk onder? En wat kunt u daar
zelf aan doen?
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na over later
Woonaanpassingen
Een eerste aspect om rekening
mee te houden is dat u veilig in hun
eigen woning moet kunnen blijven
wonen. Soms zullen hiervoor woningaanpassingen gedaan moeten
worden, zoals het verwijderen van
drempels of het installeren van een
traplift.
Het nadenken over woningaanpassingen kan confronterend zijn of
onnodig lijken, vooral wanneer u zich
nog vitaal voelt en eigenlijk nog liever niet nadenkt over het ouder en
minder mobiel worden. Toch is het
belangrijk om te beseffen dat het
loont om al vroeg na te denken over
welke aanpassingen mogelijk zijn in
uw huis. Zo bent u goed voorbereid
en kunt u veilig en met plezier in uw
eigen woning blijven wonen.
Er zijn verschillende mogelijkheden
om woningaanpassingen vergoed
te krijgen. De meeste aanpassingen
worden door de gemeente gefinan
cierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook kunnen
sommige aanpassingen door de
zorgverzekeraar vergoed worden.
Meer informatie over woningaanpassingen vindt u op de website van
lekkerblijvenwonen.nl. Op deze website kunt u ook de huistest doen om
te kijken of uw huis levensloopbestendig is.

Voor woonplezier op latere leeftijd
is het bovendien belangrijk dat u
een sociaal netwerk in de omgeving
hebt. Dat er altijd een buurvrouw of
buurman is die een oogje in het zeil
kan houden of kleine klussen in uw
huis of tuin kan doen wanneer dat
niet meer gaat. Het belang van een
sociaal netwerk in de buurt wordt
vaak nog onderschat, maar kan een
groot verschil maken. Het opbouwen van een sociaal netwerk in de
buurt doet u door deel te nemen

Voor woonplezier op
latere leeftijd is het
belangrijk dat u een
sociaal netwerk in de
omgeving hebt.

aan activiteiten in de buurt. Dit
kunnen georganiseerde activiteiten
zijn, bijvoorbeeld in een huis van de
buurt. Ook kunnen bewoners zelf
activiteiten ondernemen om elkaar
beter te leren kennen. Bijvoorbeeld
door een buurtbbq te organiseren.
Het kan ook handig zijn om een
WhatsApp groep met directe buren
op te richten. Zo is het gemakkelijk
contact met elkaar te onderhouden.

Gemeenschap
Woonplezier gaat natuurlijk niet
alleen over een veilig en prettige
woning om in te wonen. Het gaat
ook over een fijne omgeving. Met
fijne buren, een schone straat en
genoeg voorzieningen in de buurt.
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Verhuizen
Soms kan het ondanks woningaanpassingen en een groot en sterk
sociaal netwerk in de buurt toch
niet lukken om thuis te blijven wonen. Omdat het huis echt te groot

is bijvoorbeeld. Dan lukt het niet het
huis te onderhouden. Ook kan het
wegvallen van een partner ervoor
zorgen dat uw huis te duur wordt.
Het lijkt dan logisch om te verhuizen
naar een kleinere en soms betaalbaardere woning.
Verhuizen kan echter voor ouderen als een grote opgave voelen
en voor veel stress zorgen. Daarom pleit HOOD ervoor om samen
met Ons Doel te onderzoeken hoe
senioren geholpen kunnen worden
met het vinden van een kleinere
(gelijkvloerse) woning en bij het
verhuizen. Dit vergroot niet alleen
het woonplezier van senioren, maar
zorgt ook voor doorstroming op
de woningmarkt. Immers: daarmee
komen er grotere woningen vrij voor
jonge gezinnen.

Meer weten?
Wilt u eens met ons sparren over
uw persoonlijke situatie? Aarzel niet,
en neem contact met ons op. Wie
weet kunnen wij u helpen.

Reactie Ons Doel:
Er zijn meer mogelijkheden
voor onze oudere huurders.
Zoals directe bemiddeling
naar een woning voor mensen die persoonlijke verzorging nodig hebben. Ook denken we mee met huurders
die elkaar in de wijk en bij
het wonen ondersteunen. En
er zijn complexen met woningen waar ouderen voorrang
krijgen.
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Nelleke en Sylvie
werken aan het
Algemeen Sociaal Plan
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