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Mevrouw Jongedijk:
‘Ik dacht dit moet ik gewoon doen’
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In de rubriek 'Ons huis, jouw
huis' zijn wij op bezoek bij
mevrouw Jongedijk. Zij is vorig
jaar succesvol verhuisd via het
project ‘Dure scheefheid’ van
een grote eengezinswoning naar
een seniorenwoning. Lees haar
verhaal op pagina 9.
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8 Clarence Goodett over 'Resultaat
gericht samenwerken'
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VIJF AMBITIES Ons Doel heeft een nieuw onder
nemingsplan. Deze vijf pictogrammen staan
symbool voor de ambities van Ons Doel. Van
links naar rechts: het toevoegen van 200 sociale
huurwoningen, 100 woningen voor bijzondere
doelgroepen, betaalbare woningen voor al onze
doelgroepen, naar gemiddeld energielabel B in
2020 en een grote huurdersbetrokkenheid. Van
die laatste ambitie is dit gezamenlijke magazine
met HOOD een mooi voorbeeld.

ONS NETWERK

Bregje en Simone zijn werkzaam bij ‘Ons
Onderhoud’. Zij kijken ernaar uit om samen
met bewoners aan de slag te gaan met de
voorbereiding van een groot onderhouds
project, tijdens de werkzaamheden zelf en
heel belangrijk: ook ná de werkzaamheden.
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‘Bewoners zijn specialist
van hun eigen woning’
‘Ons Onderhoud’? Wat is dat?
Bregje: “’Ons onderhoud’ is een
samenwerking van woningstichting Ons Doel met aannemers
Smits Vastgoedzorg, Willems
Vastgoedonderhoud en Twinstone, die de bewonersbegeleiding
en communicatie doet. Samen
hebben wij als doel de woningen
van Ons Doel goed te onderhouden, te verbeteren en energiezuiniger te maken.”

om bewoners te vragen om lid te
worden van de KlankbordGroep
en om de wijk te leren kennen.”
Bregje: “De plannen leggen wij
dan voor aan deze groep bewoners; zij zijn namelijk de specialist van hun eigen woning. Als
wij met de KlankbordGroep en
Ons Doel vinden dat het plan er
goed uit ziet, delen wij de plannen met alle bewoners tijdens
een InformatieBijeenkomst.”

Wat merken bewoners hiervan?
Simone: “Bij de start van een project doen wij een oproep via de
NieuwsBrief voor een KlankbordGroep. Ook gaan wij de wijk in

Simone: “In de week na de InformatieBijeenkomst brengen wij
huis aan huis de BewonersMap
rond. In deze BewonersMap
leggen wij de werkzaamheden

ONS DOEL

uit.Vervolgens organiseren wij
Vraag & Antwoord-uren in de
wijk. Bewoners zijn dan van harte welkom om na het HOREN
over de plannen tijdens de
InformatieBijeenkomst én het
LEZEN van de BewonersMap hun
vragen over de werkzaamheden
aan ons te stellen.”

Meer weten? Neem gerust
een kijkje op de website:
www.onsonderhoud.nl. Daar is
alle informatie te vinden over
de projecten die Ons Onderhoud
voor Ons Doel uitvoert.
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ONS ONDERHOUD

Ons Doel start nieuwe
samenwerking
Wat maakt wonen in een
woning van Ons Doel
fijn? Een leuke buurt,
aardige buren, een prettige woning, maar vooral
ook een woning die goed
onderhouden wordt. Voor
grotere onderhoudswerkzaamheden, die we
van tevoren inplannen,
en voor onze duurzaamheidsopgave zijn we een
nieuwe samenwerking
aangegaan. We noemen
die samenwerking ‘Ons
Onderhoud’.

O

ns Onderhoud is een
samenwerking van woningstichting Ons Doel
met aannemers Smits
Vastgoedzorg, Willems Vastgoedonderhoud en Twinstone. Zij
kwamen als beste uit de bus na
een selectietraject, waarbij ook
HOOD betrokken was. Met elkaar
zorgen wij ervoor dat de woningen van Ons Doel goed onderhouden, verbeterd worden waar
nodig en energiezuiniger zijn.
Energiezuinig
Aannemers Smits Vastgoedzorg
en Willems Vastgoedonderhoud
hebben veel ervaring met het
verbeteren en energiezuinig
maken van woningen in be-
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woonde staat. Zij zorgen ervoor
dat de werkzaamheden aan uw
woning goed uitgevoerd worden.
Twinstone zorgt voor de bewonersbegeleiding en communicatie over de werkzaamheden.
Op pagina 3 stellen zij zich aan u
voor.
Vaste aannemers
Wat is er anders aan deze nieuwe samenwerking? Ons Doel wil
graag beter gebruikmaken van
de kennis en kunde van de aannemers. Daarom gaan we nu voor
een lange periode samenwerken
met vaste aannemers. Resultaatgerichte samenwerking, noemen
we dat, ofwel RSG. Behalve dat
zij de werkzaamheden uitvoeren,
denken zij ook mee over welke
aanpak en ingrepen verstandig
zijn. Zij helpen ons bijvoorbeeld
om de juiste keuzes te maken bij
het verduurzamen van onze woningen. Zo werken we stap voor
stap toe naar een CO2-neutrale
woningvoorraad.
Wat merkt u
als huurder?
We starten de
samenwerking
met drie projecten en bouwen
dat stapsgewijs
uit naar de rest
van ons bezit. Het project
Resedastraat is
het eerste project

waar bewoners met ‘Ons Onderhoud’ te maken krijgen. Vanuit
‘Ons Onderhoud’ is er voor dat
project een vaste contactpersoon aangewezen, ontvangen
bewoners nieuwsbrieven en is er
een projectwebsite. We proberen
meerdere werkzaamheden te
combineren om zo de overlast te
beperken. Wanneer ‘Ons Onderhoud’ ook in uw complex aan
de slag gaat krijgt u daarover
bericht van ons.

resultaatgerichte
‘Overlast zoveel
mogelijk beperken’

Project in voorbereiding: Resedastraat

Waarom lid van een
klankbordgroep?

Ook voor de aannemers, Willems
vastgoedonderhoud & Smits vastgoedzorg, is het leuk om aan deze
nieuwe samenwerking te beginnen. Omdat we voor langere tijd
gaan samenwerken leren ze niet
alleen onze woningen en onze
medewerkers, maar ook onze bewoners beter kennen. Wat verwachten
zij van ‘Ons Onderhoud’?
“Wij zijn vol enthousiasme gestart.
We vinden het leuk dat wij onze
technische kennis kunnen inzetten om onderhoudsscenario’s
voor de woningen van Ons Doel te
bedenken. Gezamenlijk met een
afvaardiging van de bewoners
kijken wij naar de beste oplossing
voor de woningen. We proberen
natuurlijke onderhoudsmomenten
te combineren met het uitvoeren
van duurzaamheidsingrepen. We
hopen daarmee ook voor bewoners
de overlast van werkzaamheden te
beperken.”

Complex Resedastraat is
het eerste complex waar
we met Ons Onderhoud
aan de slag gaan. We vragen de aannemers om met
voorstellen te komen hoe
we de woningen kunnen
verduurzamen en welke onderhoudsingrepen
nodig zijn. Er zijn opnames
gedaan in het complex om
een goed beeld te krijgen
van de huidige situatie. In
september zal er een bewonersavond georganiseerd
worden waarin de aanpak
en voorstellen worden toegelicht.

Bij renovatieprojecten werkt
‘Ons Onderhoud’ met een
klankbordgroep van bewoners.
Dat is een vaste groep bewoners die betrokken wordt in de
voorbereiding van de plannen.
Waarom lid worden van zo’n
klankbordgroep? Het antwoord
van de heer Roelandse.

ONS DOEL

“Ik woon al 55 jaar in de Pieter
de la Courtstraat in het zelfde
soort huis. Het is prettig wonen
omdat het zo’n rustige buurt is
maar toch dicht bij het centrum. Het zijn geen grote woningen, maar met een mooie
voor- en achtertuin is het fijn
wonen. Ik zit in de klankbordgroep, samen met twee andere
bewoners, omdat ik het belangrijk vind dat de juiste keuzes
gemaakt worden voor de bewoners. Mijn ervaring met de
renovatie van 40 jaar geleden
was niet zo positief, toen werd
er niet zo goed geluisterd naar
de bewoners. Ik hoop dat dat
nu beter gaat. Mijn technische
kennis van de woningen en de
veranderingen uit het verleden
komen nu goed van pas.”
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ONS NIEUWS
Legionella voorkomen
Legionella is een bacterie die in water voorkomt
en die de veteranenziekte of legionellagriep kan
veroorzaken. Omdat de vakantieperiode eraan
komt geven we u graag wat tips om een legionella
besmetting te voorkomen.
• Spoel na een vakantie alle leidingen zo’n twee
minuten door bij terugkomst. De douchekop door
laten lopen in een emmer.
• Buiten spelen onder de tuinsproeier? Ook dan
eerst even de kraan door laten lopen.
• Weinig gebruikte kranen wekelijks even door
laten lopen.
Meer informatie en tips: kijk op www.onsdoel.nl

Vertrek stagiaires
Het stagejaar van onze stagiaires zit er al weer op.
Lisa en Lotte kijken terug op een leuke en leerzame tijd met gezellige collega’s. In september
komen er twee nieuwe stagiaires om het team van
de afdeling Sociaal Beheer en Verhuur te ondersteunen. Zij hebben er ook veel zin in en zij helpen
u graag.

GLASVERZEKERING
Bent u lid van de glasverzekering van Ons Doel?
Voor het gehele bezit van Ons Doel is het bedrag
van de glasverzekering per 1 juli 2019 aangepast
van € 1,65 naar € 1,90 per maand.
Als u glasschade heeft in uw woning kunt u het
nummer van Ons Doel (071-5 222 025) bellen. Dit
nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Via het
keuzemenu (keuze 1 voor reparaties en vervolgens
keuze 2 voor glasschade) wordt u doorverbonden
met onze glaszetter. Per 1 februari 2019 is dat het
bedrijf Glaslijn (en niet meer firma Van Muiden).
Zij zorgen ervoor dat
uw glasschade wordt
hersteld.
Nog geen lid van de
glasverzekering van
Ons Doel? Neem dan
even contact met ons
op.
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SCHILDERIJ HET GEBOUW
Meneer Franken, één van onze huurders, heeft een
schitterend schilderij voor Ons Doel gemaakt van
Het Gebouw in Leiden-Noord. Ons Doel heeft het
schilderij opgehangen in het kantoor aan de Uiterstegracht. Ons Doel wil meneer Franken ontzettend
bedanken voor dit prachtige kunstwerk.
Nieuwsgierig naar nog meer mooie schilderijen?
Neem dan een kijkje op www.erikfranken.com

ALL ELECTRIC

Koolmonoxide: een
echte sluipmoordenaar
ook bij nieuwe verwarmingsinstallaties!
Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld tien tot vijftien personen aan koolmonoxidevergiftiging.
In de helft van de gevallen was de veroorzaker een nieuw verbrandingstoestel. Koolmonoxide, ook wel
CO genoemd, zie of ruik je niet, maar wanneer je het inademt, kan het ernstige lichamelijke gevolgen
hebben of fataal aflopen. Het is dus van levensgroot belang dat u zich bewust bent van het risico op
een vergiftiging én hoe u dit kunt voorkomen. Noor Winkel, werkzaam bij de Veiligheidsregio Hollands
Midden, praat u bij.
Hoe ontstaat koolmonoxide?
“Bij onvolledige verbranding
van bijvoorbeeld gas, hout of
olie ontstaat koolmonoxide.
Dit gebeurt als er onvoldoende zuurstof is voor een goede
verbranding, bijvoorbeeld in een
slecht geventileerde ruimte of bij
een niet goed onderhouden of
aangesloten verbrandingstoestel.
Het ontstaan van koolmonoxide
kan zowel ontstaan bij een open
als een gesloten verbrandingstoestel. Dus niet alleen bij een
geiser, maar ook bij een nieuwe
cv-installatie.”
Wat zijn de symptomen van kool
monoxidevergiftiging?
“Als er sprake is van koolmonoxidevergiftiging zijn dit de
verschijnselen: misselijkheid,
slaperigheid, hartkloppingen,
overgeven, snel ademen, verwardheid, hoofdpijn en duizeligheid. Vaak lijkt een CO-vergiftiging op griepverschijnselen. Als
meerdere mensen in het pand
zich tegelijkertijd niet zo lekker
voelen is dat een heel duidelijk
signaal.

ONS DOEL

Wat kan ik doen?
“Het is belangrijk dat u direct
maatregelen neemt als u een
koolmonoxidevergiftiging vermoedt. Bij lichte klachten is het
belangrijk om veel frisse lucht
binnen te laten en kachel, geiser
of andere verbrandingstoestellen uit te zetten. Laat deze snel
nakijken door een installateur. Bij
ernstige klachten, zoals duizeligheid, behoefte aan slapen en
misselijkheid gaat u direct naar
buiten en waarschuwt u een arts
en de brandweer.”

Ventileer, controleer
en alarmeer

• Ventileer uw woning goed.
• Laat uw verbrandingstoestel
(kachel, geiser, cv- of combiketel)
jaarlijks controleren door een
vakman.
• Plaats een werkende kool
monoxidemelder, zodat deze u
waarschuwt als er koolmonoxide
in uw woning vrijkomt. In een
ruimte met een verbrandings
toestel moet de CO-melder aan
het plafond worden opgehangen.
Wanneer er zich geen verbran
dingstoestel in de ruimte plaats
vindt, moet de CO-melder op
ademhoogte worden opgehangen.

Meer weten?
In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken brandweer, politie, GHOR en de
gemeenten samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden.
Veiligheidsregio Hollands
Midden werkt samen met de
GGD Hollands Midden aan een
gezond binnenmilieu. Zo trekken zij samen op met huisartsen, apotheken en woningcorporaties om bewustwording te
creëren met betrekking tot de
gevaren van koolmonoxidevergiftiging.
Meer weten over koolmonoxidevergiftiging? Mail naar:
noor.winkel@vrhm.nl
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Clarence Goodett, vastgoedregisseur:

‘RGS is het nieuwe werken!’
Ons Doel wil als organisatie de bedrijfsvoering eenvoudig houden en streeft daarom
naar samenwerking in een netwerkorganisatie. Bij complexe projecten kiest Ons Doel
dan ook voor Resultaatgericht samenwerken
(RGS). Clarence Goodett, vastgoedregisseur
legt uit wat dat precies is.

“E

r is een verschuiving gaande van traditioneel
werken naar regisserend opdrachtgeverschap.
Dit houdt in dat corporaties veel uitbesteden
aan aannemers. Ik kom van oorsprong uit de aanne
merij en ben als vastgoedregisseur betrokken bij deze
nieuwe manier van werken bij Ons Doel.
Ons Doel is in 2018 met het RGS project begonnen. Het
doel van het RGS project is de corporatie te ontzorgen
en de onderhoudskosten te verlagen. Ons Doel geeft de
aannemer een opdracht met bepaalde kwaliteitseisen
en de aannemer moet dat voor een bepaalde periode
waarborgen. Met RGS geef je als corporatie dus veel uit
handen aan de aannemers. Je gebruikt de deskundig
heid uit de markt. Het is dus fijn als je als corporatie
weet hoe aannemers denken en werken.”
Selectieprocedure
“Het RGS traject is opgestart met vijf verschillende
partijen. Deze partijen zijn door Ons Doel gescreend. Op
basis van aangeleverde informatie zijn er drie partijen
geselecteerd. Deze drie partijen hebben een presentatie
gegeven over hun aanpak. Na de beoordeling heeft Ons
Doel uiteindelijk twee partijen gekozen om het RGS tra
ject voort te zetten. Dit zijn Smits Vastgoedzorg BV en
Willems Vastgoedonderhoud BV uit Rotterdam.”
De toekomst
“Onder het RGS project vallen de volgende complexen:
De Rodes, Nieuw Groenhoven en Resedastraat. Als dit
een positief resultaat oplevert, zal Ons Doel deze metho
de misschien ook gaan toepassen op andere complexen.
De samenwerking met de partijen Smits en Willems
verloopt tot nu toe in ieder geval erg goed.”
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Spulletjes die mee
zijn gekomen met
de verhuizong

ONS HUIS, JOUW HUIS

‘Ik dacht:
dit moet ik
gewoon doen!’

Mevrouw Jon
haar nieuwe gedijk in
woning

Deze keer zijn wij op bezoek bij
mevrouw Jongedijk. Zij is vorig
jaar succesvol verhuisd via het
project ‘Dure scheefheid’ van
een grote eengezinswoning naar
een seniorenwoning.

“I

k heb vanaf 1973 in mijn
vorige woning gewoond.
Het verhuizen zat al een
tijdje in mijn hoofd. Waar ik vreselijk tegenop zag, was het huis
ontruimen; drie etages plus een
vliering. Toen heb ik het plan
opgevat om met hulp van mijn
kleinzoon stukje voor stukje te
beginnen.”
Samen begonnen zij aan de vliering, en daarna ging mevrouw
Jongedijk zelfstandig verder:
kamertje voor kamertje. “En
toen kwamen jullie in beeld met
die brief over het project ‘Dure
scheefheid’ (zie kader) en toen
dacht ik: dit moet ik gewoon
doen! Ik was het grote huis zat,
terwijl het wel een prachtig huis
is voor een gezin.”

ONS DOEL

Zij geeft aan dat het verhuizen
wel heel veel werk is geweest en
ze begrijpt goed dat mensen er
ontzettend tegenop zien. Het betekent immers afscheid nemen
van herinneringen en verhuizen
geeft veel gedoe en sjouwwerk.
“Het viel best tegen, zo alles bij
elkaar, maar nu ben ik heel blij!

Omdat ik er al mee bezig was,
was de stap niet zo moeilijk. Ik
zeg daarom steeds: begin er
vast aan! Ga alvast opruimen.
Wanneer er dan iets op je pad
komt heb je zelf nog inspraak in
waar je komt te wonen. Ik ben nu
ontzettend trots op deze stap en
hoop hier oud te worden!”

WAT IS ‘DURE SCHEEFHEID’?
In samenwerking met HOOD en met medewerking van de gemeente Leiden hebben we vorig jaar als experiment het project ‘Dure
scheefheid’ uitgevoerd. De bewoners van 64 adressen kregen een
brief met het aanbod om eens in gesprek te gaan over de verhuizing naar een kleinere en goedkopere woning. Het aanbod was
geheel vrijblijvend.
Dit zijn de voorwaarden voor deelname aan dure scheefheid:
1. U woont in minimaal een 4-kamerwoning;
2. U
 w netto huur ligt minimaal € 50 boven de eerste aftoppingsgrens voor huurtoeslag;
3. U woont alleen en staat ook alleen ingeschreven;
4. Daarnaast is het inkomen van belang (alleen indien uw inkomen onder de huurtoeslaggrens ligt kunnen wij een goedkopere
woning vinden).
Komt u ook in aanmerking en heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek; onze woonmakelaar
komt dan graag bij u langs!
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‘SAMEN AAN
DE STAD’
Peen en Ui werkt al geruime tijd aan
buurt- en stadprojecten, onder ande
re met Ons Doel, en heeft daar nu een
methode voor ontwikkeld: de methode
‘Samen aan de Stad’. Met ‘Samen aan de
Stad’ helpen zij uw idee te delen met
zoveel mogelijk andere bewoners en
professionals uit de buurt. Dus heeft u
een super idee voor de stad? Of bent u al
een tijdje met uw buren aan de slag, maar
kunt u wel wat hulp gebruiken? Stuur
een mailtje naar info@peenenui.nl. Dan
neemt Peen en Ui contact met u op.

Huisvestingsverordening
Holland Rijnland 2019
De spelregels voor de verdeling van sociale huurwoningen in Holland Rijnland zijn vastgelegd in de
huisvestingsverordening. Gemeenten in de regio
Holland Rijnland voeren een gezamenlijke huisvestingsverordening. De huisvestingsverordening dient
eens in de vier jaar geactualiseerd te worden. Per 1
juli 2019 is de nieuwe Huisvestingsverordening in
werking getreden. Van april tot en met september
2018 is met vertegenwoordigers van huurdersverenigingen, zorginstellingen, corporaties en gemeenten een participatieproces doorlopen. In de nieuwe
verordening wordt naast toewijzing op basis van de
inschrijfduur ook de optie van een lotingssysteem
voorgesteld.

Colofon

Dit is het huurdersblad
van Ons Doel en HOOD.
Hoofdredactie: Eric
Went
Redactie Ons Doel:
Miriam van Dijk, Inge
Verhart, Lotte van der
Poel en Lisa Reijneveld
Redactie HOOD: Jannie
Cambier, Arie Korteweg
Fotografie: Edwin
Weers, archief
Vormgeving: Nanda
Alderliefste
Druk: Puntgaaf
Drukwerk, Leiden
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Vanaf eind maart is www.
hureninhollandrijnland.nl
de nieuwe website waar alle
corporaties uit de regio hun
vrijkomende huurwoningen op
adverteren. De website is nog
gebruiksvriendelijker geworden
voor woningzoekenden en er is
meer informatie zichtbaar. Ook
zijn de inschrijf- en verlengings-

➪

kosten verlaagd naar € 7,50.
Heeft u uw inschrijving al geactiveerd?! Indien u nog niet ingeschreven stond kunt u natuurlijk
ook gewoon alsnog inschrijven
om zo inschrijftijd op te bouwen
voor wanneer u in de toekomst
wellicht ooit wilt verhuizen.

Nieuwe website voor
huurwoningen in de regio

De klok op de
woontoren aan
het Professorenpad loopt weer.
Dus zijn we nu
ook weer bij
de tijd.

Bij de tijd
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over
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Ons huis, jouw huis

Het belangrijkste nieuws in dit nummer is de
komst van een nieuw HOOD-bestuur. Op 13 juni
heeft de ALV een nieuw HOOD-bestuur gekozen en is het ‘oude’ bestuur volgens afspraak
afgetreden. U kunt er in deze editie alles over
lezen in het verslag van de ALV en in de eerste
preview van wat u van het nieuwe bestuur kunt
verwachten.
Verder in deze editie: de transitiecommissie en
hun begeleider Marlies Bodewus hebben de afgelopen maanden geprobeerd extra mensen te
werven die zich willen inzetten voor HOOD. Dat
is gelukt. Meestal kon erbij worden genoteerd in
welk onderwerp die mensen geïnteresseerd zijn.
Zo wordt het mogelijk dat een paar keer per jaar
Ons Doel een onderwerp aangeeft waarover ze
met huurders willen nadenken. Als dan uit een
lijst mensen kunnen worden geplukt die voor dat
onderwerp belangstelling hebben, dan
is er snel een projectgroep samengesteld die in
een aantal vergaderingen een advies kan uitbrengen over veranderingen in het beleid. Dat
kan gaan over klimaatmaatregelen, onderhoud,
huurverhogingen, burenoverlast, enzovoort.
Dit is niet helemaal nieuw, want het was de
laatste jaren al enkele malen de praktijk, maar er
is vast nog meer gezond verstand, expertise of
ervaringskennis te mobiliseren.
Op de voorpagina deze keer Yvonne van Rheenen. Zij wordt geïnterviewd op pagina 3. Zij is
als trouw lid van een bewonerscommissie een
voorbeeld van mensen die zich inzetten voor de
doelstellingen van HOOD, zonder lid van het bestuur te zijn. We kunnen niet zonder die mensen.

DE BUURTHELD

Yvonne van Rheenen
actief in de Rodes

‘Meekijken
en meedenken
met Ons
Doel’

Yvonne zit al 25 jaar in
de bewonerscommissie

Yvonne van Rheenen woont al
bijna 35 jaar met veel plezier in de
Rodes. Zij vertegenwoordigt de
belangen van de bewoners. Zij zit
namelijk in de bewonerscommissie
en de klankbordgroep.

J

e bent actief in twee soorten
groepen. Wat is het verschil
tussen de ene en de andere?
“De bewonerscommissie denkt
mee over verschillende onderwerpen waar bewoners mee te maken
krijgen. De klankbordgroep is een
overleg met bewoners waarin meningen worden gegeven over het
verloop en het resultaat van een
bepaalt project. In tegenstelling tot
de bewonerscommissie, eindigt de
klankbordgroep wanneer het project
is gerealiseerd.”
Wat doe je zoal in de bewonerscommissie?
“De bewonerscommissie is op dit
moment niet heel actief en vergadert ongeveer vier keer per jaar in
een buurtcentrum. Ik vind het leuk
dat ik bij een vergadering hoor wat
er in mijn wijk speelt en wat Ons
Doel voor plannen heeft. Er zijn op
dit moment drie leden die de bewonerscommissie vertegenwoordigen.
Ik zit er nu al ongeveer 25 jaar in.”

HOOD NIEUWS

Kijk bij Ons Doel
Wat doet de Klankbordgroep Rodes?
“Ons Doel heeft als resultaatverplichting haar bezit te verduurzamen met als doel fors bij te dragen
aan de doelstelling naar een CO2
neutraal bezit in 2050. Dit wil Ons
Doel bereiken door ingrepen aan
woningen uit te voeren, waarbij in
eerste instantie de warmtevraag
wordt beperkt en in een later stadium de warmtevoorziening duurzamer wordt gemaakt. Ons Doel is nu
samen met ‘Ons Onderhoud’ (een
samenwerking met een aantal aannemers – lees ook op pagina 4 van
Ons Doel Magazine) begonnen met
de voorbereiding van een project in
de Rodes.”
Waar letten jullie op?
“Ons Doel kijkt bijvoorbeeld naar

Meer weten over ‘Ons
Onderhoud’? Kijk op
pagina 4 van het ma
gazine van Ons Doel

betere isolatie, zoals: dakisolatie,
gevelisolatie en hoogwaardiger
isolatieglas. Op deze manier kan
het energieverbruik omlaag. De CVketel is nu nog goed, maar in de
toekomst wil Nederland van het gas
af. Daar houdt Ons Doel ook nu al
rekening mee. In de Klankbordgroep
hebben wij onze ideeën over de onderhoudswerkzaamheden en energiemaatregelen op een rijtje gezet
en gedeeld. Zoals het er nu uitziet
starten de werkzaamheden aan de
woningen in de Rodes in 2020. Dan
blijven wij uiteraard meekijken en
meedenken.”
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Nieuw bestuur HOOD klaar voor toekomst

‘Door de huurders, voor
De Algemene Ledenvergadering heeft op 13 juni een nieuw HOOD-bestuur gekozen. Het motto waarmee zij van start gaan: ‘Door de huurders, voor de huurders’.
Wie zijn de nieuwe bestuurders? Een korte introductie.
Patty Verkuylen (48)
Penningmeester
Getrouwd met Richard
en trotse moeder van 4
kinderen
Werkzaam geweest als
financieel medewerker,
gastouder en accountmanager
Parttime mantelzorgster
Ambitie: “’Door de
huurders voor de
huurders’ met als
kern: transparantie.”

Michel Ebbens (47)
Voorzitter
2 kinderen
Werkzaam geweest in
de automatisering en
inkoop
Ambitie: “Met behulp
van de HOOD en de
huurders zorgen voor
leukere, fijnere en betere
wijken!”

Transitie HOOD afgerond

Dit kunt u verwachten!
Het nieuwe HOODbestuur gaat deze
zomer uit de startblokken. Wat kunnen we van
dit bestuur verwachten?
Wat zijn de accenten?
En wanneer gaan we
echt iets merken?
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B

egin 2018 is besloten om
HOOD te vernieuwen. Eind
dat jaar bracht een viertal
leden een advies daarover uit. De
ALV in november besloot toen dat
er een transitiemanager moest
worden aangesteld en er is een
transitiecommissie gevormd.
Deze commissie heeft gezocht naar
meer contact met de huurders.

Verwachtingen
Op verschillende manieren hebben
zij bij huurders hun verwachtingen
voor de toekomst opgehaald:
• Wat verwachten jullie van de
HOOD?
• Welke onderwerpen vinden jullie
belangrijk?
• Bij welke onderwerpen willen jullie
betrokken worden?
• Op welke manier?

de huurders’

Andre Kleijn (67)
Secretaris
Sinds kort gepensioneerd
Werkzaam geweest bij Heineken, gemeente Leiden en de Sociale werkvoorziening
Ambitie: “Medehuurders enthousiast
maken en laten meewerken aan een fijne
leefomgeving.”

Lucia Thielman (25)
Communicatie
Sinds 2 jaar huurder van
Ons Doel
Werkzaam als projectcoördinator bij verschillende
maatschappelijke organisaties
Ambitie: “Betrekken en
activeren van huurders
om mee te denken en te
werken aan een leefbaar
en fijn Leiden.”

Reactie Ons Doel:
“Wij zijn ontzettend blij dat er een nieuw
HOOD bestuur is gekozen. Graag gaan we
samen aan de slag om huurdersparticipatie
verder vorm te geven.”

•W
 elke (persoonlijke) bijdrage mag
HOOD van u verwachten?
Speerpunten
Dat heeft geleid tot een aantal
speerpunten. Dit is wat HOOD in de
toekomst gaat doen:
• HOOD meer bekend maken bij
huurders
• Werken in een klein bestuur dat
veel gaat delegeren!
• Veel actieve leden inzetten in
werkgroepen
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• Meer transparantie
• Meer communicatie
• Actief communiceren met een
Facebookpagina
• Beter en meer samenwerken met
de bewonerscommissies
• Onderzoeken van het ‘automatisch’ lidmaatschap voor alle
huurders
Inwerken in de zomer
In juli en augustus is de overdracht
vanuit het oude HOOD bestuur.

Het nieuwe bestuur gaat dan
kennismaken met de relaties en
zich inwerken op alle relevante
thema’s. Vanaf september gaat het
nieuwe bestuur contact opnemen
met alle bewonerscommissies en
wensenlijstjes ophalen voor activiteiten en voor de begroting van
2020. Ook komt er in het najaar een
thema-avond voor alle huurders om
zo tot een werkplan 2019/2020 te
komen.
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Bestuurswisseling tijdens ALV

‘Op veel
punten
hadden we
succes; op
andere niet’

Tijdens de ALV van donderdag 13 juni heeft er
een bestuurswisseling plaatsgevonden. Arie
Korteweg, Jannie Cambier, Jan Arie Oudshoorn
en Wil Spies hebben hun bestuursfuncties, zoals
afgesproken neergelegd en het stokje overgedragen aan vier nieuwe bestuursleden.

Arie Korteweg werd in 2008 benoemd tot voorzitter. Van medio
2010 tot eind 2011 werd hij even
door Bram Kleijwegt vervangen,
omdat hij een project in Suriname
uitvoerde. Hij spande zich steeds
in om de meningen in het bestuur
bij elkaar te brengen en hij had een
belangrijke inbreng in de samenwerkingsovereenkomst met Ons Doel.
Inhoudelijk ging zijn aandacht vooral
uit naar de stedelijke prestatieafspraken en de klimaatmaatregelen.
Jannie Cambier was in het verleden
lid van het bestuur van Ons Doel,
dat toen nog een vereniging was en
rond de oprichting van HOOD werd
omgezet naar een stichting. In 1995
werd HOOD opgericht. In 2001 werd
6

Jannie gevraagd door de toen zittende voorzitter Ton Dupuis om de
functie van Gé Beekman (secretaris)
over te gaan nemen. Een functie
die zij 18 jaar vervuld heeft.
Jannie was altijd een heel secure
secretaris die bewaakte dat alles
procedureel juist en op tijd werd
afgehandeld. Inhoudelijk ging haar
belangstelling vooral uit naar het
huurbeleid, het strategisch voorraadbeleid en het sociaal statuut.
De communicatie met de bewonerscommissies en huurders stond
hoog in het vaandel.
Jan Arie Oudshoorn werd in 2013
benoemd. Hij was lid van de Beleidscommissie Woonruimteverdeling Holland Rijnland en van de Raad

Jannie Cambier
van Toezicht van het WOZ-fonds.
Leefbaarheid en overlast was zijn
focus. De laatste tijd zorgde hij
voor de behandeling van individuele
problemen (o.a. als telefoonbeantwoorder).
Wil Spies werd in 2015 benoemd als
bestuurslid van HOOD. Zij hield zich
vooral bezig met leefbaarheid.
Ook Henri Zegers beëindigt nu zijn
werk voor HOOD. Hij begeleidde het
bestuur sinds ca. 2008 in vrijwel alles. Zijn sterke punten waren vooral

Lopende
zaken
afgerond
Het oude bestuur heeft sinds november de lopende zaken behartigd.
Daarbij zijn enkele successen geboekt.
In de eerste plaats met betrekking tot
de jaarlijkse huurverhoging. Daarover is
uitgebreid overleg gevoerd met Ons Doel,
waar van HOOD enkele bestuursleden,
adviseur Henri Zegers en enkele leden
aan deelnamen.

Wil Spies

Arie Korteweg

zijn ervaring in de volkshuisvesting
en zijn voortdurend geactualiseerde
kennis van wet- en regelgeving.
Decharge
Arie Korteweg sprak de ALV bij zijn
afscheid nog eenmaal toe: “Wij hebben ons steeds graag ingezet voor
de belangen van de huurders. Dat
heeft ons heel wat moeite en tijd
gekost. Op veel punten hadden we
succes; op andere punten lukte het
niet onze ambities waar te maken.
Wij vragen u nu om ons decharge te
verlenen.”
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Henri Zegers

Belangrijke investeringen
Ons Doel heeft momenteel weliswaar wat
spaargeld in kas, maar heeft HOOD overtuigd dat dit geld niet kan worden aangewend om de huurverhoging te verminderen, want het is bestemd voor belangrijke
investeringen in de komende jaren: in
verduurzaming, renovaties en nieuwbouw.
Om de inkomsten op peil te houden moeten de huren worden geïndexeerd met de
inflatie.
Onze vurige wens was dat de huren boven de liberalisatiegrens zouden worden
ontzien. Volgens Ons Doel moest dan de
huur van anderen iets meer stijgen. Tot
onze grote voldoening zag Ons Doel daar
uiteindelijk van af.
Nieuw Sociaal Statuut
Verder kon HOOD akkoord gaan met het
van het kookgas afhalen bij mutaties, dus
voor nieuwe huurders. Ten slotte is er
ook veel energie gestoken in een Nieuw
Sociaal Statuut voor alle sociale huurwoningen in Leiden. Dat legt de rechten en
vergoedingen vast van huurders bij groot
onderhoud, renovatie of sloop (lees ook
op pagina 8).
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SOCIAAL STATUUT

Nieuw Leids
Sociaal Statuut
Het overleg over het
vernieuwen van het
Leidse Sociaal statuut is
succesvol afgrond. Op
5 juni zijn in overleg met
corporaties de laatste
knelpunten uit onderhandeld. Zoals altijd met
dit soort onderhandelingen zit het venijn in de
staart.

D

e nu voorliggende
definitieve tekst heeft
de nodige tekstuele
aanscherpingen. Zo
is de participatie van huurders
beter omschreven. Afgesproken
is dat huurders vroegtijdig bij de
planvorming betrokken worden
en dat er bij het begin van een
project werkafspraken gemaakt
worden over doel, taken, verantwoordelijkheden, besluitvorming
en de communicatie. Ook zijn er
beoordelingspunten opgesteld
om te bepalen of een renovatie in
bewoonde of onbewoonde staat
wordt uitgevoerd. De vraag is echter hoe dat nu in de praktijk van
alledag, bij renovaties en sloop
zal uitpakken. Daarover zijn bij de
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huurdersorganisaties twijfels. Op
diverse punten had men wel nog
meer aanscherping gewild.
Vergoedingen
Wat betreft de vergoedingen bij
renovaties en groot onderhoud
wilden de corporaties geen gezamenlijke afspraken over bedragen
maken. De oude tekst is daarom
nagenoeg ongewijzigd gehandhaafd. Dit betekent dat elke corporatie eigen bedragen hanteert
voor bijvoorbeeld vergoedingen
voor overlast of de uitloop van de
werkzaamheden.
Laatste Knelpunten
Zoals bijna elk overleg vormt de
hoogte van vergoedingen die wel
voor alle Leidse huurders van de
corporaties gelden een discussiepunt. Zo willen de corporaties
de verhuis- en herinrichtingvergoeding die in Leiden nu € 6.253
is (prijspeil juli 2018), ofwel € 260
hoger dan het wettelijke minimum
(prijspeil februari 2018), verlagen
tot dat wettelijke bedrag. De huurdersorganisaties voelden daar niks
voor. Afgesproken is nu dat het
bedrag in 2019 nog met de inflatie
geïndexeerd wordt en dat het de
jaren daarna, dus vanaf 2020 met
de halve inflatie verhoogd wordt.
Verder is afgesproken dat het

gelijk met de landelijke indexering
in februari/maart verhoogd wordt
tot de vergoeding gelijk is aan het
landelijke bedrag.
Verder wilden de corporaties de
huurgewenning ook verlagen door
niet zoals nu het inkomen van
de huurder als uitgangspunt te
nemen, maar het gezinsinkomen.
Door het akkoord gaan met die
beperktere toename van de verhuiskosten, komt er geen wijziging
in de hoogte van de huurgewenning.
Tekenmoment
Ten slotte is afgesproken dat de
huurprijs geen belemmering moet
zijn voor huurders die na renovatie
of nieuwbouw terug willen keren
naar hun opgeknapte buurt; zo
nodig moet de huurprijs worden
aangepast.
De rol van de gemeente is nog
niet helemaal duidelijk. De huurdersorganisaties willen graag dat
de gemeente haar regierol neemt
en meeondertekent. Er is afgesproken dat de corporaties contact opnemen met de gemeente
hierover.
Er komt nog een formele ondertekening als de tekst is aangepast met de laatste afspraken en
dan zal ook de datum waarop het
nieuwe Sociaal Statuut van kracht
wordt, worden vastgesteld.

Klagen over je
verhuurder
Als je vindt dat je slecht wordt behandeld door je verhuurder of door de medewerkers van de verhuurder, dan kun je vanaf 1 januari 2019 ook terecht bij de Huurcommissie. Voor 2019 nam de Huurcommissie zulke klachten niet in behandeling.

H

et gaat dan over klachten over gedragingen van
de verhuurder, zoals beledigingen, of over de
kwaliteit van dienstverlening, bijvoorbeeld de
schoonmaak. De klacht wordt alleen in behandeling genomen als je dit schriftelijk onder de aandacht van de
verhuurder hebt gebracht. Wanneer daar niet of te laat
op wordt gereageerd of wanneer je het niet eens bent
met de oplossing die wordt voorgesteld, dan kan de
Huurcommissie uitspraak doen. Het is overigens maar
de vraag of je wat aan zo’n uitspraak hebt, want de
Huurcommissie kan een verhuurder niet dwingen zich
anders te gaan gedragen. Ze kunnen ook geen boetes
opleggen.
HOOD adviseert de huurders van Ons Doel daarom
gebruik te maken van de Leidse Geschillencommissie.

In memoriam Ton Faas
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Ook deze commissie neemt alleen klachten in behandeling die eerder schriftelijk bij de verhuurder waren
ingediend. Een groot voordeel van deze geschillencommissie is dat zij goed op de hoogte is van de situatie in
Leiden en dat zij het beleid van de Leidse woningcorporaties onderling kunnen vergelijken.
Net als de Huurcommissie beschikken zij niet over
machtsmiddelen, maar hun uitspraken gelden als
gekwalificeerd advies. De corporatie kan daar alleen gemotiveerd van afwijken. In 2018 behandelde de Leidse
Geschillencommissie drie zaken van huurders van Ons
Doel.
Meer informatie:
kijk op www.leidsegeschillencommissie.nl

In december 2018 overleed ons oud-bestuurslid Ton
Faas. Ton kreeg enkele jaren geleden een hersenbloeding, waardoor het bewegen hem moeilijk viel.
Toch bezocht hij trouw de vergaderingen. En hij bleef
de ledenadministratie verzorgen, totdat bleek dat we
die grotendeels aan Ons Doel konden toevertrouwen.
Ton was een bescheiden man. We moesten nog
weleens nadrukkelijk vragen: ‘wat denk jij ervan?’
Maar hij had een scherp oog voor de belangen van
de huurders. Dat bleek toen hij zich begin vorig jaar
niet kon neerleggen bij een compromis dat we waren
overeengekomen met Ons Doel over de huurverhoging. Hij nam de consequentie en trok zich terug uit
het bestuur. Tot zijn overlijden bleef hij wel voorzitter
van de bewonerscommissie Liviuslaan.
Wij bleven hoop houden, dat hij in de toekomst op
een of andere manier weer aan het werk van HOOD
zou bijdragen. Maar dat mocht niet zo zijn. Eind december moesten we zijn vrouw Nel condoleren met
het grote verlies.
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Yvonne van Rheenen:
‘Ik vind het leuk dat
ik bij een vergadering
hoor wat er in mijn wijk
speelt’
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