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Van de redactie

Partner in prettig wonen
Woonbron is graag een partner in prettig wonen voor haar bewoners. De opvatting
over onze rol daarin is echter divers. Iedereen woont immers zoals hij is. Bij de een
volstaat een goede en adequate dienstverlening als hij daarom vraagt. Weer anderen
verlangen van ons dat wij meer zichtbaar zijn en samen met bewoners en externe
partijen optrekken in een omgeving die schoon, heel en veilig is.
Met elkaar verlangt u dat u in een goed onderhouden woning kunt wonen tegen een
betaalbare prijs. Ook dat wij uw vragen serieus nemen. Dag in, dag uit, zetten onze
medewerkers zich hiervoor enthousiast in. Dit doen zij altijd vanuit hun sociale hart.
Want prettig wonen, dat verdient iedereen!
In deze zomereditie van Wonen nemen wij u mee met verschillende activiteiten in uw
buurt en leest u de reactie hierop van betrokken bewoners.

Uw mening helpt ons verbeteren

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom vragen we na elk contact
om uw mening. Dat stelt ons in staat om onze dienstverlening nog beter af te stemmen
op uw wensen. In het artikel ‘Blij met uw snelle feedback’ leest u meer hierover.

Dienstverlening op maat

Uw mening heeft tot nu toe al voor verschillende aanpassingen in onze dienstver
lening gezorgd. Zo kunt u bijvoorbeeld 24 uur per dag online uw reparatieverzoeken
indienen, ons op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch bereiken of op
afspraak bij ons langs komen. Ook kunt u veel huurzaken zelf regelen op een moment
dat het u schikt via MijnWoonbron.nl. Al 2.000 van onze klanten maakten dit jaar hun
eigen Mijn Woonbron account aan, waaronder Angela Dumay uit Delft. Lees op pagina
11 wat zij online zelf heeft geregeld op een moment dat het haar uitkwam. Hopelijk
raakt u hierdoor enthousiast en maakt u meteen uw eigen account aan.
Veel leesplezier! n
Redactie Wonen

Oplossing puzzel Wonen 2, 2014: Huur of koop bij Woonbron
Prijswinnaars
Delft: Mevrouw J. Nieuwpoort, Mevrouw C. Bosman – Rotterdam Delfshaven: Mevrouw
C. De Grijp, Mevrouw K.C. Vermeulen – Rotterdam IJsselmonde-Prins Alexander: Familie
Antheunisse Weber, Familie Slaa – Rotterdam Zuidwest-Spijkenisse: J. De Kraker, P.J. In ’t Velt
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‘Heilige Boontjes’ geeft werk
Nieuwe koffiebar basis van Rotterdams koffieproject
De bonen komen uit Brazilië, maar verder is de koffie bij Ookami zo Rotterdams als hij maar

zijn kan. In deze net geopende koffiebar aan het Burgemeester Meineszplein doen werkloze

jongeren ervaring op als koffiebrander, barista, distributeur of verkoper van de ‘Heilige
Rotterdamse Boontjes’ Koffie.

Bijna alle tafeltjes zijn bezet bij Ookami, zowel binnen
als op het terras. De loop zit er goed in sinds de opening
op 1 mei. Enkele gasten hebben hun laptop uitgeklapt
en nippen starend naar het beeldscherm van hun koffie.
Achter de bar klinkt het rinkelen van glazen en het
sissen van de koffiemachine. De cappuccino’s, espresso’s,
latte macchiato’s en slow coffees (filterkoffie) die in deze
koffiebar worden geschonken, zijn gemaakt van Brazi
liaanse koffiebonen. “Die bonen komen in zakken van
zestig kilo binnen”, vertelt koffiebrander Abdel, “en gaan
bij ons de brander in. We hebben hier beneden een koffie
branderij. Na het branden laten we de koffiebonen een
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paar dagen rusten, zodat ze de tijd krijgen om smaak
te ontwikkelen.”

Werk-leerproject

Abdel vormt samen met John, Robin en Paulo de voor
hoede van de Heilige Rotterdamse Boontjes Koffie. Een
werk-leerproject waarin werkloze jongeren tussen de
17 en 27 jaar de kneepjes van het vak leren, als koffie
brander, barista (koffiekok), inpakker, verkoper of
distributeur van het nieuwe koffiemerk. In een traject
van vijftig weken krijgen de deelnemers intensieve
begeleiding en komen al doende in het werkritme.

Bedrijfsruimte te huur
Koffiebar Ookami is gevestigd in een hoekpand aan
het Burgemeester Meineszplein 19 in Rotterdam-West.
De verhuurder is Woonbron. Woonbron heeft meer
bedrijfsruimten te huur, zowel voor startende als
doorstartende ondernemers.

Voor meer informatie

• www.woonbronmakelaars.nl > Ik zoek een bedrijfsruimte
• info@woonbronmakelaars.nl
• Woonbron Makelaars, telefoonnummer: 088 966 03 00

loze jongeren een zetje
De begeleiding wordt betaald door de Dienst Werk en
Inkomen van de gemeente Rotterdam.

Status

De bedenkers van het ‘Heilige Rotterdamse Boontjes’
Koffieproject zijn Rodney van den Hengel en Marco den
Dunnen, respectievelijk sociaal makelaar bij Thuis Op
Straat Delfshaven en jeugdcoördinator bij de politie. Zij
vroegen zich af hoe ze moeilijk bemiddelbare jongeren
konden helpen bij het veroveren van een plaats op de
arbeidsmarkt. Ze dachten eerst aan een fietsenwerk
plaats, maar het werd een koffiebedrijf. “Koffie is hip,
koffie is stoer, iedereen drinkt het”, zegt Rodney. “Koffie
heeft status en dat doet het goed bij jongens. De vier
mannen die nu in Ookami rondlopen, dienen als voor
beeld voor andere deelnemers. Ze kennen de wijk en
hebben dezelfde achtergrond. Zij staan met hun foto
op Facebook en mensen vinden hen leuk. Succesverhalen
uit hun eigen wijk doen het bij jongeren beter dan
ver-van-mijn-bed-verhalen.”
Abdel is maanden bezig geweest met klussen in Ookami.
Daarnaast leerde hij het koffiebranden. Hij is dolblij dat
hij weer werkt. “Door de economische crisis raakte ik
mijn baan in de haven kwijt en zat bijna twee jaar thuis.

Ik wist niet wat ik doen moest. Voor mij is dit project een
nieuwe kans. Straks ga ik andere jongeren begeleiden bij
het koffiebranden. Ik weet wat ze doormaken, omdat ik
zelf ook in die situatie heb gezeten.”

“voor mij is dit project
een nieuwe kans”
Koffieabonnement

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het werven van
deelnemers en de lancering van het nieuwe koffiemerk.
Al het geld dat wordt verdiend met de verkoop van koffie
abonnementen en de inkomsten van koffiebar Ookami
wordt in het project geïnvesteerd. Het plan is om een
tweede, grotere branderij annex koffielounge te openen in
de Merwehaven. Want meer werkplekken betekent meer
kansen voor jongeren. Daarvoor moeten op z’n minst
250 koffieabonnementen worden verkocht. Rodney hoopt
dat veel Rotterdammers – bedrijven en particulieren – zich
aan het project willen verbinden door een koffieabonne
ment af te nemen. “In Ookami kunnen ze onze koffie van
zelfgebrande koffiebonen komen proeven. Voor d 1 heb je
al een espresso en voor d 1,75 een cappuccino.” n
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Vraag het onze klantenservice
Bij onze klantenservice komen elke dag de meest uiteenlopende vragen binnen. Heeft u een vraag?
Kijk dan ook eens op www.woonbron.nl/vraagenantwoord.

Servicekosten: voorschot en afrekening
U heeft hem misschien al ontvangen via
de post: de afrekening van de service
kosten. Mocht dat nog niet het geval zijn,
dan vindt u hem binnenkort in de bus.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn alle extra kosten die
u betaalt naast de (kale) huurprijs. Het zijn
de kosten voor onze diensten en leveringen,
zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van
gemeenschappelijke ruimten (entrees
en trappenhuizen) of onderhoud van het
groen dat bij uw woongebouw hoort.

Te veel servicekosten betaald?

Te veel betaalde servicekosten krijgt u
binnen twee weken na ontvangst van
de afrekening teruggestort op uw bank
rekening. Controleer of het bankrekening
nummer klopt, dat wij van u hebben.

Betaalachterstand?

Als blijkt dat u een betaalachterstand
heeft, dan wordt dit bedrag eerst

verrekend met de te veel betaalde service
kosten.

Bijbetalen?

Vallen uw servicekosten hoger uit dan het
voorschot, dan betaalt u bij. Betaalt u de
huur via een automatische incasso en zijn
uw servicekosten lager dan c 100,-, dan
wordt dit bedrag automatisch geïncasseerd.
Is het bedrag hoger dan c 100,-, dan krijgt
u van ons een acceptgiro. Betaalt u de huur
per acceptgiro, dan ontvangt u van ons een
acceptgiro voor het bij te betalen bedrag
aan servicekosten.

Voorschot servicekosten aanpassen

De kosten van leveringen en diensten
kunnen lager of hoger uitvallen. Woonbron
kijkt elk jaar aan de hand van afrekening of
aanpassing van het voorschot servicekosten
nodig is. Daarmee voorkomen we dat er
flinke afwijkingen ontstaan tussen de
afrekeningen en de betaalde voorschotten.
Tussentijds kunnen er wijzingen optreden,

bijvoorbeeld door uitbreiding van het
schoonmaakprogramma, of toevoeging van
een servicekostenpost (aanstelling van een
huismeester). Het voorstel om het voorschot
servicekosten aan te passen, wordt eerst
voorgelegd aan de bewoners. Als 70% van
hen akkoord is, gaat de aanpassing door.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de afrekening
van de servicekosten, dan kunt u bezwaar
maken. Woonbron onderzoekt of de afre
kening juist is vastgesteld en of de kosten
op de jaarafrekening overeenkomen met
de werkelijk gemaakte kosten. Vervolgens
sturen wij u een brief waarin staat of uw
bezwaar is toegewezen of ongegrond is
verklaard.
Hoe kunt u bezwaar maken?
• Per brief: Woonbron, Postbus 2346,
3000 CH Rotterdam
• Via e-mail: info@woonbron.nl
• Telefonisch: 088 966 00 00 n

Vijf tips om uw tuin of balkon op orde te houden
Het is zomer. De bloemen bloeien, de bomen
staan in het blad. De dagen worden warmer en
het is langer licht. Tijd om de voor-/achtertuin
of het balkon onder handen te nemen. Een
goed onderhouden buitenruimte is prettig om
naar te kijken. Een oppepper voor uw woning,
en voor de straat.
• Planten en struiken kunnen uitbundig groeien
als ze het naar hun zin hebben. Snoei ze op tijd,
dan blijven ze in vorm en gaan niet overhangen.
• Geniet van uw tuin of balkon. Gebruik uw
buitenruimte niet als opslagplaats van afval,
spullen of bouwmaterialen.
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• Bescherm uw balkonbloemen bij storm.
Zet de bakken op de vloer. Als een vallende
bloembak schade veroorzaakt, bent u
daarvoor verantwoordelijk.
• Barbecueën? Woont u in een appartement,
kies dan een ruime, veilige plek elders
buiten. Op het balkon is barbecueën niet
toegestaan vanwege rookvorming en
brandgevaar.
• Feestje in de tuin of op het balkon?
Overleg met uw buren. Laat hen weten
dat het vanaf 22.00 uur weer rustig is. n

Fotowedstrijd!

Wie van u heeft de mooiste, creatiefste
of gezelligste buitenruimte? Maak een
foto van uw tuin of balkon en mail
deze voor 1 oktober 2015 naar
communicatie@woonbron.nl o.v.v.
‘Fotowedstrijd Wonen’. De winnaar ont
vangt een leuke attentie. De winnende
foto plaatsen we in het volgende
nummer van Wonen. n

Een rapportcijfer krijgen van u. Dat was even wennen
voor de klantenservice van Woonbron. Intussen
kijken de klantadviseurs reikhalzend uit naar de
uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken.
“De tips en opmerkingen zijn zo concreet, dat
we direct verbeteringen kunnen doorvoeren”, zegt
manager Romee van Barneveld.

Blij met uw
snelle feedback
Romee van Barneveld, manager klantenservice Woonbron.

Begin 2015 is Woonbron gestart met digitale klanttevreden
heidsonderzoeken. Als u contact heeft gehad met de klan
tenservice, dan krijgt u via e-mail een uitnodiging om deel
te nemen. In de tekst van het begeleidende mailtje nodigt
Romee van Barneveld u uit om te klikken naar de vragenlijst
op Woonbron.tevreden.nl. “We willen weten of u enthousiast
bent over onze dienstverlening”, vertelt Romee.

“het leuke van deze enquêtes is
dat ze zo concreet zijn”
Cijfers

Het invullen van de enquête gaat snel en gemakkelijk. Bij
elke vraag klikt u een cijfer van een tot en met tien aan. De
vragen gaan onder meer over: de klantenservice, het gesprek
met de medewerker, snelheid van werken, bereikbaarheid en
of u Woonbron zou aanbevelen bij familie en vrienden. Het
formulier biedt ook ruimte voor tips en opmerkingen. “Op
deze manier krijgen we heel snel feedback”, zegt Romee van
Barneveld. “Het leuke van deze enquêtes is dat ze zo concreet
zijn. We kunnen er direct verbeteringen uit halen. Als we bij

voorbeeld terugkrijgen dat bepaalde informatie niet op onze
website te vinden is, zorgen we ervoor dat het er alsnog op
komt te staan. Krijgen we opmerkingen over onduidelijkheden
in een formulier, dan passen we het meteen aan.”

Gemotiveerd

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek worden
teruggekoppeld naar de klantadviseurs. Dat was wennen in het
begin, want een rapportcijfer krijgen, is best spannend. Romee
van Barneveld ziet dat het enthousiasme intussen groot is bij
haar medewerkers. “Ze willen echt graag weten of ze u goed
hebben geholpen. En ze zijn heel gemotiveerd om zichzelf te
verbeteren. Dan helpt het natuurlijk als je feedback krijgt.”
Woonbron wil bij u een acht, een negen of een tien scoren. Of
die ambitie gehaald wordt, bepaalt u. “Wij kunnen onszelf wel
goed vinden. Maar daar gaan wij niet over. Dat bepaalt degene
die onze diensten afneemt, u dus. U besteedt een groot deel
van uw inkomen aan wonen. Als u dan een keer contact hebt
met onze klantenservice dan wilt u gehoord en geholpen
worden. Dat begrijpen wij heel goed. Ik nodig iedereen dan
ook van harte uit de enquête in te vullen.” n
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Nieuwe look voor oude meubels
Bent u uw interieur zat? Of zijn de meubels niet meer zo mooi als vroeger?
Wij geven u handige tips om oude meubels op te knappen.

Met een beetje handigheid tovert u
oude meubels of leuke afdankertjes om
in ware pronkstukken die zo weer jaren
mee kunnen. In een paar uur geeft u een
meubelstuk een volledige metamorfose.

Stap 3: Leg de stukjes op het te beplak
ken onderdeel. Kijk of u voldoende hebt
om de basis te beplakken. Verdeel de
gekleurde stukjes gelijkmatig over het
oppervlak.

Opknappen met papier

Stap 4: Voor het beste resultaat doet u
lijm op het te beplakken oppervlak én op
het papier. Voor het opplakken moet het
vaak eerst even drogen (zie instructies op
de bus).

Het beplakken van meubels en andere
spullen is een leuke manier om uw huis
op te fleuren. Met papier geeft u meubels
of kistjes, dozen, potten, etc. een andere
uitstraling. Gebruik foto's of plaatjes
uit tijdschriften of boeken, of print een
leuke tekst vanaf uw computer. En ook
heel leuk: bladmuziek, inpakpapier, oude
landkaarten en brieven, behang of oude
ansichtkaarten.

Aan de slag

Wat heeft u nodig: Tafeltje/krukje/kast,
oude tijdschriften of ander papier, schuur
papier, (spuit)lijm, vernis, kwast, ammoniak
en oude doek, zachte oude doek.
Stap 1: Schuur het meubel dat u wilt
beplakken. Ontvet met een doek met
ammoniak.
Stap 2: Knip of scheur de delen uit het
tijdschrift of uit het papier dat u wilt
gebruiken.
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Stap 5: Plak de stukjes op en zorg ervoor
dat het papier goed vast zit. Ga met een
zachte doek over elk stuk papier om het
vast te wrijven. Zo krijgt u geen bobbels.
Stap 6: Na één uur: de eerste laag vernis
aanbrengen met een kwast.
Stap 7: De volgende dag met tussen
pozen van twee uur, een tweede, derde
en vierde laag vernis aanbrengen. Hoe
meer lagen hoe sprekender de kleuren
worden.
Om het helemaal af te maken kunt u
de rest van het meubeltje nog een kleur
geven met verf.
En klaar is uw trendy krukje! n

Nog meer
creatieve ideeën
Manuel: “Wij hebben een saai
wit kastje helemaal bekleed met
wit, langharig nep bont (zijkant,
bovenkant). Het schuifdeurtje
hebben we bontloos gelaten. Het
resultaat was super! Het bont
hebben we gekocht op de markt
en kostte maar een tientje!”
Naomi: “Van een donkere eiken
tafel maakte ik een moderne
landelijke tafel. Hoe? Eerst het
blad insmeren met afbijtmiddel
en eraf krabben met een pla
muurmes. De rest met schuur
papier goed afschuren. De poten
van de tafel licht opschuren en
met grondverf grof schilderen.
Het hoeft niet netjes en dik. Als
het droog is, schuur je het nog na
met een heel fijn schuurpapier
tje. Het blad behandel je met olie
op kleur van jouw smaak. Binnen
een dag klaar en erg mooi.”

– advertentie –
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Huurverhoging
Elk jaar stelt de regering vast met welk
percentage de huren maximaal omhoog
mogen. In 2015 mogen de huren voor de
lagere inkomens maximaal 2,5% stijgen
(inflatie + 1.5%). Daarnaast mogen
verhuurders ook een inkomensafhankelijke
huurverhoging rekenen.
Woonbron heeft de huuropbrengsten nodig
om haar kerntaak goed uit te kunnen
voeren. We gebruiken dit om uw woning
te onderhouden, maar ook bijvoorbeeld
om (op termijn) renovaties uit te kunnen
voeren of nieuwe woningen te bouwen.
Voor de sociale huurwoningen van Woon
bron gelden per 1 juli 2015 de volgende
percentages voor de huurverhoging:
• 2,5% voor huishoudinkomens lager
dan d 34.229,- per jaar
• 3,0% voor huishoudinkomens van
d 34.229,- tot d 43.786,- per jaar
• 5,0% voor huishoudinkomens boven
d 43.786,- per jaar
Voor kamers, woonwagens en woonwagen
standplaatsen is per 1 juli 2015 de maximale
huurverhoging 2,5%.

Huurmatiging

Voor een groep van ruim 4.000 huishou
dens maken we, net als vorig jaar, een
uitzondering. Zij krijgen een matiging van
de huurverhoging. We zien namelijk dat in
de laagste inkomensgroep (inkomen tot
d 34.229), een aantal mensen met een huur
tussen d 576 en d 710, in de knel komt. Wij
ontzien deze - meest kwetsbare - groep
door bij haar de huur alleen met inflatie te
verhogen (1%). Voor deze huurders wordt
de huurverhoging namelijk onvoldoende
gecompenseerd door de huurtoeslag.

Betaalbaarheid

Woonbron heeft besloten deze huurma
tiging door te voeren om de toenemende
druk op betaalbaarheid te beperken. Wij
voelen ons mede verantwoordelijk een
bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid
van het wonen. Dit doen wij in overleg met
onze onze bewonersvertegenwoordiging,
verenigd in de CPRW (Concern Participatie
Raad Woonbron). De CPRW heeft ook de
wens een matiging door te voeren. n

Heeft u snel
een huurwoning
nodig?
Dan bent u bij onze afdeling Tijdelijk
Wonen aan het goede adres. Deze
afdeling verhuurt onze tijdelijke
woningen in Dordrecht en Rotterdam
(Hoogvliet/IJsselmonde).
Het zijn woningen die op termijn
worden gesloopt of gerenoveerd. In
afwachting daarvan verhuren we de
vrijgekomen woningen tijdelijk tegen
een zeer aantrekkelijke prijs. Een
woonpas is niet nodig.

Nieuw in Hoogvliet

Vanaf juni verhuren wij verschillende
woningen in Hoogvliet waarvan de
sloop in 2020 of 2022 begint. Dit
betekent dus dat u nog een aantal
jaren kunt huren voor een aantrekke
lijke huurprijs.

Komt u in aanmerking?

De volgende voorwaarden gelden:
• U heeft een vast inkomen uit werk,
studiefinanciering of uitkering
(het gezamenlijke van alle mee
verhuizende personen bruto
jaarinkomen mag niet hoger zijn
dan d 34.911);
• Er is geen sprake van huurschuld;
• U heeft geen overlastverleden;
• Er zijn geen inwonende minder
jarige kinderen.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een woning
via Tijdelijk Wonen? Kijk dan op
www.woonbron.nl/tijdelijkwonen.
Hier vindt u alvast een kleine selectie
van onze tijdelijke woningen en
tijdens het intakegesprek kunnen
wij het overige aanbod met u
bespreken.

Heeft u nog vragen?

Bel gerust met onze klantenservice
via 088 966 00 00 of stuur een e-mail
naar tijdelijkwonen@woonbron.nl. n
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Steeds meer klanten kiezen voor
gemak en regelen hun huurzaken
online. Ook Angela Dumay uit
Delft maakte een Mijn Woonbronaccount aan. Daarmee zette ze
de teller op tweeduizend. “Ik kan
inloggen waar en wanneer het mij
uitkomt”, zegt ze.

”Inloggen waar en
wanneer ik wil”
Angela Dumay woont een jaar of tien
in een eengezinswoning in het centrum
van Delft. Hoewel deze dertig jaar oude
woning in prima staat is, gaat er af en
toe iets stuk. Zoals laatst een kraan en
een deurknop. Omdat Angela een service
contract heeft afgesloten, kon ze Woon
bron laten komen om de reparaties uit
te voeren. Via de website diende ze een
reparatieverzoek in. “Omdat ik toch op
de site was, heb ik meteen een account
aangemaakt in MijnWoonbron.nl. Dat
aanmelden ging heel gemakkelijk”, zegt
ze, “alles wijst zich vanzelf.”
Het voordeel van een eigen account,
vindt Angela vooral dat de drempel om
contact te zoeken met Woonbron lager is.
“Vroeger moest ik de map met papieren
erbij pakken om het telefoonnummer
op te zoeken. Nu kan ik inloggen waar
en wanneer ik wil als ik iets wil wijzigen,
doorgeven of inzien. Wel zo handig,

zeker wanneer je zoals ik, in wisselende
diensten werkt. Ik ben verpleegkundige.”
Over het online reparatieverzoek is ze
vol lof. “Het formulier zit slim in elkaar.
Je krijgt plaatjes van alle vertrekken van
een woning te zien. Je klikt een vertrek
aan: gang, keuken, woonkamer of bad
kamer. Dan verschijnt een lijst met alles

wat er in dat vertrek aanwezig is. Daar
klik je op, bijvoorbeeld de kraan. In het
vrije veld omschrijf je wat er met de
kraan aan de hand is. Ook kun je aan
geven wanneer je wilt dat Woonbron
langskomt. Je hoeft dan niet de hele dag
op de monteur te wachten. Via de mail
krijg je een bevestiging, zodat je zeker
weet dat alles goed is doorgekomen.” n

Voordelen Mijn Woonbron
In MijnWoonbron.nl regelt u zelf uw huurzaken online. U logt in met uw inlognaam
en wachtwoord. Direct daarna kunt u uw persoonlijke gegevens inzien en de gegevens
van uw woning: de huurprijs, een overzicht van de huurbetalingen en de woningwaar
dering. Sommige gegevens, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres kunt u direct
zelf wijzigen. Ook is het mogelijk om digitaal een reparatieverzoek of een klacht over
overlast in te dienen.
Ook een account aanmaken? Ga naar www.mijnwoonbron.nl.

wonen | 11

Bijzondere
samenwerking
Voor Bahit Abdelmajid en Wahid Bakhtari van PerspeKtief is onkruid wieden en groen snoeien in de Krakeelpolder een welkome dagbesteding. “Hopelijk is het een

Ze schoffelen de tuin, ruimen zwerfafval op of doen klusjes in onze woningen: langdurig
werklozen, licht verstandelijk gehandicapten en mensen die extra zorg en begeleiding nodig
hebben. Het is een prachtvoorbeeld van hoe de economische tegenwind tot iets positiefs
heeft geleid. Organisaties moesten met minder budget toch resultaten boeken en dat vraagt
om creatieve oplossingen. Zo zijn in de afgelopen jaren bijzondere samenwerkingen in
het maatschappelijk middenveld ontstaan. En wat nou zo mooi hiervan is: organisaties,
cliënten en bewoners hebben allen profijt!
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activiteiten en projecten voor mensen die
zijn aangewezen op een bijstandsuitke
ring. “Woonbron wil graag middenin de
samenleving staan”, vertelt Sèan Creegan,
teamleider complexbeheer. “Natuurlijk
kunnen we specialisten inhuren om onze
gemeenschappelijke ruimtes en gebouwen
te onderhouden, tegelijk weten we dat
sommige cliënten van maatschappelijke
organisaties ernaar snakken om iets zin
nigs te doen te hebben. Dit zijn klussen
die zij kunnen behappen. Daarom heb
ben we contact gezocht met PerspeKtief,
Ipse de Bruggen en Stunt, met de vraag of
enkele van hun cliënten het misschien leuk
zouden vinden om voor ons aan de slag
te gaan.” Het gaat om eenvoudig, maar
waardevol werk, bijvoorbeeld het opruimen
van dorre bladeren en het vrijhouden van
brandgangen, maar er zijn ook mensen
die helpen bij het schilderen van openbare
ruimtes, of die kleine klusjes doen in de
wooncomplexen. “Voor hen is het een zin
volle en leuke dagbesteding en wij zijn er
echt heel goed mee geholpen. We zijn dik
tevreden”, meent Creegan.

Positief zelfbeeld

opstapje naar een betaalde baan, ooit”, meent Bakhtari.

Wij hadden een probleem. Zij hadden een
oplossing: PerspeKtief, Ipse de Bruggen
en stichting Stunt. Alledrie helpen ze mee
om onze wooncomplexen en de openbare
ruimte eromheen schoon, heel en veilig
te houden. Best bijzonder, want het zijn
alledrie maatschappelijke organisaties
die zich ontfermen over de kwetsbaren in
de samenleving. Bij PerspeKtief kunnen
mensen terecht die voor korte of langere
tijd opvang, begeleiding of ondersteuning
nodig hebben, bijvoorbeeld dak- en thuis
lozen. Ipse de Bruggen biedt zorg en huis
vesting voor verstandelijk en meervoudige
gehandicapten en Stunt ontwikkelt zinvolle

Veel van deze cliënten zijn ook onze bewo
ners. Wat is er voor een woningcorporatie
nou mooier dan te investeren in de eigen
bewoners? Met Stunt werken we bijvoor
beeld al acht jaar samen. Eerst met de
Vliegende Brigade en nu met PlusKlus.
Deelnemers verrichten in leerwerktrajecten
eenvoudige werkzaamheden bij ouderen
thuis, zodat zij langer zelfstandig in hun
woning kunnen blijven wonen. Ook brengen
ze veiligheidsvoorzieningen aan in onze
huurwoningen. “Bij deze projecten snijdt
het mes duidelijk aan meerdere kanten”,
vindt John Deelstra, projectleider van het
leerwerkbedrijf PlusKlus. “Ouderen zijn
dolgelukkig met de aanpassingen in hun
woning, zoals een verhoogd toilet of beu
gels in de douche. Voor onze deelnemers is
het geweldig om te ervaren hoe dankbaar
deze mensen zijn. Dat is goed voor hun zelf
beeld. Ze voelen zich weer nuttig.” In veel
gevallen gaat het om mensen die bijzonder
moeilijk een baan kunnen vinden of houden.
Met intensieve begeleiding van Stunt lukt
het sommigen weer een reguliere baan te
vinden. Als dat niet mogelijk blijkt, vinden
sommigen hun draai in vrijwilligerswerk.
Deelstra: “We bieden deze mensen een
sociaal netwerk, opleiding, werkervaring,

“voor mensen met een
verstandelijke handicap is
dit een mooie vorm van
dagbesteding”
arbeidsritme, structuur en individuele
begeleiding. Daardoor gaan ze zich beter
voelen en raken ze beter gemotiveerd om
serieus aan het werk te gaan, en te blijven.”

Kopje koffie

De cliënten van PerspeKtief houden brand
gangen vrij van onkruid en verrichten kleine
reparaties in de Krakeelpolderbuurt en
Tanthof. “We ruimen al enige tijd zwerfafval
op bij een aantal sportverenigingen”, vertelt
Jeroen Vink van PerspeKtief. “Ook halen we
zwerfvuil op in een paar Delftse wijken. Dat
loopt prima. Daardoor kwam Woonbron op
het idee ons in te schakelen.” De deelnemers
zijn heel positief. “Ze krijgen door dit werk
weer het gevoel dat ze erbij horen, ze staan
positiever in het leven en zitten nu eens
een keer niet in de hoek waar tegenaan
geschopt wordt. Ook de bewoners zijn heel
enthousiast. Hun woonomgeving wordt
goed schoongehouden en het contact met
onze cliënten is hartelijk. Bewoners maken
graag een praatje met ze en nodigen ze
soms zelfs uit voor een kopje koffie.”

Waardering

De samenwerking met Ipse de Bruggen is
nog vrij pril. Mensen met een verstande
lijke beperking werden in Delft al ingezet
bij groenbeheer en het opruimen van
zwerfafval in Voorhof en winkelcentrum
In den Hoven. Nu houden ze voor ons de
omgeving schoon van de wooncomplexen
aan de Herculesweg, Vulcanusweg en
Artemisstraat. “We waren al in die omge
ving actief, dus dat sloot mooi aan”, meent
zorgmanager Marcel Tissen. Elke maand
trekken acht cliënten van Ipse de Bruggen
er een dag op uit om te vegen en te rui
men. “Voor mensen met een verstandelijke
handicap is dit een mooie vorm van dag
besteding. Ze maken weer deel uit van de
maatschappij, zijn lekker buiten en ze zijn
ook nog eens zinvol bezig. Ideaal gewoon.
Van de omwonenden krijgen we vooral
positieve reacties. Ze zijn blij dat de omge
ving op orde is en hebben veel waardering
voor de inzet van onze cliënten.” n

wonen | 13

Laat uw stem horen
Mila Jokhoe en Annie de Vreede aan het werk op Moe’stuin. De volkstuin zorgt voor binding in de wijk en is uitgegroeid tot een populaire ontmoetingsplaats voor iedereen.

Plezierig wonen doe je pas ècht als je elkaar kent. In dichtbevolkte buurten zoals Poptahof Delft gaat dat niet vanzelf.
Verschillende activiteiten zijn ingezet om bewoners hèt
zetje in deze richting te geven, om met elkaar in contact
te komen en samen iets te ondernemen in de buurt.
Mila Jokhoe pakte die ‘handschoen’ op. “Ik vind het fijn
als ik mensen ergens mee kan helpen.”

Woonbron is voortdurend in gesprek met bewoners van
Poptahof om te kijken hoe mensen met nog meer plezier
in de wijk kunnen wonen. Dat gebeurt in het buurtplat
form, maar veel gebeurt ook informeel. “We zien onze
bewoners als bondgenoten”, vertelt gebiedscoördinator
Jaap van Zwet. “We hebben een gemeenschappelijk
doel: plezierig wonen. Daar spannen wij ons graag voor
in, want een tevreden bewoner is trots en zuinig op zijn
woonomgeving en draagt bij aan een gezellige buurt.”

Praten heeft zin

Een belangrijk aanspreekpunt, zowel voor Woonbron als
voor de bewoners, is Mila Jokhoe. Ze woont al 34 jaar in
Poptahof. Ze houdt van de wijk en zijn bewoners, al vindt
ze dat sommigen best wat meer initiatief zouden mogen
tonen. “Sommige mensen moeten bijvoorbeeld een enorme
drempel overwinnen om Woonbron te bellen als er iets
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kapot is in hun woning. Het liefst willen ze dat ik voor ze
bel. Maar daar begin ik niet aan. ‘Je moet gewoon bellen’,
zeg ik dan. ‘Ze komen toch niet’, krijg ik vaak te horen.
Maar dat is onzin. Ik snap niet waar die negatieve houding
vandaan komt.” Mila spoort bewoners aan om deel te
nemen aan wijkbijeenkomsten en activiteiten. “Soms
komen ze alleen als ik er ook ben. Dat is vleiend, maar het
gaat niet om mij”, zegt ze lachend. “De bewoners moeten
juist ook andere mensen ontmoeten, vertellen waar zij
behoefte aan hebben of waar zij zich aan storen. Het
heeft zin om naar bijeenkomsten te gaan en je stem te
laten horen”, weet ze uit ervaring. “Op ons verzoek is
bijvoorbeeld de zitbank bij de Akropolis weggehaald,
omdat deze hangjongeren aantrok.”

Handen en voeten

Mila stond tien jaar geleden samen met een aantal andere
buurtbewoners aan de wieg van Moe’s tuin. In de volkstuin
verbouwen buurtbewoners hun eigen groente en fruit.
Het is nu een ontmoetingsplaats geworden voor jong en
oud. “Als je elkaar beter leert kennen, stap je makkelijker
op elkaar af, durf je om hulp te vragen. Dat is goed voor de
mensen en de saamhorigheid in de wijk”, vindt Mila. De
taal hoeft geen hindernis te zijn. “Ik werk in de thuiszorg.
Sommige klanten spreken geen woord Nederlands. Geen
probleem. We communiceren met handen en voeten, maar
we begrijpen elkaar prima.” n

Frieda Vogel:

“Het is hier
net een
groot gezin”
Het blauwe hek van de speeltuin in de
Korenaarstraat in Rotterdam Delfshaven is nog
dicht op deze mooie lentedag. Frieda, één
van de medeoprichters van de kinderspeeltuin
lijkt er niet te zijn. Na een paar keer aanbellen,
verschijnt haar man Jaap voor het raam,
“We komen voor Frieda.” “Die is er niet,” zegt
haar man. “We hebben een afspraak met
haar.” “Afspraak? Ik weet nergens van. Ze is
met haar dochter boodschappen doen.”

Op dat moment komt er een kleine auto
aan. Frieda stapt gehaast uit, met een
grote boodschappentas. “Hallo,” roept ze
hartelijk en strijkt haar wilde, rode haar
uit haar gezicht. “We hadden morgen
toch pas een afspraak?” Frieda komt met
een verbaasde blik dichterbij. Het maakt
niet uit, de afspraak vergeten of niet,
het hek van de speeltuin gaat open. De
weg gaat naar de overdekte ruimte van
de speeltuin. Frieda zet koffie en snijdt
daarbij meteen een paar plakken cake af.

een kinderkamp in Bladel organiseren.
Deze hele speeltuin runnen we samen.
Maar, we hebben het met de hele buurt
op poten gezet.
We wilden een veilige plek om te spelen
voor onze kinderen. Hun moeders helpen,
ook met het overblijven, dan wordt hier
een boterhammetje gesmeerd en mogen
de kids de dieren verzorgen. Het is hier
net een groot gezin.”

Steun van alle kanten

“Het begint hier zo langzamerhand een
echte kinderboerderij te worden. Er zit
hier vaak een buurman boekies te lezen,
dan zit hij hier lekker buiten. Het gaat
hartstikke goed met onze speeltuin.
We investeren in elkaar en in de partners.
Ik heb altijd een goede samenwerking
gehad met al die instanties.” n

Wat doe je allemaal voor de buurt?
“Ojee, moet ik dat echt gaan zeggen?
Jaap zegt wel eens: ‘je ken net zo goed
je bed beneden zetten.’ Daar gaat ie
dan… Ik zit bij: De Buurt Bestuurt en bij
de buurtouders in samenwerking met
Woonbron. Met de Woonbron-euro kan
ik naailessen aan kinderen geven, of

Oproep
Heeft u ook een leuk verhaal over uw buurt of buurtwerk? Stuur dan
uw verhaal in en verdien een cadeaubon ter waarde van d 50,-. Wanneer
uw verhaal uitgekozen wordt om uitgebreid aan bod te komen in het
volgende nummer van Wonen. Mail uw verhaal naar: communicatie@
woonbron.nl. U ontvangt bericht of uw verhaal uitgekozen wordt voor
de volgende editie van Wonen.
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Ander gezicht voor
Mevrouw Holst: “Oud IJsselmonde is weer helemaal top!”

In de Sagenbuurt in Oud IJsselmonde (Rotterdam) is Woonbron sinds 2013 bezig met groot
onderhoud aan de woningen. Aannemer Zwaluwe Bouw rondt de tweede fase van het onderhoud
op dit moment af. Zo zijn in het voorste gedeelte van de wijk de steigers al weg, maar iets
verderop zijn de werklui nog volop in actie. De woningen zijn onder andere voorzien van isolatie en
van dubbel glas. Bovenwoningen hebben ook een nieuwe dakkapel gekregen. Een forse ingreep,
maar wel een die het wonen een stuk comfortabeler maakt.

De heer en mevrouw Holst wonen al bijna 36 jaar in een
bovenwoning in de Sagenbuurt. Vroeger met kinderen en
viervoeter, tegenwoordig samen. Mevrouw Holst: “Ons huis
kwam als allereerste aan de beurt bij dit project. In eerste
instantie vond ik het wel spannend toen de werklui op de
stoep stonden”, vertelt ze openhartig. “Ja, ik was best
nerveus en eigenlijk vond ik het maar niets. Misschien
kwam dat omdat we de eersten waren. Iedereen moest
nog een beetje wennen. De eerste dag zei de aannemer:
‘Als u echt niet wilt dat we uw woning komen verbouwen,
dan doen we het niet hoor’. Toen bedacht ik me dat ik het
toch wel graag wilde. Vervolgens heb ik het maar gewoon
op mij af laten komen.”

“ik vond het wel spannend”
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Tevreden met het resultaat

Mevrouw Holst is tevreden met het eindresultaat.
“Eigenlijk viel het hartstikke mee! In september 2014
begonnen ze aan de zijmuren, in oktober stonden de
steigers. Net voor de kerst was alles klaar.” De meeste
werkzaamheden, zoals het plaatsen van de dakkapel,
vonden buiten plaats. “Als ze buiten aan het werk zijn,
merk je er niet zo veel van. Binnen zijn ze maar een paar
dagen bezig geweest. Er zijn onder meer een afzuig
systeem, een verwarming op pootjes, rookmelders en
een nieuwe meterkast geplaatst. Ze hebben alles keurig
gedaan.” De heer Holst laat zien waar de rookmelders
hangen en zegt: “Kijk maar, de buisjes zijn mooi weg
gewerkt. Daar is niets meer van te zien.” Zijn vrouw vult
aan: “Ik vind het eindresultaat mooi, we zijn er blij mee.
Het is keurig netjes.”

de Sagenbuurt
Mevrouw Eijkhout en haar dochter: “Blij dat er iets ging gebeuren.”

Tip voor andere bewoners

Hebben ze nog een tip voor bewoners bij wie het onder
houd nog aan de gang is? Mevrouw Holst: “Ja, als er iets
is, loop dan meteen bij de aannemer of de opzichter
langs. Ze zijn meestal wel in de buurt te vinden, in hun
kantoortje of buiten. Ze zijn eigenlijk altijd aanspreekbaar
en lopen doorgaans ook even mee. Laatst ben ik naar ze
toegegaan en vroeg gewoon op z’n Rotterdams of ze nog
iets voor me konden doen.”

Benedenwoning ook aangepakt

Precies bij de voordeur van mevrouw Eijkhout in de
Brandaanstraat wordt er gewerkt. Ze waren toch klaar
hier? “Bij het groot onderhoud nemen ze ook de onderkant
van de galerij hierboven mee. Daar hadden we namelijk
last van”, vertelt mevrouw Eijkhout. Zij heeft een beneden
woning en kijkt dus dagelijks tegen de galerij aan. “Door
het vocht kwamen er steeds stukken los. Mooi dat dit pro
bleem nu goed aangepakt wordt.” Ze wijst naar boven en
zegt: “Mijn dochter woont hier precies boven. Dat was echt
een toevalstreffer. Daar ben ik zo dankbaar voor.”

Een meevaller

Mevrouw Eijkhout is blij dat haar woning is opgeknapt
en vertelt: “Ik dacht: ik kijk wel wat er komt. Sommige
mensen klagen over de rotzooi, maar dat heb je altijd als
er gewerkt wordt toch? Die troep heb je nooit langer dan
een dag.” Achteraf gezien vond ze de werkzaamheden
binnen in het huis erg meevallen. “Het meest ingrijpend

vond ik de dag dat de oude pui eruit ging en de nieuwe
erin kwam. Toen was het wel even koud.” Maar nu zijn de
dagelijkse kou en tocht geheel uit huis verdwenen. “Eerder
was het in de winter echt te koud om bij de ramen te
zitten. Er lagen handdoeken voor de ramen. Nu is het
heerlijk warm binnen. Ik ben er echt op vooruit gegaan.”

Koffie voor de werklui

Over de werklui is mevrouw Eijkhout zeer te spreken:
“Het waren hele aardige en nette jongens. Uit Brabant,
dus het klikte meteen want daar kom ik oorspronkelijk ook
vandaan! Ik vond het eigenlijk wel gezellig, een praatje
maken, samen koffie drinken. Ze hebben vlug en netjes

“als je buiten aan komt lopen
is het een heel ander gezicht”
gewerkt hoor. Ze dekten alles af.” Intussen komt de dochter
van mevrouw Eijkhout bij het gesprek zitten en zegt: “Als je
buiten aan komt lopen, is het een heel ander gezicht. Het
is mooi geworden, veel netter. Het gebouw is er van opge
knapt.” Mevrouw Eijkhout vult verder aan: “We hebben nu
allemaal een lampje naast de deur, een vlaggenmast en
een kijkgat in de deur. In het voorjaar gaat mijn zoon de
binnenkant ook opknappen. Dan heb ik helemaal een lekker
huisje. Ik zit hier goed en kan zo prima mijn ouwe dag in.” n
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Woonnet Rijnmond, dé stek voor
een nieuwe plek!
Een woning zoeken in de stadsregio Rotterdam is vanaf 29 juni 2015 nog makkelijker. Vanaf dan is de vernieuwde
site www.woonnetrijnmond.nl online. Het uiterlijk van de website is mooier en frisser. Het aanbod is ruimer en - niet
onbelangrijk - het zoeksysteem is sneller en efficiënter.

Voordelen

Wie op zoek is naar een woning in de stadsregio
Rotterdam vindt op www.woonnetrijnmond.nl
al het aanbod sociale huurwoningen, vrije
sector huurwoningen en koopwoningen. Maar
per 29 juni ook garages, parkeerplaatsen,
bedrijfsruimten en bergingen van corporaties
in de stadsregio Rotterdam. Wat digitaal kan,
gebeurt ook digitaal. U doet veel zelf en u
heeft daarmee ook inzicht in het verloop van
uw zoekproces. Voor vragen kunt u via e-mail
terecht bij de helpdesk van Woonnet Rijnmond.
Op de site vindt u makkelijk uw weg, het
systeem is zo ingericht dat u vindt wat u zoekt.
Elke dag.

dé plek voor ‘n nieuwe stek

Dagelijks nieuwe woningen

Direct kans
op een huurwoning

Koop? Huur?
Wonen voor elk budget!

Uw WoonWens: de best
passende woningen eerst!

Nieuwe site, nieuwe gegevens nodig!

Maakt u nu al gebruik van Woonnet Rijnmond?
Bent u ingeschreven als woningzoekende? Dan
kunt u tussen 20 juni en 28 juni uw gegevens
alvast aanpassen en een account aanmaken.
In deze week kunt u helaas niet reageren op
woningen in verband met het omzetten van
alle gegevens. Maar vanaf 29 juni staat de
vernieuwde website volledig tot uw dienst.
Met uw eigen account wordt het mogelijk om
de woning te vinden die bij u past.

www.woonnetrijnmond.nl

Nieuw is dat u elke dag aanbod vindt op
de site en elke dag kunt reageren. Voor de
nieuwe service en mogelijkheden van
www.woonnetrijnmond.nl betaalt u d 10,-

per jaar. Dus zorg dat u uw inschrijving
verlengt; zo kunt u naar hartelust op zoek
naar uw nieuwe stek. n

Woonbron sluit zich per 1 juli aan bij Woonkeus
Om een woning van Woonbron in
Dordrecht te huren, moest u zich in het
verleden inschrijven als woningzoekende
bij POL. Per 1 juli van dit jaar houdt POL
op te bestaan en sluit Woonbron zich aan
bij Woonkeus. Het voordeel voor u is dat
alle sociale huurwoningen die in de regio
Drechtsteden leegkomen voortaan op één
plek worden geadverteerd: op Woonkeus.nl.
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Staat u alleen in POL ingeschreven? Dan
dient u – waar nodig – uw e-mailadres
te actualiseren. Verder hoeft u niets te doen,
want uw gegevens worden automatisch
overgenomen naar Woonkeus. Het zoeken
en vinden van woningen is in Woonkeus
anders dan POL en ook geldt een vergoeding
voor het gebruik van Woonkeus. Hierover
ontving u onlangs een brief.

Heeft u vragen hierover?

Neem dan gerust contact op met ons via
088 966 00 00 of kijk op www.woonbron.nl.
Voor meer informatie over Woonkeus, kijkt
u op www.woonkeus.nl. n

Lekker rustig in de serviceflat
Overburen Gerda Nijland en Roel Bosch wonen met plezier in De Kulk.

Eerst waren ze huisgenoten. Nu zijn Gerda Nijland en Roel
Bosch overburen. Samen met vijftien andere cliënten van
Stichting Pameijer verhuisden ze eind maart naar serviceflat
‘De Kulk’ in Hoogvliet (Rotterdam). Daar kreeg ieder zijn
eigen tweekamerappartement met balkon.
Een appartement op de twaalfde en hoogste verdieping
van De Kulk. Gerda Nijland en Roel Bosch, cliënten van
zorgorganisatie Pameijer, wisten wel wat ze kozen. “Hele
maal bovenin, lekker rustig”, zegt Gerda tevreden. Vanuit
haar woonkamerraam kijkt ze richting Poortugaal en
wijde omgeving. Het appartement van Roel ligt aan de
andere kant van de gang. Zijn woonkamer biedt uitzicht
over Hoogvliet. Hij geniet van de ruimte om hem heen.
“Ik heb wel eens eerder op mijzelf gewoond, maar het
was daar zo klein dat de muren op mij afkwamen. Hier is
het groter en rustig. Geen geschreeuw.”
Gerda is voor dit gesprek met Wonen overgestoken naar
het appartement van Roel. Ook begeleider Angelique
van Bezouwen van Pameijer zit aan tafel. Zij vertelt dat
Pameijer 24 tweekamerappartementen huurt in De Kulk,
waarvan één wordt gebruikt als kantoor en slaapruimte

voor de begeleiders. Die begeleiders zijn permanent aan
wezig. Eind maart ging de eerste groep cliënten over,
onder wie Gerda en Roel. “Eerst woonden onze cliënten
in groepjes van drie of vier in eengezinswoningen. Maar
dat was niet ideaal. Ieder zat teruggetrokken op zijn eigen
kamertje en kwam nauwelijks in de gemeenschappelijke
woonkamer. Samenwonen is ook lastig, zeker als je niet voor
elkaar gekozen hebt. Hier hebben ze meer privacy en rust.”
De Kulk heeft op de begane grond een recreatiezaal.
Daar serveert een cateringbedrijf elke avond een warme
maaltijd. Het is aan cliënten zelf of ze mee-eten of
niet. Roel doet dat wel. Gerda kookt zelf. Ook de andere
bewoners van de serviceflat mogen aanschuiven bij de
maaltijdservice en dat doen er steeds meer.
Nu de verhuizing achter de rug is, pakken Gerda en Roel
hun leven weer op. Roel werkt vier dagen in de week als
klusser bij ‘De Klusserij’. Gerda gaat twee keer in de week
naar ‘Senior Plus’ om te breien en bezoekt haar vriend of
haar dochter. “Als ik wegga, moet ik dat wel even melden
bij de begeleiders.” Gerda en Roel hebben het allebei naar
hun zin in hun nieuwe woonomgeving en zijn vast van
plan om deel te nemen aan de activiteiten die in ‘De Kulk’
worden georganiseerd. n
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Zo regelt u uw zaken met Woonbron
Hoe kan ik een storing melden of reparatieverzoek doorgeven? Ik heb last van mijn buren
en we komen er samen niet uit: wat nu? Uw zaken met Woonbron regelt u gemakkelijk
en snel. Kies de manier die het beste bij u past.

Mijn Woonbron

Langskomen (op afspraak)

Op Mijn Woonbron regelt u gemakkelijk uw zaken
wanneer het u uitkomt. Bij de eerste keer inloggen,
krijgt u enkele controlevragen. Na beantwoording
van deze vragen is uw account aangemaakt en kunt
u direct zaken regelen als:

Woonbron Delft
Aart van der Leeuwlaan 8, 2624 LD Delft
Openingstijden klantpunt:
op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur

• Het wijzigen van uw gegevens (zoals telefoon

nummer, e-mailadres, bankrekening en dergelijke)

• Inzien brieven die u van ons heeft ontvangen
• Reparatieverzoek (ook vóór inlog)
Sociale media
Volg ons op Facebook en Twitter
www.facebook.com/woonbron
www.twitter.com/woonbron

Woonbron Dordrecht
Van Baerleplantsoen 26, 3314 BH Dordrecht
Openingstijden klantpunt:
op werkdagen van 13.00 uur tot 16.30 uur
Woonbron Rotterdam Delfshaven
Aelbrechtskade 82, 3023 JA Rotterdam
Openingstijden klantpunt:
op werkdagen van 13.00 uur tot 16.30 uur
Woonbron Rotterdam IJsselmonde / Prins Alexander
Hollands Tuin 310, 3078 EE Rotterdam
Openingstijden klantpunt:
op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur

Bellen
U kunt ons ook bellen. Van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur staan we
telefonisch voor u klaar om u te helpen.
Woonbron:
Woonbron Makelaars:
Reparatieverzoeken (Delft):

088 966 00 00
088 966 03 00
015 251 67 00

Reparatieverzoeken (overig):

0900 0252

(Voor noodgevallen ook na sluitingstijd bereikbaar)
(Voor noodgevallen ook na sluitingstijd bereikbaar)

Woonbron Rotterdam Zuidwest / Spijkenisse
Kinheim 15, 3191 EG Hoogvliet (RT)
Openingstijden klantpunt:
op werkdagen van 13.00 uur tot 16.30 uur
Woonbron Makelaars
Aelbrechtskade 88, 3023 JB Rotterdam
Openingstijden:
op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur

Brief

Mailen

Een brief stuurt u naar:

Per e-mail zijn wij ook bereikbaar.

Woonbron
Postbus 2346
3000 CH Rotterdam

Woonbron: info@woonbron.nl
Woonbron Makelaars: info@woonbronmakelaars.nl

