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Sociale verhuur
Zelf heeft Bram nooit in een woning van 
de woningbouwvereniging gewoond. 
Hij werd benaderd voor de functie 
van bestuurslid door toenmalig hoofd 
technische dienst Tichelaar. “Mijn werk 
bij Rabobank trok ons naar de polder. 
Ik merkte grote verschillen tussen 
woningcorporaties in Amsterdam en 
Anna Paulowna. Dat boeide me, net als 
sociale verhuur in het algemeen. Ik was 
er niet bekend mee, maar ik ben breed 
geïnteresseerd en vanuit mijn werk kon 
ik tevens kennis inbrengen.”

Met de tijd meegaan
“Sinds 1978 heeft er een behoorlijke 
slag in automatisering plaatsgevonden. 
Wat mij betreft een goede ontwikkeling. 
Als corporatie moet je met de tijd 
meegaan. Bovendien worden zaken 
als woningmutatie nu veel e�  ciënter 

afgehandeld. Het proces verloopt nu 
volledig digitaal. Ik vind het ook goed 
om te zien dat de vereniging actief is op 
bijvoorbeeld Facebook. Daar zijn onze 
huurders ook te vinden. De vereniging 
is zich beter gaan pro� leren, net als een 
bedrijf of merk. Dat is belangrijk.”

Druk, druk, druk
“Naast de woningbouwvereniging ben 
ik actief bij motorclub MIOS, VVE Den 
Helder en sinds kort ben ik voorzitter 
van Stichting Avondgloren in Petten, dat 
negen seniorenwoningen in eigendom 
heeft op een prachtige plek”.

En nu ik o�  cieel gezien niet meer werk, 
proberen mijn vrouw en ik regelmatig 
een weekend weg te gaan met de 
camper. Naar Duitsland of Frankrijk, 
maar Nederland is ook prachtig. Verder 
besteed ik veel tijd aan de computer en 
muziek. Klinkt als een volle agenda, he? 
Maar stilzitten is niets voor mij. Ik heb het 
prima naar m’n zin met alle bezigheden.”

Naar Den Helder en...terug?
“We wonen nu zo’n dertien jaar in Den 
Helder. Voor die tijd woonden we aan de 
Molenvaart en de Merellaan. Vooralsnog 
wonen we heerlijk in Den Helder, maar 
uiteindelijk willen we toch wel terug naar 
Anna Paulowna. En dan deze keer wél in 
een huurwoning.”

Momenteel wonen Bram Ernens en zijn vrouw Joke in 

Den Helder, maar dat was voor Bram zeker geen reden 

zijn bestuursfunctie bij de Woningbouwvereniging op te 

zeggen. Inmiddels is hij al ruim 35 jaar betrokken bij de 

corporatie en de polder. 

Kom binnen!

Bram Ernens
“Stilzitten? Niets voor mij”

Het komt niet elke dag voor dat we zó tevreden 
over onze eigen woningbouwvereniging zijn, 
als op het moment dat we de uitkomst van 
ons klanttevredenheidsonderzoek onder ogen 
kregen. We hebben elkaar even � ink op de schouder gemept en het zou zelfs zo 
kunnen zijn dat het personeel op gebak is getrakteerd, maar dat laatste lijkt nu al 
weer het grootste mysterie van de afgelopen zomer. A� jn, onze huurders zijn over 
het algemeen bijzonder tevreden met hoe Woningbouwvereniging Anna Paulowna 
functioneert. Hartelijk dank voor de positieve feedback die u als geënquêteerde gaf!

Maar -en nu komt het-...wist u eigenlijk dat ‘tevreden zijn’ helemaal niet goed is voor 
een mens? Nee? Het schijnt zo te zijn, dat tevredenheid niet iets is om blij mee te 
zijn! Sterker nog, het is zeer af te raden om tevreden te zijn. Want wat is het geval? 
Tevreden mensen hebben geen wensen. Nou, daar ben je dan letterlijk en � guurlijk 
mooi klaar mee. Wat moet je nog met je leven als je geen wensen meer over hebt? 
Niets toch? Dan kun je eigenlijk wel stoppen. Maar dat zou een ramp zijn...Hoe zit dit 
dan bij onze huurders die hebben meegewerkt aan het klanttevredenheidsonderzoek 
en die hebben aangegeven dat ze wel degelijk tevreden zijn? Hebben zij geen enkele 
wens meer? Dat lijkt ons toch sterk en we weten eigenlijk zelf al dat er vast nog 
voldoende wensen bestaan. We zijn daarom als vereniging zelf gestart met het maken 
van een plan van aanpak voor punten waarop we denken dat we onszelf nog kunnen 
verbeteren. Of u nu tevreden bent of niet, dat plan gaan we uitwerken.  Want we gaan 
er vanuit dat een groot deel van onze klanten zeker wel tevreden is, maar tegelijkertijd 
willen we steeds blijven streven naar beter. In elk geval zijn we alvast zeker van één 
wijziging: als we over twee of drie jaar ons onderzoek herhalen, dan noemen we 
het geen  ‘klanttevredenheidsonderzoek’ meer maar een  ‘klantbelevingsonderzoek’. 
Iedereen tevreden?

Met vriendelijke groet, Harry Hager, voorzitter
    Ben Broxterman, directeur

Voorwoord

Contactgegevens

Wilt u reageren/
heeft u ideeën?
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kregen. We hebben elkaar even � ink op de schouder gemept en het zou zelfs zo 
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Wilt u reageren op een van de artikelen uit dit magazine of heeft u ideeën voor 
het magazine en/of de woningbouwvereniging? Stuur dan uw reactie of idee naar 
info@wbvap.nl of bel 0223-536700. 

“De woningbouw-
vereniging pro� leert 

zich steeds beter”

Bezoekadres:    
Molenvaart 93
1761 AC ANNA PAULOWNA

Openingstijden:   
Elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur 
en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Onderhoud
Melding van storingen en reparaties
Storingen aan de centrale verwarming: 
Deze kunt u altijd rechtstreeks melden bij ABM Installatietechniek via 010-5140007.

Onderhoudsmeldingen en reparatieverzoeken: 
Deze kunt u melden op werkdagen van 08.30 -10.00 uur via 
telefoonnummer 0223-536700 (optie 1) of een bezoek aan het kantoor. 

Spoedreparaties: 
Deze kunt u tijdens openingstijden melden via telefoonnummer 
0223-536700 (optie 2). Buiten openingstijden kunt u contact opnemen 
met ons callcenter op telefoonnummer 020-5112351.



Nulmeting
“Als er niet eerder zo’n uitgebreide in-
spectie is gedaan, beginnen we eigen-
lijk bij nul. We noemen deze inspectie 
dan ook een nulmeting: hoe is de stand 
op dit moment?  Een inspectie houdt in 
dat we de conditie van de verschillende 
bouwkundige elementen, zoals kozij-
nen, dakpannen etc. bepalen. We kijken 
dan naar het gebouw zelf, maar ook naar 
installaties en de brandveiligheid. In dit 
geval nemen we het complete bezit op. 
Naast het opnemen van de buitenkant 
doen we bij zo’n 20 procent van de wo-
ningen een huisbezoek. De huurders zijn 
vooraf geïnformeerd over de inspectie-
bezoeken.”

Elk hoekje en gaatje
“Bij een inspectie kijken we naar de keu-
ken, de sanitaire ruimtes, de gevels, de 
kozijnen...eigenlijk alles. We bekijken ook 
de staat van het voegwerk, de mate van 
isolatie, of er sprake is van vochtproble-
men. Bovendien nemen we tevens mo-
gelijke verbeteringen op het gebied van 
energie op. We kijken dus naar de kwali-
tatieve conditie van elk element van een 

woning. Een nauwkeurig werkje, we zijn 
zo’n een tot twee uur per woning bezig.”

Vastgestelde normen
“Als bureau werken we volgens de norm 
NEN2767, de norm voor conditiemeting. 
De conditiewaardes lopen van 1 tot 6. Een 
kozijn met bijvoorbeeld waarde 1 bete-
kent dat dit speci� eke onderdeel van de 
woning in nieuwe staat verkeert. En als een 
dak bijvoorbeeld waarde 5 of 6 toegekend 
zou krijgen, dan betekent dit eigenlijk dat 
het niet meer te herstellen valt.”

Van cijfers naar plan
“Zodra alle gegevens zijn verwerkt, ontstaat 
er een compleet overzicht van alle wonin-
gen, de complexen en de onderdelen van 
de woningen. Dat overzicht wordt vervol-
gens gebruikt om een plan voor de komen-
de jaren op te stellen. Welk onderhoud is 
eerst nodig? Hoelang gaan de badkamers 
van dat betre� ende complex nog mee? 
Waar moeten de kozijnen binnen nu en vijf 
jaar worden vervangen? Met deze gege-
vens kan de woningbouwvereniging tra-
tegische keuzes maken op het gebied van 
groot onderhoud, sloop, verkoop en meer.

Welk schrijf-
talent gaat 
er schuil 
achter onze 
huurders? 
We lezen 
het graag! Stuur ons uw verhaal, 
column, anekdote of gedicht 
over het thema wonen in de 
breedste zin van het woord. Iets 
bijzonders meegemaakt met uw 
buren? Een mooi verhaal achter 
een meubelstuk? Een gedicht 
over wonen in Hollands Kroon? 
U kunt uw bijdragen sturen naar 
info@wbvap.nl en misschien leest 
u deze (wellicht met foto) terug in 
de volgende editie van GeWoon 
Nieuws. Enne...natuurlijk zijn 
bijdragen van de jongsten onder 
ons ook welkom!

Oproep: 
laat ons uw 
e-mailadres 
weten

Om inzicht te krijgen in de tech-

nische staat van onze woningen, 

heeft Het Vastgoedbureau uit Am-

sterdam opdracht gekregen om 

een inspectie uit te voeren. Voor 

directeur Ron Koster het leukste 

werk dat er bestaat: “Elke dag wer-

ken we in een andere omgeving. 

Het contact met de bewoners is 

ontzettend leuk. Bovendien kun-

nen zij ons veel waarvolle infor-

matie geven over hun woning”. 

Hieronder vertelt Ron meer over 

hoe de inspectie in z’n werk gaat. 

Inspectie van de 
woningvoorraad

Waarom vindt deze inspectie plaats? 
Om de kwaliteit van de woningvoor-
raad op peil te houden is het belang-
rijk dat de woningen goed worden 
onderhouden. Soms is het nodig om 
woningen met het oog op bijvoor-
beeld verhuurbaarheid of duurzaam-
heid (ingrijpend) te renoveren. Daar-
bij kan soms worden besloten om 
woningen te slopen, al dan niet met 
vervangende nieuwbouw. Om in-
zicht te krijgen in de levensduur van 
onze woningen is het belangrijk om 
zoveel mogelijk informatie over de 
technische staat van de woningen te 
hebben. We stellen hierbij de vraag: 
hoe lang gaan de verschillende on-
derdelen van een woning nog mee, 
voordat deze echt vervangen moeten 
worden? 

Op basis van deze informatie, teza-
men met bijvoorbeeld ontwikkelin-
gen in demogra� e, kunnen we als 
vereniging trategische keuzes maken 
op het gebied van groot onderhoud, 
sloop, verkoop en meer. 

Binnenkort zullen wij een aantal van 
onze huurwoningen te koop gaan 
aanbieden. Het betreft woningen aan 
de Nieuweweg (23 t/m 61, oneven 
huisnummers) in Anna Paulowna en 
woningen in de Narcissenstraat (4 t/m 34 
even huisnummers en  5 t/m 27 oneven 
huisnummers) en Hyacintenstraat (3 t/m 
25 oneven huisnummers) in Breezand. 
De woningen zullen uiteraard eerst aan 

de zittende huurders te koop worden 
aangeboden. Zij zijn hierover inmiddels 
door ons geïnformeerd. Zodra een 
huurder vertrekt uit een van deze 
woningen wordt deze op de markt te 
koop aangeboden. Heeft u interesse? 
Dan kunt u dit nu al laten weten door 
een bericht je sturen naar info@wbvap.
nl. Wij houden u dan op de hoogte van 
verdere ontwikkelingen. 

Verkoop woningen: 
heeft u interesse?

In juli is ons 
j a a r v e r s l a g 
2013 gepu-
bliceerd. Het 
jaarverslag is 
bedoeld om 
een beknopt 
overzicht te 
geven van 
onze activitei-
ten, inclusief 

verslaglegging in cijfers en overzichten. 
Elk jaar wordt het jaarverslag onder-
steund met een reeks foto’s, ditmaal 
in het thema ‘meer dan buren’. Eerder 
dit jaar hebben we huurders met een 

bijzondere band met hun buren opge-
roepen mee te doen met de fotoserie 
voor het jaarverslag. Daarop hebben we 
leuke reacties ontvangen en veel buren 
hebben met plezier geposeerd. 

U kunt het jaarverslag terugvinden op 
onze website www.wbvap.nl.  

Jaarverslag 2013 
In juli is ons 
j a a r v e r s l a g 
2013 gepu-
bliceerd. Het 
jaarverslag is 

Jaarverslag 2013 Stuur ons 
uw column, 
anekdote of 
gedicht!

Naast de informatie die wij u als 
huurder per post toesturen, willen we 
graag ons bestand met e-mailadressen 
zo goed mogelijk aanvullen. Op deze 
manier kunnen we u ook digitaal 
informeren, of een vraag stellen. 
Voorlopig blijven wij de belangrijkste 
informatie per post toesturen. Maar, 
in de toekomst zullen we steeds vaker 
overgaan op het informeren van 
onze huurders per e-mail.  Staat uw 
e-mailadres nog niet ons bestand? 
Geef deze dan door via 
info@wbvap.nl.  
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Als woningbouwvereniging is het van belang om niet alleen bezig te zijn met vandaag, maar ook met 

de dag van morgen. Met oog op de toekomst worden de aankomende jaren een aantal woningen in 

Breezand gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Hoofd bewonerszaken AnneMieke Reesink en 

woonconsulent Sandra Goutier vertellen er meer over.

AnneMieke: “In totaal gaat het om 29 
woningen in de Narcissenstraat, de 
Crocussenstraat en de Hyacintenstraat. 
De woningen in de Narcissenstraat 
en de Crocussenstraat moeten eind 
2015 leeg zijn. Voor de woningen in 
de Hyacintenstraat geldt eind 2016 
als deadline. In juni zijn alle huurders 
uitgenodigd voor een presentatie 
en een uitgebreide toelichting 
op de plannen voor de sloop- en 
nieuwbouwwerkzaamheden. 

De dagen daarna zijn we bij de mensen 
op huisbezoek geweest om vragen 
te beantwoorden en de persoonlijke 
woonwensen te inventariseren.

Andere woonruimte
Met de bewoners van de te slopen 
woningen zijn tijdens het huisbezoek 
de mogelijkheden van herhuisvesting 
besproken.  Zo kunnen huurders ervoor 
kiezen om permanent te verhuizen 
naar een andere huurwoning bij 

Woningbouwvereniging Anna Paulowna.
Of te gaan huren bij een andere ver-
huurder of een woning te kopen. 
Sandra: “Een deel van de bewoners kiest 
ervoor om te terug te verhuizen naar 
de nieuwbouw in hun wijk. Voor deze

De woningen in Breezand die op de planning staan om in 2016 te 
worden gesloopt, worden nu tijdelijk (tot uiterlijk november 2015) 
verhuurd. De maandhuur bedraagt € 300,-.   

Bij tijdelijke verhuur van een woning gelden de volgende regels: 
-   De woning wordt verhuurd op basis van de Leegstandswet; 
-   De woningen worden tijdelijk ter beschikking gesteld;
-   Na a� oop van de afgesproken termijn c.q. bij het einde van het contract 
 dient de woning te worden ontruimd en verlaten;
-   Woningbouwvereniging Anna Paulowna heeft een beperkte onderhoudsplicht;
-   De huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal zes maanden;
-   De tijdelijke bewoner heeft geen recht op een � nanciële vergoeding of schadeloosstelling;
-   Na a� oop van de huurperiode wordt geen vervangende woning aangeboden;
-  De tijdelijke bewoner blijft als woningzoekende ingeschreven bij Woningbouwvereniging Anna Paulowna.
 
De toewijzing van de woningen geschiedt op volgorde van de inschrijftijd als woningzoekende bij onze vereniging. Heeft u 
interesse in het tijdelijk huren van woonruimte? Stuurt u dan een e-mail naar info@wbvap.nl en vermeld hierbij uw naam, adres en 
telefoonnummer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woonconsulent Sandra Goutier. Zij is van dinsdag tot en met 
vrijdag bereikbaar via telefoonnummer 0223-536700 (keuzeoptie 2).

bewoners stelt Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna tijdens de periode van de 
sloop en nieuwbouw een wisselwoning 
ter beschikking. Elke huurder in dit 
sloop-/nieuwbouwproject ontvangt 
bij verhuizing een tegemoetkoming in 
de verhuis- en herinrichtingskosten.. 
Herhuisvesting is maatwerk. Tijdens 
de huisbezoeken is met de huurders 
nauwgezet overlegd over wensen, 
mogelijkheden en oplossingen.

Nieuwe huurwoningen
Op de plek van de gesloopte 
huurwoningen komen maximaal 21 
huurwoningen terug.  AnneMieke: “Dit 
zijn allemaal levensloopbestendige 
woningen, met een slaapkamer en een 
badkamer op de benedenverdieping. 
Boven komen ook twee slaapkamers. 
Voor de huurders die ervoor kiezen 
om weer terug te verhuizen naar de 
nieuwbouw is het mogelijk om zich 
aan te melden voor de klankbordgroep. 
Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna vindt het belangrijk om de 
huurders te betrekken bij een dergelijk 
project en informeert en overlegt 
met de klankbordgroep over de 
nieuwbouwplannen. Voor de toewijzing 
van de nieuwbouwwoningen geldt de 
woonduur als uitgangspunt: degene die 
met de meeste woonjaren krijgt de eerste 

keuze. Het is een groot 
project, waar veel bij komt 
kijken. We doen er alles aan 
om onze huurders zo goed 
mogelijk te informeren en 
verder te helpen. Het is 
overigens heel � jn om te 
merken dat men begrijpt 
waarom we dit doen. Als 
woningbouwvereniging 
moeten we ervoor 
zorgen dat we klaar zijn 
voor de toekomst. En 
die toekomst ligt onder 
andere bij duurzame, 
levensloopbestendige 
woningen. We doen ons 
best om alle huurders een 
woning naar wens aan te 
bieden.”

Tijdelijke huur van 
sloopwoningen
De te slopen woningen 
waarvan de huurder 
inmiddels al is 
uitgeplaatst, worden door 
Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna tijdelijk 
verhuurd in het kader 
van de Leegstandswet. 
Voor woningzoekenden 
is het mogelijk om in 
aanmerking te komen 
voor het tijdelijk huren 
van een van de te slopen 
woningen. De huurwoning 
wordt dan in de huidige 
staat verhuurd. Zie voor 
meer informatie het kader 
hieronder.

Klaar voor de toekomst
Sloop- en nieuwbouwproject in Breezand

“We zijn bij iedereen 
op huisbezoek 

geweest”

Sandra Goutier en AnneMieke Reesink
“We willen voor iedereen een passende woning”

Crocussenstraat

Hyacintenstraat

Narcissenstraat

76



 Je kwam binnen en je dacht...
“Wat een ruimte! En wat een hoop werk 
te doen. We moesten echt vanaf nul 
beginnen, van de vloer tot de plafonds. 
Niets was houdbaar zoals het was. 
Gelukkig had ik al redelijk wat ideeën voor 
kleuren en inrichting.”

Twee rechterhanden?
“Nou, ik heb veel geschuurd en 
geschilderd. En ik heb ontzettend veel 
hulp gekregen van familie, vrienden en 
m’n vroegere buurman Martin. Het is zo 
� jn om te zien dat er zoveel mensen zijn 
die willen helpen. Iedereen doet wat hij 
kan.” 

Strak en wit of bont en kleurrijk? 
“De meubels beneden passen in de 
brocante stijl.  Twee muren zijn mosgroen 
geschilderd, gelukkig pakte de verf 
donkerder uit dan ik eerst dacht. Het is 

zo een rustig geheel. Kane heeft ook veel 
groen, hij heeft een kamer in de sfeer 
van het bos. Bij Nena is het roze, als een 
prinses.”

Wat staat er nog op het lijstje? 
“Sowieso de aankleding beneden. En op 
zolder komt nog vloerbedekking. In de 
kleine kamer daar kunnen de kinderen 
later spelen. De berging wil ik ook nog 
opnieuw inrichten. Alles op z’n tijd, we 
gaan eerst even genieten van ons nieuwe 
huis zo net na de verhuizing.”

Tuinieren, ja of nee?
“Ik vind het wel leuk, maar niet als het 
verplicht is. Volgend jaar gaat m’n broer de 
bestrating opnieuw doen. Groen is mooi, 
maar dat doe ik in twee grote 
plantenbakken. Op die manier
 kan ik het goed bijhouden.”

Valerie Martis woonde eerder bij haar 
moeder op Klaas Keurisstraat 20, voordat 
ze de sleutel kreeg van nummer 22! 
“Nu worden mijn moeder en ik en mijn 
dochter Briannah (6 maanden) buren 
van elkaar!”

Je kwam binnen en dacht...
“Ik wil alles licht. Het behang van de 
vorige bewoners mocht er wat mij betreft 
dus meteen af. We hebben de muren 
voorbewerkt voor glad stucwerk. Ik wist 
natuurlijk al precies wat de indeling van 
het huis was, dat was mooi meegenomen.”

Twee rechterhanden?
“Ik steek mijn handen wel uit de mouwen. 
Gaten dichtmaken, schuren en schilderen...
ik doe wat ik kan. Daarnaast helpen mijn 
familie en vrienden veel mee.  Een kennis 
heeft het stucwerk gedaan en de vloer 
wordt gelegd door m’n neven.”

Strak en wit of bont en kleurrijk?
“De basis wordt vrij strak. Beneden is het 
wit en grijs, boven hebben de muren een 
kleurtje gekregen. Donkerpaars in mijn 
kamer, oudroze voor Briannah’s kamer. De 

logeerkamer wordt ook mooi ingericht, 
zodat mijn logees zich welkom voelen. 
Beneden breng ik kleur in met accessoires, 
ik denk ook paars of roze. Met de neutrale 
basis kan ik alle kanten op.”

Wat staat er nog op het lijstje? 
“Eerst pak ik de belangrijkste zaken aan. 
Ik heb de tijd dus ik wil alles goed doen. 
Als ik na de verbouwing weer een poosje 
gespaard heb, wil ik uiteindelijk van één 
slaapkamer een inloopkast maken.”

Tuinieren, ja of nee? 
“Ehm,  nee. Volgend jaar wil ik wel wat 
bloempotten en natuurlijk speelgoed voor 
m’n dochter zodat ze in de tuin kan spelen.  
Gelukkig heb ik een mooie overkapping, 
zodat we 
ook bij wat 
minder meer 
nog buiten 
kunnen 
zitten.”

Op 20 augustus kregen Danielle 
Zuidweg en haar kinderen Kane (6) 
en Nena (bijna 3) de toegang tot hun 
nieuwe woning in de Kemphaanlaan. 
“Een hele hoop werk, maar nu wordt 
het echt een paleisje”. 
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Boren in een badkamertegel, een 
boekenplank ophangen of kennis 
van de meterkast: het valt allemaal 
te leren! Daarom organiseert de 
woningbouwvereniging een speciale 
klusworkshop voor haar vrouwelijke 
huurders. In twee avonden krijgen 
tien vrouwen de gelegenheid om hun 
kluskennis uit te breiden en in de praktijk 
te brengen. Onder begeleiding van 

twee vrouwelijke professionals leren de 
deelneemsters alles over boren in beton, 
gips en hout, schroeven en pluggen, de 
basisbeginselen van elektra en andere 
kleine klusjes als piepende sloten op de 
juiste manier oliën. Na deze workshop 
hoeven de vrouwen niet meer te wachten 
op hun partner, buurman of broer die het 
klusje voor hen uitvoert. De tweedelige 
workshop vindt plaats op zaterdag  1 en 

8 november Molenvaart 93, inloop vanaf 
9.00 uur met ko�  e en thee (tot een uur of 
13.00 uur). De onkosten bedragen € 7,50 
per persoon. Materiaal en gereedschap zijn 
aanwezig, eigen gereedschap meenemen 
is vanzelfsprekend toegestaan. Meer 
weten of opgeven? Neem dan contact op 
met Carolien Meijburg via 0223-536700 of 
stuur een mailtje o.v.v. Boor zoekt Vrouw 
naar C.Meijburg@wbvap.nl.

Het klanttevredenheidsonderzoek 
geeft antwoord op drie hoofdvragen:
1. Hoe tevreden zijn onze huurders over 
 van de kwaliteit van (verschillende 
 aspecten van) de dienstverlening?  
2.  Wat zijn sterke en minder sterke punten 
 in de dienstverlening en wat kan er 
 worden verbeterd?  
3.  Wat is het algemene, totale oordeel over 
 de dienstverlening en zijn er suggesties 
 ten aanzien van de toekomstige dienst-
 verlening? 

Het onderzoek is uitgevoerd in twee 
stappen: een vooronderzoek in de vorm 
van een klankbordgroep met huurders, 
gevolgd door een online enquête on-
der een steekproef van huurders. De bij-
eenkomst van de klankbordgroep vond 
plaats in januari en de groep bestond uit 
veertien huurders. De deelnemers heb-
ben als voorbereiding op de enquête 
mogen aangeven wat zij belangrijk vin-
den als het gaat om tevredenheid over 
de vereniging en laten weten welke on-

derwerpen en vragen in de enquête aan 
bod moesten komen. 

Online enquête
De online enquête is uitgevoerd onder 287 
huurders van wie de e-mailadressen reeds 
bekend waren bij onze vereniging. Deze 
enquête is 20 februari online gegaan en 
op 24 maart gesloten. Uiteindelijk hebben 
213 deelnemers de vragenlijst volledig in-
gevuld. 

Hoe tevreden bent u eigenlijk over ons? Dat willen we graag weten! In het eerste kwartaal van 2014 

hebben we daarom een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De uitslag van het onderzoek 

biedt ons inzicht in de huidige stand van zaken (‘hoe tevreden bent u momenteel?’) en tegelijkertijd 

geeft de uitslag een handvat om in de toekomst verder te verbeteren. 

Nieuw in de straat

Wie klust er mee met 
Boor zoekt vrouw? 

klanttevredenheidsonderzoek
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De – in deze tijd zeer ongebruikelijk – hoge respons 
van 74% was al een eerste indicatie van de betrokken-
heid van huurders bij ‘hun’ Woningbouwvereniging. 
De resultaten van het onderzoek onderstrepen dat 
huurders over het algemeen heel tevreden zijn over 
het optreden van ‘de Woningbouw’. Voor de overall 
dienstverlening geven zij een gemiddeld rapportcijfer 
7,4. Veelzeggend is ook dat de balans tussen positieve 
en negatieve associaties bij het begrip ‘Woningbouw-
vereniging Anna Paulowna’ (met respectievelijk 142 
positieve en 32 negatieve associaties) heel duidelijk 
doorslaat in positieve richting. De vereniging wordt 
door de meeste huurders ervaren als servicegericht, 
actief en daadkrachtig, snel, behulpzaam en klant-
vriendelijk. Daarmee lijkt vooral de houding en het 
optreden van de medewerkers van de Woningbouw-
vereniging bij te dragen aan de grote waardering. 
Een grote groep huurders (incidenteel oplopend tot 
circa de helft van de respondenten) kan of wil zich 
niet duidelijk uitspreken over bepaalde zaken. Op 
de stelling ‘Woningbouwvereniging Anna Paulowna 
weet goed wat huurders willen’ bijvoorbeeld, kiest 
34% voor neutraal en heeft 8% geen mening. Bij de 
stelling ‘denkt met de huurders mee’, gaat het om 
36% die voor neutraal kiest. Als deze huurders bui-

ten beschouwing worden gelaten, is duidelijk dat 
een (ruime) meerderheid van de huurders te spreken 
is over de eigen woning, de buurt, het optreden van 
woonconsulenten, opzichters, onderhoudsmedewer-
kers en medewerkers van onderaannemers (zij het 
dat opzichters als iets minder klantvriendelijk worden 
ervaren dan de onderhoudsmedewerkers) en dat het 
oordeel over het onderhoud, de afhandeling van re-
paratieverzoeken en klachten, de communicatie en 
informatievoorziening en de bereikbaarheid overwe-
gend gunstig uitvalt. 
Het kan altijd beter. Dat geldt ook voor de Woning-
bouwvereniging. Behalve lof, is er ook kritiek van – 
een doorgaans kleine groep – huurders. Die kritiek is 
vrijwel altijd gerelateerd aan het onderhoud van de 
woning (uitblijven van wenselijk of noodzakelijk ge-
acht onderhoud) en met name aan de wijze waarop 
klachten worden afgehandeld: dat duurt volgens cri-
tici vaak lang en wordt niet altijd naar tevredenheid, 
of met het beoogde resultaat, of volgens afspraak uit-
gevoerd. Terugkerend kritiekpunt is ook de beperkte 
tijd waarop de Technische Dienst bereikbaar is voor 
het maken van afspraken. 
Er zijn maar enkele verschillen in oordeel tussen 
groepen huurders gevonden. Binnen de kleine groep 
(n=17) jongere huurders (< 30 jaar) is een klein aantal 
ontevreden huurders. Daardoor is de groep jongere 

huurders relatief het meest kritisch en vaker ontevre-
den over aspecten van de dienstverlening. De (veel 
grotere) groep (n=121) oudere huurders (55+) is over 
de hele linie het meest tevreden. 

Als het oordeel van huurders wordt meegewogen 
in de besluitvorming over toekomstig beleid, is het 
zinvol om – behalve naar verschillen tussen groepen 
huurders – ook te kijken naar onderwerpen die huur-
ders aandragen als punten waar de Woningbouw-
vereniging zich in de toekomst op moet richten. Het 
gaat dan in de eerste plaats om aandacht voor senio-
renhuisvesting en onderhoud van woningen. In min-
dere mate gaat het om het behoud van passende en 
betaalbare huisvesting en aandacht voor de kwaliteit 
van de openbare ruimte (waaronder tuinen). 
Uit de meest genoemde suggestie die huurders de 
vereniging willen meegeven (‘ga zo door!’) blijkt wel 
hoe tevreden huurders over het algemeen zijn, maar 
andere genoemde punten, zoals het versterken van 
contact met de bewoners en het inventariseren van 
de ‘woningtevredenheid’, aandacht voor onderhoud 
en voorzieningen en de communicatie rond werk-
zaamheden, kunnen worden opgevat als uitdagingen; 
dat zijn punten waar de vereniging zich op kan ver-
beteren.  

Boren in een badkamertegel, een 



Al jullie werk heeft in zekere zin met water 
te maken?
“Dat klopt. Door de woningbouwvereniging 
worden we ingezet op het gebied van 
dakgoten en daken tot riolering en natuurlijk 
sanitaire ruimtes als badkamers. Daarnaast 
kunnen we van dienst zijn bij elektrotechniek 
en centrale verwarming, ventilatie en 
gasinstallaties. Ons kantoor en de showroom 
zijn gevestigd aan de Koningsweg 3 in 
Breezand.”

Wat maakt het zo boeiend om dit 
waterwerk te doen?
“Het is de combinatie van ambachtelijk werk 
en creatief bezig zijn. Het plaatsen van goten 
is een vak dat je alleen kunt leren door het 
veelvuldig te doen. Solderen, het vouwen 
van de zinkplaten, het is echt handwerk. Aan 
de andere kant ontwerpen we bijvoorbeeld 
badkamers. Elk ontwerp is uniek, we voegen 
het liefst altijd wat extra’s toe. We willen 
ontwerpen maken die niet opgaan in de 
grote massa.”

Dertig jaar partners, dat is een behoorlijke 
tijd!
“Zeker weten. Ons bedrijf is in 1920 gestart 
door mijn opa Piet Kaandorp. Mijn vader 
Jan heeft het bedrijf vervolgens uitgebreid 
en nu zijn wij de derde generatie die de 
onderneming voortzet. Zo heeft mijn zoon 
laatst geholpen met de renovatie van 
dakgoten, en die oude goten heeft mijn opa 
nog geplaatst - bijzonder toch? Ons bedrijf 
heeft zich de afgelopen jaren � ink ontwikkeld, 
maar ook bij de woningbouwvereniging zijn 
er diverse wisselen in personeel geweest. Dat 
heeft gelukkig niets afgedaan aan de goede 
relatie met de woningbouwvereniging.”

Hoe gaat de samenwerking in de praktijk 
in z’n werk?
“We krijgen van de woningbouwvereniging 
het vertrouwen om onze werkzaamheden 
zelf in te plannen. Wat ons betreft is dat ook 
een vorm van ontzorgen: we weten wat er 
gedaan moet worden en we zorgen voor 
een goed eindresultaat. De mannen van 
de woningbouwvereniging zijn nagenoeg 

altijd bereikbaar als er vragen zijn of als 
er werkzaamheden afgestemd moeten 
worden. We luisteren naar elkaars suggesties 
om tot nog meer kwaliteit te komen. Dat 
werkt fantastisch.”

Jullie hebben een aantal monteurs in 
dienst?
“Het team bestaat uit mijn vrouw Karlijn, 
vier vaste monteurs en mijzelf. Daarnaast 
huren we mensen in, afhankelijk van hoe 
druk het is. Ook onze monteurs weten 
precies wat er gevraagd wordt vanuit 
de woningbouwvereniging. Sinds een 
jaar wordt er gewerkt met een digitaal 
formulier als het gaat om bijvoorbeeld een 
mutatie. Wij krijgen dan een uitdraai van 
de werkzaamheden die gedaan moeten 
worden. Die uitdraai bevat een aantal vaste 
beschrijvingen, dat werkt overzichtelijk. Wat 
me vooral aanspreekt, is dat we ons werk in 
de eerste plaats goed mogen doen. Als wij 
ergens geweest zijn, ga ik er vanuit dat we 
vervolgens jarenlang weg kunnen blijven. 
Kwaliteit, daar gaat het om.”

Het voormalige doktershuis aan 
Ewijcksvaart 5, gebouwd in 1862. Een 
statig gebouw, waar dokter Rietdijk 
en daarvoor de bekende dokter Olree 
woonden,  die maar liefst veertig jaar in de 
polder werkte. In zijn beginjaren bezocht 
hij zijn patiënten met paard en wagen, 
waarop hij zijn � ets meenam. Waar de 

weg te slecht werd voor de wagen, legde 
hij het laatste stuk op de � ets af. Gelukkig 
beschikte hij later over een brom� ets 
en daarna over een auto. Hij werd in zijn 
werk bijgestaan door mevrouw Steen, de 
verloskundige. In veertig jaar is de dokter 
zelf tweemaal een middag ziek naar bed 
gegaan. De tweede keer werd de dokter 
echter uit bed geroepen, waarna hij 

Toentertijd
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Het is in elk geval belangrijk dat u zo 
snel mogelijk contact met ons opneemt 
op het moment dat u de huur niet kunt 
voldoen. Onze vaste contactpersoon 
hiervoor is woonconsulente Nanneke 
Huiberts. Zij kan u verder informeren 
over bijvoorbeeld het afspreken van een 
betalingsregeling of andere oplossingen. 
We streven ernaar om huurachterstand 
en huisuitzetting door huurachterstand 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

Huur niet betaald
Als de huur van een woning niet wordt 
betaald volgen er doorgaans een of 
meerdere aanmaningen. Zodra hierop 
niet wordt gereageerd, neemt onze 
woonconsulente contact met u op. Dit 
doet zij per telefoon, e-mail en soms ook 
met een huisbezoek. Ook hierbij is ons 
uitgangspunt om samen tot een haalbare 
oplossing te komen.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op 
met Nanneke Huiberts 
via 0223-536700 of
n.huiberts@wbvap.nl.  

besloot er ook maar niet meer terug in te 
gaan.  
Op de voorgrond een weergave van de 
teelt van meekrap. Dit gewas werd vroeger 
veel geteeld in de Oostpolder. De rode 
verfstof komt uit de wortels van de plant 
en werd gebruikt voor de textielindustrie. 
De meekrap werd gedroogd in een stoof 
en vervolgens tot poeder gemalen. 

Deze foto en de toelichting zijn beschikbaar 
gesteld door Vereniging Oud Anna Paulowna. 

Voor meer informatie kijk op 
www.museumannapaulowna.nl.

Ze kunnen met elkaar lezen en schrijven, Piet Kaandorp van Kaandorp Breezand en het team van 

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Dat is ook niet zo vreemd: de leverancier van installaties, tegels 

en sanitair uit Breezand werkt al meer dan dertig jaar samen met de vereniging.  

Problemen met huurbetaling? 
Wees alert!

Nanneke Huiberts

De laatste tijd signaleren we dat steeds meer huishoudens hun huur niet of niet op 

tijd kunnen betalen. Een vaak lastige en complexe situatie, die soms moeilijk is te 

overzien. Het is dan ook goed om te weten dat wij hier graag bij helpen. 

Partner in beeld: Kaandorp 
Installatie | Tegels | Sanitair



Van cijfertjes naar mensen?
“Daar komt het eigenlijk wel op neer. Bij 
de bank werkte ik ook met mensen, maar 
op een heel andere manier dan hier bij de 
woningbouwvereniging. Hier heb ik elke 
dag nauw contact met mijn collega’s, 
onze huurders en andere mensen. Dat 
was ook wat ik uiteindelijk miste in 
mijn vorige werk. Mijn zogenaamde 
overstap naar de wereld van sociale 
huurwoningen betekende echt een 
nieuwe uitdaging. De volkshuisvesting 
is een boeiend thema en een prachtige 
oplossing voor mensen die geen huis 
willen of kunnen kopen..”

Wat bestaan jouw werkzaamheden uit? 
“Ik houd me voornamelijk bezig met 
mutaties, dus met het proces van 
huuropzeggingen, aanbieden en 
verhuren van woningen aan huurders. 
Daarnaast werk ik aan projecten die te 
maken hebben met herstructurering, 
zoals het sloop- en nieuwbouwproject in 
Breezand. En natuurlijk help ik mensen 

aan de balie en de telefoon. Zo nu en dan 
ben ik ook contactpersoon als er sprake 
is van een situatie met overlast.”

Plezier in je werk, dat is voor jou...
...”Vooral het contact met onze huurders. 
Ik vind dat ons huurdersbestand met 
name bestaat uit ontzettend vriendelijke 
mensen. Dat maakt ons werk nog mooier. 
Bovendien zijn in onze kleine organisatie 
de lijnen kort. Als je een vraag hebt, loop 
je gewoon even naar je collega toe en 
dan kun je weer verder.”

Hoe zien jouw vrije dagen eruit?
“Ik ben getrouwd met Mike en we 
hebben twee zoons van 14 en 11 jaar. 
Het weekend staat in het teken van 
voetbal, en we slaan een balletje op de 
tennisbaan. Als ik de rust kan vinden lees 
ik graag thrillers. De laatste tijd denk ik er 
ook aan mijn saxofoon weer uit de kast 
te halen, maar de dagen vliegen om!”

Colofon
Dit magazine is een uitgave 
van Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna en verschijnt 
twee keer per jaar.
Dit magazine wordt toegestuurd 
aan onze huurders en relaties. 

Concept en realisatie
ZINNIGS tekst en communicatie
www.zinnigs.nl

Eindredactie
Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna
www.wbvap.nl

Fotogra� e
Janny van der Fluit
Nanneke Huiberts

Vormgeving en druk
Rowa Druk & Media, www.rowa.nl

Dit magazine is bedoeld om u een be-
knopte indruk te geven van actualitei-
ten rondom Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna. U kunt geen rechten 
ontlenen aan de artikelen in dit ma-
gazine. Dit magazine is geproduceerd 
onder voorbehoud van druk- en zet-
fouten.

Onze vereniging is actief op Facebook 
en Twitter Via deze twee digitale 
platformen verspreiden we het 
laatste nieuws over onze vereniging 
en andere actualiteiten rondom 
huren, de gemeente en aanverwante 
zaken. Natuurlijk houden we tevens 
de website actueel en ontvangt u 
noodzakelijke informatie nog steeds 
per post, maar als vriend en/of volger 
verschijnt het laatste nieuws zo op 
uw beeldscherm. Daarbij bent u van 
harte welkom om te reageren op onze 
berichten. 

Na haar loopbaan bij DSB Bank wilde Sandra Goutier uit 

Wognum zich na 23 jaar weleens wagen aan een nieuwe 

uitdaging. Ze ging aan de slag bij Wooncompagnie en kwam vervolgens 

drie jaar geleden in dienst als woonconsulent bij Woningbouwvereniging 

Anna Paulowna: “Een prachtige branche, de woningsector.”
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Even storen . . . Blijf op de 
hoogte via 
Facebook 
en Twitter!Na haar loopbaan bij DSB Bank wilde Sandra Goutier uit 

Wognum zich na 23 jaar weleens wagen aan een nieuwe 


