
SAMEN LEVEN12

‘Je leert  
door te dóen’

SAMEN LEVEN12



1313

Van huuraanpassing tot zonnepanelen, 
woonruimteverdeling en veiligheid; zodra 
een onderwerp belangrijk is voor onze 
huurders, wil BrabantWonen erover in 
gesprek. Op welke manieren kunt 
u meepraten? En wat levert 
dat meepraten op? “Ook wie 
één avond aanschuift, is 
van harte welkom.”

Meepraten was nog 
nooit zo makkelijk

>

Behoorlijk heet werd het afgelo-
pen zomer, op de bovenste verdie-
ping van appartementencomplex De 
Lindeboom aan de Kooikersweg. Het dak 
houdt warmte vast en zonwering voor de 
ramen is er niet. “Dat probleem hebben we aangekaart 
bij BrabantWonen”, vertelt bewoner Piet Lunenburg. 
“Samen kijken we nu of er nieuw glas kan komen, dat 

minder zon doorlaat.”

Het is een mooi voorbeeld, zegt 
Piet, van hoe hij en zijn buren met 

BrabantWonen in gesprek gaan. 
De bewoner van De Lindeboom 
is al tien jaar actief in de bewo-
nerscommissie van zijn flat. Ook 
draait hij mee in de klankbord-

groep van BrabantWonen. En hij 
is voorzitter van het Petit Comité, 

een groepje huurders dat onderwer-
pen voorbereidt die in de klankbordgroep 

aan de orde komen. “Hartstikke leuk”, lacht hij. “Ik heb 
veel mensen leren kennen en allerlei nieuwe kennis 
opgedaan.”
 
Flexibel	
Meepraten als huurder van BrabantWonen 
kan in ’s-Hertogenbosch op drie manieren: 
via een bewonerscommissie, de klank-
bordgroep en in verdiepingsgroepen (zie 
kader). Niet elke huurder is zo actief als 
Piet, benadrukt Wim Sterks, consulent Participatie 
bij BrabantWonen. “Dat hoeft ook niet. In de verdie-

pingsgroepen praten we over een 
specifiek onderwerp. Zo’n groep is 
flexibel en kost weinig tijd. Je komt 
twee of drie keer anderhalf uur samen, 
meestal is het project binnen een paar 

maanden afgerond. Trouwens, ook wie eenmalig 
wil aanschuiven bij de klankbordgroep, is 

van harte welkom.”

Jongeren	
BrabantWonen wil graag meer 
verschillende groepen huurders 
betrekken, vertelt Wim. “Jongeren 
bijvoorbeeld, gezinnen met kinderen 
en mensen met een migratieach-

tergrond. Wat vinden zij belangrijk, 
als het gaat om huren? Iedereen heeft 

immers andere woonwensen. We proberen 
met alle belangen rekening te houden. Dat lukt 

het beste als we horen wat huurders anders of beter 
zouden willen. Daarom hebben we contact met jon-
gerenambassadeurs van de gemeente, de vereniging 
Jong & Huren (zie kader) en verschillende moskeeën.”

Iedereen is dus welkom, en de onderwerpen die wor-
den behandeld, zijn heel divers. “Huurders vertelden 
bijvoorbeeld dat ze de huisregels nogal ouderwets 
vonden”, aldus Wim. “Dat waren tekstborden in de hal 
met gebiedende regels: dit mag niet, dat moet. Het leek 
wel een kleuterschool. In een verdiepingsgroep hebben 
we samen nieuwe borden ontwikkeld, met pictogram-
men erop.” 
Soms vraagt BrabantWonen huurders om hun mening 
bij grote beslissingen, zoals het plaatsen van zonne-
panelen of hoe we een renovatie moeten aanpakken. 
“Daarbij is belangrijk dat huurders zo vroeg mogelijk 
aan tafel zitten om mee te praten”, zegt Piet. Maar ook 
als BrabantWonen een brief naar huurders wil verstu-
ren, gaat die soms eerst naar een verdiepingsgroep. 

Wim: “Gewoon even checken: staat alles erin, is de 
brief goed te begrijpen?” 

Spelvorm
Bijeenkomsten met huurders zijn zo veel moge-

lijk ‘s avonds. Zo kunnen ook mensen die fulltime 
werken aanschuiven. “We maken het graag interac-
tief”, zegt Wim. “Niet alleen praten, maar vooral iets 
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Meepraten	als	huurder:	
welke	mogelijkheden		
zijn	er?

Wist u dat…
…jongeren in gemeente ’s-Hertogenbosch 
zich hebben verenigd in het platform Jong & 
Huren? Kijk op www.jonghuren.nl voor meer 
informatie. 

Waar meld ik me aan?
Op de website van BrabantWonen staan de 
data voor alle klankgroepbijeenkomsten en 
verdiepingsgroepen in 2019. Wilt zich aan-
sluiten bij uw bewonerscommissie, neem  
dan contact op met Wim Sterks,  
w.sterks@brabantwonen.nl

Bewonerscommissie
Houdt zich bezig met alles dat gebeurt in 
en rondom uw eigen wooncomplex, straat of 
wijk. Vaak gaat het over zaken als schoon-
maak, veiligheid, wooncomfort en het 
organiseren van gezamenlijke activiteiten in 
de wijk. 

Klankbordgroep
Praat over onderwerpen die voor alle huur-
ders van BrabantWonen van belang zijn. 
Denk aan huuraanpassingen, zonnepanelen 
of een nieuw systeem om woonruimte te 
verdelen. De klankbordgroep komt vier keer 
per jaar bij elkaar. Deelnemers kiezen zelf de 
onderwerpen die zij willen behandelen.  

Verdiepingsgroep
Bespreekt op projectbasis een specifiek 
onderwerp, zoals informatievoorziening 
aan huurders, prestatieafspraken met de 
gemeente of duurzaamheid. Zodra het 
onderwerp is afgerond, wordt de groep weer 
opgeheven. 
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> dóen en samen aan de slag. Zodat we echt zien wat 
huurders belangrijk vinden. Toen we het bijvoorbeeld 
over de begroting hadden, kreeg elke huurder twintig 
plastic muntjes. De opdracht: laat zien hoe jij vindt dat 
BrabantWonen zijn geld moet uitgeven. Vervolgens 
moest je het als groep eens worden over die begroting. 
Zo gaat dat in het echt natuurlijk ook.”
Voor Piet Lunenburg heeft zijn rol als actieve huurder 
ook een sociaal aspect. “Het is zeker niet alleen nuttig, 
maar ook gezellig. Via de bijeenkomsten doe je allerlei 
nieuwe contacten op.”  

Cursussen
Voorkennis is niet nodig om je aan te sluiten: als huur-
der bén je al expert. Wie toch wil bijspijkeren, krijgt 
daar de mogelijkheid toe, vertelt Piet. “BrabantWonen 
heeft allerlei cursussen waaraan je mee kunt doen.  
Daarnaast leer je ook door te doen. In gesprek gaan 
met de raad van commissarissen, bijvoorbeeld. Wie 
nieuw is bij ons in de bewonerscommissie, wordt 

echt opgenomen door het team.” Wim vult aan: 
“Mensen kunnen soms hun eigen 

professionele kennis of ervaring 
inzetten. Voor ons alleen maar 
prettig!”

Dialoog
Natuurlijk kan BrabantWonen niet alle 

wensen van huurders inwilligen, erkent 
Piet. “Je kunt nu eenmaal niet altijd je zin 

krijgen. Maar ik ben heel tevreden over wat 
we bereiken.” Wim: “Soms kan een plan niet doorgaan 
vanwege wet- en regelgeving, soms omdat wensen van 
verschillende bewoners zo ver uit elkaar liggen. Maar 
het mooie is: als je dat bespreekt, zie je dat mensen het 
begrijpen. Ga met elkaar aan tafel en ga de discussie 
aan. Dat is heel belangrijk. Elke bijeenkomst hoor ik 
wel iets, waarvan ik denk: daar hebben we niet aan 
gedacht.”




