
 

Programma vakkennisbijeenkomst Leefbaarheid 

dinsdag 5 november 2019 bij Parteon  

Inloop  Tijd:         14.00 uur 

Koffie en thee staan bij aankomst voor je klaar.  

Kom je op tijd, want we starten in dezelfde zaal gelijk om 14.15 uur met het programma.  

Opening door dagvoorzitter 

Arjen Zandstra, 

Wooncompagnie 

 Tijd:         14.15 uur 

 

Arjen Zandstra opent de middag. Welke informatie krijg je deze middag en waar kun je met je 

collega’s over sparren. Niet alleen vanmiddag maar wellicht ook na deze bijeenkomst.   

Presentatie  

 

‘Veerkracht in het 

corporatiebezit’ 

Tijd      :   14.20 – 14.50 

 

De instroom in corporatiebuurten bestaat in toenemende mate uit kwetsbare huurders. Dit gaat 

vaak samen met een afnemende leefbaarheid en toenemende overlast. Waarom is dat en hoe 

ernstig zijn de ontwikkelingen? En, belangrijk voor het dagelijkse werk van woningcorporaties, wat 

kun je hierin goed en fout doen ?  

 

Workshop 1 

Arjen Zandstra, 

Wooncompagnie 

‘Leefbaarheid en de rol van de 

corporatie’ 

Tijd      :   15.00 – 15.35 

                 15.45 – 16.20Kleur   

Kleur: Wit 

Je ziet het in de cijfers en merkt het in de praktijk: we huisvesten steeds meer kwetsbare huurders. 

Wat betekent dat voor de rol van de corporatie? Blijven we huisvesters of worden we 

welzijnswerkers? Welke dilemma’s komen we tegen en welke keuzes maken we? 

Hoe sta jij / staat jouw corporatie daarin ?  

Workshop 2 De Buurtbonus Tijd      :   15.00 – 15.35  



Annette Goossens, 

wooncompagnie  

                 15.45 – 16.20 

Kleur    : Geel 

Sinds 2018 heeft één van de buurtteams van Wooncompagnie de Buurtbonus beschikbaar gesteld 

voor haar huurders. Met de Buurtbonus ondersteunt Wooncompagnie haar huurders bij 

initiatieven die de leefbaarheid in de wijk bevorderen. Per deelnemend huishouden draagt 

Wooncompagnie maximaal 20 euro bij. Daarmee zijn al verschillende mooie initiatieven opgepakt 

wat zorgt voor verbinding in de wijk, zoals diverse buurtbbq’s, gezamenlijke tuinen en de aanleg 

van diverse ontmoetingsplekken in de wijk door buurtbewoners. 

In deze workshop leggen we niet alleen de voorwaarden uit die we hanteren voor het toekennen 

van de bonus, maar gaan we ook dieper in op de positieve effecten van zo’n bonus in een wijk.  

En, er is er ruimte om met elkaar te sparren over de mogelijkheden om zo’n bonus in te zetten en 

hoe je huurders motiveert om de bonus te gebruiken! 

Workshop 3 

Inge Zwaan, Van Alckmaer  

Kleine corporatie, groots in 

persoonlijk contact 

Tijd      :   15.00 – 15.35 

                 15.45 – 16.20 

 

Kleur    :  Rood 

Hoe hebben wij, Van Alckmaer, als kleine corporatie vorm gegeven aan de uitvoering van ons 

leefbaarheidsbeleid? Graag delen wij onze praktische ervaringen (do’s en don’ts) die wij hebben 

opgedaan met een jaar lang actieve inzet op leefbaarheid. 

Herkenbaar of juist niet ? 

Workshop 4 

Joke de Jong, Parteon  

Woonfraude bij aanvang Tijd      :   15.00 – 15.35 

                 15.45 – 16.20 

Kleur    :  Groen 

Woonfraude bij aanvang van een huurcontract is op dit moment erg actueel. Dat is de ervaring van  

Parteon. Het gaat dan om het inleveren van valse documenten om een woning te verkrijgen. In 

veel gevallen wordt de woningzoekende daarbij geholpen door louche bureaus. Aan de voorkant 

opletten is noodzakelijk. Joke de Jong deelt voorbeelden van verschillende zaken van Parteon 

waarbij dit soort fraude is gepleegd.  

Speelt dit bij jouw corporatie ook, deel dan je ervaringen. Misschien denk je dat het bij jouw 

corporatie niet voorkomt, maar kunnen deze voorbeelden je helpen om dit zeker te weten.   

Want als de nood hoog is, kan het moraal zakken ! 

 

 


