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Liesbeth van Beek is interim-bestuurder bij Woningstichting Barneveld. 
Zij volgde tijdelijk Liesbeth Brouwer-de Jong op en draagt het stokje op 
1 november over aan Ronald Camstra (zie interview pag. 8). In het vorige 
voorwoord schreef Liesbeth: ‘Ik zou willen dat de organisatie weer drie 
stappen verder is, wanneer ik wegga’. Is dat gelukt?

‘Ja, ik denk het wel. Een belangrijke stap die we hebben gezet, is dat we 
- tegen het eind van dit jaar - de portefeuillestrategie hebben herijkt. 
Dat betekent dat we dan helder voor ogen hebben hoeveel en welke 
soort woningen we de komende jaren nodig hebben. Dit is de basis om  
de juiste keuzes te kunnen maken. Ook werkten we aan het verder 
versterken van de relatie met onze huurdersvereniging. We maken 
concrete afspraken over hoe de vereniging betrokken wordt zodra 
huurwoningen verduurzaamd worden. En ook hoe de betreffende 
huurders betrokken worden. Zo’n verbouwing kan namelijk voor 
bewoners heel ingrijpend zijn. Daarnaast hebben we goed gekeken 
welke aanpassingen er in de organisatie nodig waren om onze huurders 
een goede dienstverlening te kunnen bieden. Een concreet voorbeeld is 
dat we de afrekening servicekosten hebben verbeterd en bezig zijn met 
de verbetering van de afhandeling van reparatieverzoeken.

Uiteraard is de rol van corona zeer dominant geweest in ons dagelijks 
werk – en dat is het nog steeds. En toch ging het werk grotendeels 
gewoon door. Dat is mede te danken aan de grote betrokkenheid van de 
medewerkers. Ik vind dat erg leuk om te zien en heb heel veel waarde-
ring voor het team. Er wordt veel van hen gevraagd. Wisselende 
bestuurders en medewerkers, corona – het is steeds weer schakelen. 
Ik heb echt een klik met de mensen, heb me heel welkom gevoeld. Maar 
het is toch goed om nu weer te gaan. Het was een bewuste keuze om dit 
tijdelijk te doen. En ik heb voldoening van mijn inzet de afgelopen 
maanden, heb weer veel geleerd. Ik weet nog niet wat er hierna komt. 
Dat zie ik straks wel. 

Wat ik de nieuwe directeur zou willen meegeven?  
Hij moet natuurlijk goed voor de woningstich-

ting zorgen, dat verdienen onze huurders en 
medewerkers. Steeds wijzigend over-

heidsbeleid, economische terugval, 
groeiplannen gemeente … Kansen en 
bedreigingen voor de woningstichting 
die om een goed doordachte koers 

vragen. Gezien alle kennis en ervaring 
die hij met zich meebrengt, heb ik 
daar alle vertrouwen in.’

Liesbeth van Beek
interim-bestuurder
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Vraag aan..

‘In ons werk staat voorop dat we willen zorgen 
voor tevreden huurders die plezierig wonen.  
Wij kunnen zelf verzinnen hoe dit er uitziet, maar 
dat horen we liever van de mensen zelf. Uiteraard 
spreken we onze huurders op kantoor, bij hen 
thuis en horen we wat er speelt via de huurders-
vereniging. Daarnaast doen we jaarlijks mee aan 
de Aedes Benchmark. Aedes is de overkoepelende  
brancheorganisatie voor de corporatiesector. 
De benchmark houdt in dat het KWH (Kwaliteits-
centrum Woningcorporaties Huursector) meet 
hoe tevreden huurders zijn over zaken als hun 
woning en de dienstverlening van de corporatie. 
Het is een heel goed middel, vind ik. Het verza-
melen en aanleveren van alle benodigde gegevens 
voor KWH kost veel tijd en deelname brengt 
kosten met zich mee, maar het is zeker de moeite 
waard. Zo houden we vinger aan de pols.’ 

Enquêtes 
‘Het KWH stuurt onze huurders geregeld 
enquêtes. Bijvoorbeeld nadat een nieuwe huurder 
de woning heeft betrokken, na een reparatie-
verzoek of na (groot) onderhoud aan de woning. 
Uiteindelijk ontvangt jaarlijks ongeveer een kwart 
van onze huurders een vragenlijst. Elk jaar rolt hier 
een score uit. Om alle deelnemende corporaties 
met elkaar te kunnen vergelijken, wordt gewerkt 
met een score A (heel goed), B (gemiddeld) of C 
(lager dan gemiddeld).’ 

Veel veranderingen
‘De laatste jaren zijn er in onze organisatie de 
nodige veranderingen geweest waardoor we 
sommige dingen uit het oog zijn verloren. Dat 
heeft helaas gezorgd voor meer klachten van 
huurders en daarmee een C-score, terwijl we 
voorheen op een B-score zaten. Overigens scoren 
we op de meeste onderdelen, zoals ‘onderhoud’ 
en ‘nieuwe woning’ heel goed en heeft het lagere 
eindresultaat vooral te maken met hoe respon-
denten het onderdeel ‘algemene dienstverlening’ 
waarderen. Daaronder valt onder andere hoe 
huurders het contact met ons ervaren en de 
klachtenafhandeling, maar bijvoorbeeld ook hoe 
mensen hun omgeving beoordelen.’ 

Verbeterslag
‘Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan 
een verbeterslag. Zo benaderen we alle huurders 
die ergens in de enquête een onvoldoende 
invullen. Op die manier willen we meer inzicht 
krijgen in wat huurders vinden en proberen we  
de klachten alsnog op te lossen. Daarnaast hielden 
we alle klachten bij en bekeken we waar de 
pijnpunten zitten. Dat wordt steeds duidelijker. 
We hebben nog een weg te gaan, maar merken nu 
al dat het aantal klachten sterk vermindert.  
Daar zijn we blij mee en we doen er alles aan om 
dit door te zetten.’

Vraag aan…  

Judith Klaasen,  

senior consulent wonen

‘ In ons werk  
staat voorop  
dat we willen  
we zorgen  
voor tevreden 
huurders  
die plezierig 
wonen.’

In iedere editie van WoonWerk beantwoorden we een vraag van onze huurders. 

‘ Hoe peilen jullie  
de mening van  
de huurder?’
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Huurder aan het woordEven voorstellen...

‘Voordat ik bij Woningstichting Barneveld begon, 
werkte ik bij het onderhoudsbedrijf van een 
woningstichting en stuurde ik twintig vakmannen 
aan. Daarvóór was ik bijna 2,5 jaar gedetacheerd 
bij verschillende corporaties. Ik vind het heel leuk 
dat ik al veel gezien heb. Ook werkte ik een tijdje 
bij een gemeente en had ik een bijbaan in de zorg.’

Hulpvraag
Nicolien vertelt over wat het werk als consulent 
sociaal beheer inhoudt: ‘Als woningstichting wil je 
ervoor zorgen dat huurders zo fijn mogelijk 
kunnen wonen. Omdat mensen steeds vaker en 
langer zelfstandig wonen, komen we ook vaker 
huurders tegen met een hulpvraag. Bijvoorbeeld 
mensen met onbegrepen gedrag, verwarde 
mensen of mensen die problemen hebben.  
Dan is het de taak van een consulent sociaal 
beheer om te kijken of en hoe we kunnen helpen.’

Hoewel Nicolien nog maar 27 jaar is, neemt ze al een flinke 
dosis ervaring mee in haar nieuwe baan als consulent sociaal 
beheer bij Woningstichting Barneveld. ‘Gelijk na mijn studie 
sociaal juridische dienstverlening ben ik de corporatiewereld 
ingerold.’ 

‘ Zorgen dat  
mensen de  
juiste hulp  

krijgen’

Nicolien 
Overvest (27)
Consulent sociaal beheer 

Sinds half juni 

Nauwe samenwerking
Hiervoor is er nauwe samenwerking met diverse 
zorginstanties. Ik heb veel contact met bijvoor-
beeld de gemeente, wijkagenten, Buurtbemidde-
ling, zorginstanties en onze wijkbeheerder. Als we 
een melding krijgen dat bewoners zich zorgen 
maken over een buur, dan overleg ik met de 
betreffende zorginstantie of Bemoeizorg. Als een 
tuin verwaarloosd wordt, dan bel ik onze wijkbe-
heerder. En een oudere bewoner kunnen we 
helpen met bijvoorbeeld een verhoogd toilet of 
beugels in de badkamer. Soms wil je graag mensen 
helpen, maar is dit niet mogelijk of vraagt het in 
lastige situaties veel geduld van alle betrokkenen. 
Je moet ertegen kunnen, dat het altijd anders is. Ik 
vind die afwisseling juist leuk. Het geeft me 
voldoening om mensen te helpen. Je bent 
natuurlijk zelf geen hulpverlener, maar je zorgt wel 
dat de mensen de juiste hulp krijgen.’

Nicolien woont in Wijk bij Duurstede en is samen met 

Tom. Ze reizen graag en waren in het voorjaar aan het 

backpacken toen corona uitbrak. ‘We waren op reis door 

Azië; Thailand, Indonesië, Maleisië. Door corona 

moesten we terugkomen. Dat was wel balen, maar we 

hebben toch maar mooi drie mooie maanden gehad.’ 
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‘ Iemand  
kunnen helpen, 
daar word  

ik blij van’

Grote kans dat u Caroline aan de lijn krijgt 
als u ons belt voor een reparatieverzoek. 
Onze nieuwe, enthousiaste medewerker 
reparatielijn stelt zich aan u voor.

‘Na 16 jaar in de verzekeringsbranche was ik  
toe aan iets nieuws. Naarmate je ouder wordt,  
leer je steeds meer waar je energie van krijgt. Ik 
realiseerde me dat dat voor mij is: iets betekenen 
op het sociale, maatschappelijke vlak. Dan zit je bij 
een corporatie natuurlijk goed. Het gaat echt over 
woonplezier en daar wil ik graag een bijdrage aan 
leveren.’ 

Huurders kunnen zelf via Mijn WsB op de website 
een reparatieverzoek indienen. Bijvoorbeeld bij 
een lekkage of als er dakpannen afgewaaid zijn. 
‘Maar er wordt ook nog veel gebeld. Sommige 
reparatieverzoeken zijn online niet mogelijk en 
sommige huurders bellen liever. Elke ochtend sta 
ik aan de telefoon huurders te woord. Daarna 
maak ik een bon aan en die gaat naar onze eigen 
vaklieden of naar een onderaannemer.’ 

Respect
‘Contact met mensen, daar houd ik ontzettend 
van. Je zou kunnen denken dat het niet altijd een 
positief gesprek is als mensen bellen over iets dat 
niet werkt. Maar als je maar luistert en als er 
respect is, dan kun je ook lastige gesprekken goed 
oplossen. Want soms moet ik ook zeggen dat iets 
niet kan. Bijvoorbeeld als een reparatie voor eigen 
rekening is van de huurder. Dan leg ik uit waarom 
dat zo is. Bijna altijd is er dan begrip en wordt het 
uiteindelijk een prima gesprek.’

Voldoening
‘Het mooiste aan dit werk is dat je mensen 
concreet kunt helpen. Pasgeleden belde een 
mevrouw. Ze gaf aan dat ze voor haar man een 
trapleuning nodig hebben. Dat ik dan iemand heel 
praktisch kan helpen, geeft gewoon voldoening. 
Daar word ik echt blij van.’
 
Caroline is getrouwd en heeft een dochter van negen.  

In haar vrije tijd onderneemt ze het liefst leuke dingen 

met het gezin, zoals samen naar het zwembad. Ze woont 

in Voorthuizen.

Nicolien 
Overvest (27)
Consulent sociaal beheer 

Sinds half juni 

Caroline Meiboom (38)
Frontoffice medewerker reparatielijn

Sinds half juni
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Bericht van Huurdersvereniging Barneveld

Geef uw e-mailadres aan ons door

In de nieuwste uitgave van ons magazine ‘Samen 
Sterk’ deden we deze oproep al. Want ook van 
sommige leden van de huurdersvereniging hebben 
we nog geen e-mailadres. Misschien denkt u ‘de 
woningstichting heeft mijn mailadres toch al?’. 
Maar vanwege de privacyregels mag de woning-
stichting dit soort persoonsgegevens niet aan ons 
doorgeven. Vandaar dat we uw hulp hierbij 
inroepen. 

Grote invloed
Waarom willen we de (digitale) contacten met 
huurders nauwer aanhalen? Onderwerpen zoals 
geluidsoverlast, huurverhoging, nieuwbouw-
projecten, de woonomgeving en onderhoud 
kunnen een grote invloed hebben op uw dagelijks 

leven. Daarom is het voor ons als vereniging, die 
opkomt voor de belangen van de huurders, van 
groot belang te weten hoe u hierover denkt en wat 
uw ervaringen zijn. 

Werkgroepen
Niet alleen willen we u graag via e-mail op de 
hoogte kunnen houden van ons werk (en zo ook 
nog eens onnodig papierverbruik voorkomen). 
Ook willen in de toekomst werkgroepen samen-
stellen, waarin we huurders over specifieke 
onderwerpen bevragen. Daarnaast breiden we het 
bestaande huurderspanel graag uit met nieuwe 
deelnemers. Deelnemers aan de werkgroepen en  
het panel ontvangen af en toe per e-mail een 
vraag. Wij doen ons werk dus graag samen met u!

 

E-mail 
 info@huurdersverenigingbarneveld.nl:
• Om uw e-mailadres door te geven
•  Om u aan te melden voor het  

huurders panel of een werkgroep
• Om u aan te melden als (bestuurs)lid
• Voor vragen en opmerkingen

Spreekuur
Elke donderdagmorgen  
van 09:30 uur - 11:00 uur 
op ons kantoor aan het 
Oldenbarneveldplein 3 in Barneveld. 

Telefonisch 
(0342) 412 395

Zo bereikt u ons

Uw mening, uw persoonlijke ervaringen en ideeën over wonen: 
Huurdersvereniging Barneveld hoort het allemaal graag. Want we doen 
ons werk immers voor u, voor de huurder. Vandaar een oproep: geef uw 
e-mailadres aan ons door! Zo blijven we sneller en makkelijker met u  
in contact.

De huurdersvereniging staat 
u graag te woord tijdens het 
spreekuur op ons kantoor

6      WoonWerk nr. 2  |  November 2020



Interview huurster

Nieuwe huurder Anja:

‘ Ik wist  
meteen;  
dit vind  
ik leuk’

Anja kent de regio, want woonde tijdens en na 
haar huwelijk zo’n twintig jaar in Barneveld. 
Enkele jaren na haar scheiding vond ze nieuw 
geluk. ‘Ik ging daten en werd verliefd op een  
man uit Zutphen. Onze drie kinderen waren 
ondertussen rond de twintig en toen ben ik  
daar naartoe verhuisd. Maar die liefde ging na  
elf jaar over en ik vond een appartementje in 
Zutphen voor mij alleen. Ik dacht er wel eens aan 
om te verhuizen naar Voorthuizen, omdat mijn 
dochter en kleinkinderen er wonen. Maar dan 
kwam ik steeds tot de conclusie; ik heb een leuke 
baan en een leuk appartement. Ik wacht wel tot 
mijn pensioen.’

Stephan
‘En toen kwam vorig jaar september het vreselijke 
nieuws. Mijn dochter belde me en vroeg, ‘zit je  
of sta je?’. Mijn zoon Stephan was in Duitsland 
verongelukt met zijn vrachtwagen. Het rijden  
op de vrachtwagen was zijn lust en zijn leven.  
Hij was nog maar veertig jaar en liet een vrouw  
en zoontje achter. Daar zijn geen woorden voor.  
Maar het is gebeurd en je moet verder.’ 

Kwetsbaar 
‘Het zette me aan het denken. Ik realiseerde me 
dat we allemaal zo kwetsbaar zijn. En dat ik wel 
kan wachten met verhuizen tot aan mijn pensioen, 
maar wie weet of ik dat haal? Ineens voelde het 
alsof mijn kleinkinderen aan de andere kant van de 
wereld zaten, al is het maar drie kwartier rijden. 
Gelukkig had ik me al jaren geleden voor de 
zekerheid ingeschreven op huiswaarts.nu. Toen 
kwam dit appartement half juni langs. Ik ben gaan 
kijken en wist meteen: dit vind ik leuk. De bomen 
voor het raam, de lichte woonkamer. Het gevoel 
was goed. Op 18 juli ben ik verhuisd. En wat een 
geluk: op mijn werk kon ik worden overgeplaatst 
naar Apeldoorn.’ 

Pannenkoeken
‘Dit appartement is echt een lot uit de loterij. Het 
is zo leuk om m’n dochter een appje te kunnen 
sturen: ‘kom je vanavond even wijnen op het 
terras?’ Vorige week kwam mijn kleinzoon op zijn 
fiets naar me toe, want ‘oma bakt zulke lekkere 
pannenkoeken’. Hoe moeilijk dit jaar ook was, het 
opent ook weer nieuwe dingen. Daar moet je van 
genieten.’ 

Anja Hendriksen (62) verhuisde afgelopen juli naar appartementengebouw 
De Nieuwe Brink in Voorthuizen. Een nieuwe start in een moeilijke periode. 

‘ Hoe  
moeilijk  
dit jaar  
ook was,  
het opent  
ook weer  
nieuwe  
dingen’
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Interview nieuwe directeur-bestuurder

We bezoeken Ronald enige tijd voor hij bij de 
woningstichting aan de slag gaat, bij hem thuis in 
Huis ter Heide. Daar woont hij met zijn vrouw 
Marjolein en zoon Hidde (15). De andere twee 
kinderen - Jakob van 22 en Maya van 20 – zijn het 
huis uit en studeren. Ronald woont in een (vrije 
sector) huurwoning. ‘Inderdaad, daardoor weet ik 
zelf ook hoe het is om huurder te zijn. Het is een 
heerlijke en bijzondere plek. Vroeger was dit hele 
gebied een GGZ-instelling. Hier op de kop van ons 
hofje wonen mensen met een verstandelijke 
beperking. Dat is wel heel leuk hoor. Het contact 
met hen is heel ontwapenend. Verder is het een 

prachtige bosrijke omgeving. Mijn vrouw loopt 
graag hard en kan, bij wijze van spreken, zo vanuit 
huis een marathon lopen. Ik ga graag op de 
racefiets op pad.’

Loopbaan
Ronald deed in zijn loopbaan ruime ervaring op in 
de volkshuisvesting. Hij startte bij koepel- 
organisaties Nationale Woningraad (NWR) en 
Aedes. Daarna bekleedde hij zeer uiteenlopende 
functies bij Vestia, Mitros en uiteindelijk Pré 
Wonen. Naast zijn werk is Ronald al tien jaar lid 
van de gemeenteraad in zijn woonplaats. 

Nieuwe directeur-bestuurder Ronald Camstra

Ronald Camstra (52) is vanaf 1 november de nieuwe directeur-bestuurder 
van Woningstichting Barneveld. Een toegankelijke persoonlijkheid en een 
bevlogen generalist die mensen graag in hun kracht zet. 

‘ Dit is  
dankbaar en  
waardevol  
werk’

8      WoonWerk nr. 2  |  November 2020



Nieuwe directeur-bestuurder Ronald Camstra ‘Ik heb hierdoor goed zicht gekregen op hoe 
gemeentelijke organisaties werken en hoe lokale 
politieke besluitvorming verloopt. Ook leer je als 
raadslid om je visie duidelijk te verwoorden en je 
belangen goed te behartigen.’

Generalist
 ‘Ik heb in mijn loopbaan bewust veel verschillende 
functies aangenomen. Ben qua interesses een 
generalist. En ik wist, als ik ooit directeur wilde 
worden van een corporatie, moest ik me breed 
ontwikkelen. Dat deed ik met plezier. Ik leer  
graag en kies niet de makkelijkste weg. Zoals  
Pippi Langkous het zegt; ‘Ik heb het nog nooit 
gedaan dus ik denk wel dat ik het kan’.  Zo zit ik 
wel in elkaar.’ 

Mooie stap
En nu maakt hij de overstap van Pré Wonen,  
waar hij als directeur Wonen en Vastgoed deel 
uitmaakte van een driekoppig directieteam, naar 
directeur-bestuurder bij Woningstichting 
Barneveld. ‘De eindverantwoordelijke rol die ik nu 
krijg, daar ben ik aan toe. Het is een mooie stap en 
ik ben dankbaar dat ik de kans krijg om hem te 
zetten. Daarnaast vind ik de grootte van de  
organisatie mooi. Ik krijg de gelegenheid om alle 
medewerkers te leren kennen. Dat vind ik prettig. 
Ook de dienstverlening naar de huurder toe kun je 
hier beter waarmaken dan bij een heel grote 
corporatie.’
 
Waardevol
‘Ik vind dit ook gewoon een heel mooie sector om 
in te werken. Wonen is heel belangrijk. Als mensen 
in het leven te maken krijgen met tegenslagen, 
dan kunnen ze op het moment dat ze werk en een 
eigen huis hebben weer opkrabbelen. Je ziet hoe 
blij huurders zijn als ze de sleutel krijgen van hun 
(nieuwbouw)woning. Maar ook als je een wat 
ouder, tochtig huis renoveert, is het mooi dat 
mensen daarna weer prettiger en comfortabeler 
kunnen wonen. Het is dankbaar en waardevol 
werk en hoe mooi is het om daaraan hier in 
Barneveld een bijdrage te kunnen leveren?’  

Mee in de bus
‘Het is natuurlijk vanwege corona een rare tijd om 
aan een nieuwe baan te beginnen. Als ik straks 
start zou ik het leuk vinden om bijvoorbeeld, hop, 
mee in de bus met de mannen van het onderhoud 

te stappen. Zo leer je het woningbezit kennen en 
je leert een beetje hoe ze werken. Dat vind ik leuk. 
Maar we moeten nu even kijken hoe dat straks 
gaat. Ik ga in ieder geval met elke medewerker in 
gesprek en wil graag met eigen ogen zien wat 
iedereen doet. Ik hecht aan een open relatie met 
mensen. Dat ze zeggen: ‘Ronald, daar kun je alles 
tegen zeggen’. Ik zie het als mijn rol om mensen in 
hun kracht te zetten.’ 

Pijlers
Ronald noemt enkele speerpunten voor zijn  
eerste maanden als directeur-bestuurder. ‘Om  
te beginnen: rust en stabiliteit brengen in de 
interne organisatie. Ik zie dat de medewerkers 
heel betrokken mensen zijn die behoefte hebben 
om dichter naar elkaar toe te groeien en stappen 
te zetten. Daarnaast is het belangrijk te zorgen dat 
onze dienstverlening op peil is. Daar valt nog veel 
te winnen. Ook dat doe je met elkaar in een team. 
Daarnaast is het inventariseren van de woning-
voorraad een belangrijke pijler: is de samenstel-
ling nog juist met het oog op de toekomst? 
Interessant vraagstuk, want ook in Barneveld leidt 
de vergrijzing tot meer kleinere huishoudens. Er is 
dus best wel wat te doen de komende tijd en dat 
vind ik een leuke uitdaging. Ik heb zin om aan de 
slag te gaan.’

Lees ook het nieuwsbericht over Ronald 
Camstra op www.wstg-barneveld.nl

‘Ik hecht 
aan een 
open relatie 
met mensen. 
Dat ze 
zeggen: 
‘Ronald,
daar kun je 
alles tegen 
zeggen’.
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Buurtkamer Zuid III

Het is een project van de lange adem geworden, de totstandkoming van 
de buurtkamer in Barneveld (Zuid III). Maar nu is de ‘ontmoetingsplek 
voor en door buurtbewoners’ er. ‘We willen de samenhang in de wijk 
verstevigen.’

Buurtkamer Zuid III

‘ Elkaar ontmoeten,  
 daar gaat het om’
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‘Ik ben dolgelukkig dat dit er  

is. Ik zit hier twee keer in de 

week, vaste prik. Even met 

andere mensen praten. 

Nee, ik zou het niet kwijt 

willen. Vorige week hebben 

we gesjoeld en we hebben 

dubbelgelegen van het lachen. 

Het zijn juist de doodgewone 

dingetjes die het zo leuk maken.’ 

Wil Marcus (84)

Toen duidelijk werd dat de Eben-Haëzerschool in 
de wijk zou verdwijnen om plaats te maken voor 
nieuwbouw, ontstond het idee om een nieuwe 
plek te creëren waar bewoners van Zuid III elkaar 
konden ontmoeten. Uit een enquête in 2014 bleek 
het draagvlak hiervoor groot. Om de exploitatie 
van deze ontmoetingsplek te regelen, werd in 
2016 de Stichting Buurtkamer Zuid III opgericht.
Er volgden verschillende plannen in samenwerking 
en overleg met gemeente en woningstichting. 
Eerst voor verplaatsbare huisvesting bij de oude 
schoollocatie, later als onderdeel van het nieuw-
bouwplan met woningbouw. Vanwege bezwaren 
van omwonenden tegen deze plek en het nieuw-
bouwplan, zijn de woningen niet door de woning-
stichting maar een particuliere ontwikkelaar 
gebouwd. De buurtkamer was geen onderdeel van 
dit plan en daarmee begon de zoektocht naar een 
andere plaats in de wijk. Het werd uiteindelijk een 
seniorenwoning van Woningstichting Barneveld 
aan de Wildforster nummer 28 in Barneveld.

Elkaar helpen
Cobi Hoogenhout, secretaris van de stichting, 
vertelt waarom het zo belangrijk is dat de buurt-
kamer er is: ‘We merken dat mensen hier op 
zichzelf zijn, hun geluk vooral achter de voordeur 
vinden. Met de buurtkamer willen we de samen-
hang in de wijk verstevigen. Als je elkaar ontmoet, 
leer je elkaar kennen en ben je bereid elkaar te 
helpen als dat nodig is.’ 

De stichting heeft vier bestuursleden en circa 
twintig vrijwilligers; zij exploiteert de buurtkamer 
door het organiseren van activiteiten voor de wijk. 
Dit werd mogelijk doordat Woningstichting 
Barneveld de stichting een ruime woning toewees 
en de gemeente Barneveld hiervoor subsidie 
verleende. Voor het opknappen van woning, 
keuken en tuin met de hulp van vrijwilligers vond 
de stichting diverse sponsoren. De woning heeft 
nu een ruime woonkamer, nieuwe keuken en 
bloeiende tuin met een ruim terras voor buitenac-
tiviteiten. Boven zijn twee kleine vergaderruimtes. 
In oktober 2019 was de officiële opening. ‘Het is 
super dat het gelukt is, echt waar. We zijn als 
bestuur toch zo’n drie jaar aan het trekken 
geweest. Dus het was echt wel een opluchting 
voor ons.’ 

Koffieochtenden
De eerste activiteit in de buurtkamer was in het 
najaar van 2019. ‘We begonnen meteen met de 

koffieochtenden. Dat loopt goed. Kletsen, een 
kop koffie doen, meer is het niet. Maar juist dat 
ontmoeten is waar het om gaat. Als ik een 
deelneemster hoor zeggen dat ze enorm blij is  
met die ochtenden, dan maakt mijn hart een 
sprongetje. We zouden wel graag willen dat er 
nog veel meer buurtbewoners naar de buurtkamer 
komen. Door meerdere activiteiten te organiseren 
en creatief te zijn proberen we meer mensen aan 
te trekken. We hebben bijvoorbeeld twee 
kinderworkshops gehad en een filmmiddag  
voor kinderen. Dat was hartstikke leuk.’ 

Corona
‘We wilden ook een kinderplaybackshow houden 
en een wijkbarbecue en bingo organiseren. 
Daarnaast waren we al begonnen met ‘ontmoeten 
en eten’. En toen kwam de coronacrisis.  
Heel zonde dat al deze dingen niet door konden 
gaan en ook dat daardoor de aandacht voor de 
buurtkamer minder is geworden. Maar we laten 
ons niet door corona de das omdoen. Wat nu  
door kán gaan, gaat door en  we hebben een heel 
nieuw plan gemaakt voor volgend jaar. Wat we nu 
niet hebben kunnen doen, doen we gewoon 
volgend jaar.’ 

‘ Met de
buurtkamer 
willen we de 
samenhang
in de wijk 
verstevigen. 
Als je elkaar 
ontmoet, 
leer je elkaar 
kennen en 
ben je bereid 
elkaar te 
helpen als 
dat nodig is.’ 
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Kort kort kort

Coronamaatregelen bij de woningstichting

Score KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector)

Het KWH meet elk jaar hoe tevreden onze huurders zijn. Dit is ons rapport van het afgelopen jaar:

De afgelopen maanden hebben ook 

wij onze werkzaamheden moeten 

aanpassen aan de coronamaatregelen. 

Zo konden we vanwege de coronamaat-
regelen enige tijd geen reparaties 
(spoedeisende reparaties uitgezonderd) 
uitvoeren. Sinds september voeren we 
ook weer niet-spoedeisende reparaties 
uit. Dit kan alleen als wij ons samen aan 
de spelregels houden. Waar dit niet 
gebeurt, moeten wij helaas onze 
werkzaamheden stoppen. We doen dit 
niet alleen voor onszelf, juist ook voor 
onze omgeving: u, onze (andere) 
huurders, gezinsleden en onze collega’s. 
U kunt zelf een nieuwe afspraak maken 
voor de volgende maand. 

Kantoor open of gesloten?
Wilt u naar ons kantoor komen? Kijk dan 
van tevoren op www.wstg-barneveld.nl 
of we geopend zijn, of neem contact met 
ons op. Of we onze deuren openstellen 
voor bezoekers, hangt af van de meest 
actuele coronamaatregelen door de 
overheid.

Wilt u tegelwerk of uw keuken komen 
kiezen voor uw (nieuwe) woning?  
Bel ons dan, dan maken we een afspraak. 
We helpen u graag verder.

Namens alle medewerkers van Woningstichting Barneveld: 
dank voor uw begrip!

Dit zijn de spelregels als we reparaties bij u thuis komen uitvoeren:

1,5 m

alcohol

1,5 m

alcohol

1,5 m

alcohol

1,5 m

alcohol

1,5 m

alcohol

1,5 m

alcohol

We desinfecteren deurklinken

We ontsmetten onze handen

We voeren de reparatie niet uit als deze 
‘spelregels’ niet in acht worden genomen

.

We schudden geen handen

U en wij zijn klachtenvrij

We houden 1,5 meter afstand

6,9
Algemene 

dienstverlening

7,9
Woning-

zoekenden

7,6
Nieuwe woning

7,8
Huuropzegging

8,0
Reparaties

7,3
Onderhoud

7,6
Totaalscore

Op pag. 3 van dit magazine leest u meer over hoe wij de kwaliteit van onze dienstverlening peilen en hooghouden.
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Kort kort kort

Huur betalen: voortaan via iDEAL
Eenvoudig, gemakkelijk en snel. Sinds dit voorjaar kunt u als huurder  

online de maandelijkse huur betalen via iDEAL

Huurders die hun post digitaal ontvangen, krijgen sinds mei een betalingsverzoek 
per e-mail. Huurders die nog fysieke post ontvangen, krijgen nu per post een code 
om via Mijn WsB op de website hun betaling te regelen. Een acceptgirokaart met de 
post versturen doen we dan ook niet meer. We versturen ook de herinneringen en 
aanmaningen bij huurbetalingsachterstanden op deze manier. 

Ontstoppingen:  
meld het bij Teeuwissen

Welkom aan  
nieuwe 
huurders!
Bent u nieuwe huurder?  

Dan kunt u er op rekenen dat  

onze sociaal wijkbeheerder 

Herman te Rietmole bij u 

langskomt om u welkom te heten.

Hij neemt een welkomstpakket mee 
met informatie, tips en een blikje 
met iets lekkers erin. Nieuw is dat 
we er een ‘koffiekaartje’ bij doen. 
Dit kaartje kunt u, als u wilt, bij uw 
buren in de brievenbus doen om 
ze uit te nodigen voor een kopje 
koffie. Een leuke, makkelijke manier 
om kennis te maken met uw buren!

NB. we bekijken in verband met de 
actuele coronamaatregelen of het 
bezoek kan plaatsvinden.

Heeft u een onderhoudsabonnement voor kleine, dagelijkse reparaties?  

En is er een verstopping aan uw gootsteen of toilet? Of loopt het water  

bij de wasbak in uw badkamer niet goed door? 

Dan kunt u sinds 1 juli rechtstreeks contact opnemen met Teeuwissen  
Riool reiniging uit Barneveld via (0342) 425 678. Zij lossen het probleem  
voor u op in opdracht van Woningstichting Barneveld.

Voorheen kon u voor dit soort zaken ons bellen en verhielp Van der Velden 
Rioleringsbeheer of Teeuwissen Rioolreiniging uw klachten. Nu handelt 
Teeuwissen Rioolreiniging alle meldingen af. Dit doen zij voor alle huurders  
van de woningstichting die een onderhoudsabonnement hebben.

Wanneer extra kosten?
Wanneer de verstopping het gevolg is van verkeerd gebruik, dan brengt 
Teeuwissen rechtstreeks de extra kosten voor het oplossen ervan bij u in 
rekening.  Dit geldt ook als de verstopping wordt veroorzaakt door  
bijvoorbeeld luchtverfrissers, speelgoed of luiers in de betreffende  
voorziening. Deze kosten vallen buiten het onderhoudsabonnement.
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Onze projecten Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten 

Voorthuizen 

Terschuur 

De Glind

Amersfoortsestraat 
In samenwerking met Stichting De Rozelaar bouwen we 
aan de Amersfoortsestraat, in het centrum van Barneveld, 
een nieuw complex van 3 verdiepingen met 27 appar-
tementen en 3 gezamenlijke woonkamers. De Rozelaar 
maakt er een kleinschalige woonzorglocatie van en breidt 
daarmee uit in de buurt van het naastgelegen Irishof. 
Hiermee kan de stichting de lange wachtlijst voor wonin-
gen voor deze doelgroep (mensen met een verstandelijke 
beperking) weer iets verkorten. 

• Start sloop eind 2020
• Start bouw eerste kwartaal 2021
• Gereed naar verwachting medio 2022

Barneveld

Barneveld 

Zwartebroek 

Valkhof
Verduurzaming circa 200 woningen aan de Valkhof in  
Barneveld. Zowel de eengezinswoningen als de  
gestapelde woningen maken na de werkzaamheden  
een sprong van energielabel C of D naar A of A+.

• Start  maart 2020, 
  ivm coronacrisis langzamere doorloop
• Gereed eerste kwartaal 2021

Achter de schermen…
Op deze pagina’s ziet u welke projecten gebouwd worden of 
opgeleverd zijn. Achter de schermen werken we – samen met 
de gemeente en projectontwikkelaars aan de voorbereiding 
van een groot aantal nieuwe huurwoningen die we vanaf 
2021 gaan bouwen. Zoals bijvoorbeeld in Bloemendal in 
Barneveld en uitbreidingen in Voorthuizen maar ook in 
andere kernen in de gemeente. Blijf op de hoogte!

Woudse erven
Voorbereiding nieuwbouw van 7 woningen voor 1- tot 
2-persoons huishoudens en 22 tot 24 twee- en driekamer-
appartementen in de Woudse Erven, in Barneveld.

• Start bouw medio 2021
• Gereed medio 2022
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Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten 

Kootwijk
Stroe

Garderen

Kootwijkerbroek

Voorthuizen
Paulus Potterstraat/Frans Halsstraat 
Sloop 10 woningen en nieuwbouw 15 energiezuinige  
seniorenwoningen.  Er worden 12 goed toegankelijke 
seniorenwoningen gebouwd aan de Paulus Potterstraat 
en 3 woningen aan de Frans Halsstraat. Aan de Paulus 
Potterstraat komen 17 parkeerplaatsen.

• Start sloop oktober 2020
• Start nieuwbouw  2e kwartaal 2021 
• Gereed naar verwachting eind 2021/begin 2022

Holzenbosch  
In deze wijk komen 325 nieuwbouwwoningen. In  
opdracht van Woningstichting Barneveld ontwikkelt  
De Bunte Vastgoed en bouwt Bouwbedrijf van de Kolk: 
•    2 energiezuinige eengezinswoningen aan de Hooihuis 

en de Oosterkamp
•  21 2-kamerappartementen aan de Katerskamp, 

waarvan er 14 worden verhuurd aan de JP van den 
Bent stichting  en  7 appartementen aan zorgverlener 
Stichting Breder. 

•   6 energiezuinige eengezinswoningen aan de  
Oosterkamp. 

Bovenstaande woningen zijn opgeleverd tussen 
november 2018 en februari 2020.

Daarnaast namen we in juli 2019 6 eengezinswoningen 
(BENG) aan de Stolp af van ontwikkelaar Schoonderbeek 
en zijn we in gesprek om nog 16 eengezinswoningen van 
deze partij af te nemen voor de sociale verhuur. 

• Start bouw zomer 2020 
• Gereed medio 2021

 Verder komt er een woonzorggebouw met 36 zorgeenhe-
den, 6 appartementen voor echtparen met een zorgvraag 
op het gebied van dementie en 28 appartementen voor 
de sociale huur. Ook komt er een plek voor kinderopvang 
en een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie 
en hun naasten. Neboplus huurt de zorgeenheden. 

• Start bouw eerste kwartaal 2021 
• Gereed derde kwartaal 2022
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Doe mee en win! Vind de rode draad
Doe mee en win! Vind de rode draad. Op deze pagina ziet u drie foto’s. De gebouwen of locaties op deze foto’s 
hebben allemaal iets met elkaar gemeen. Dat kan van alles zijn: het kan te maken hebben met de geschiedenis, 
met de naam of bijvoorbeeld met het doel van het gebouw.

.

Heeft u de rode draad gevonden? Zo ja, stuur ons dan uw oplossing voor 15 dec. 2020.   
 
 Mail naar: info@wstg-barneveld.nl
 Per post naar: Woningstichting Barneveld, Redactie WoonWerk, 
  Antwoordnummer 1022, 3770 VB, 
  Barneveld (postzegel niet nodig)

Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden. Maximaal één inzending  
per adres. Onder de goede inzendingen verloten we drie Intratuin-cadeaubonnen  
van 15 euro, zodat u iets kunt uitkiezen voor uw huis, tuin of balkon.

Oplossing van vorige keer 

‘Lijster’  
(afbeelding lijster, basisschool  
De Lijster en Lijsterstraat). 

De drie prijswinnaars van  
vorige keer hebben inmiddels  
bericht ontvangen. 

Van harte gefeliciteerd!


