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Huisje, boompje, beestje

Inhoud

“Als je een dakloze vraagt wat hij het 
liefst zou willen, is het antwoord altijd 
‘huisje, boompje, beestje’,” vertelt Leonard
van de Wetering. “En dat is precies wat 
we doen met Housing First. Wij zorgen 
voor een huis, vandaaruit werken we toe 
naar re-integratie in de maatschappij. 
Geen ingewikkelde instanties, de cliënt 
hoeft niet te veranderen. Wel verplicht hij 
zich om begeleiding toe te laten, huur te 
betalen en geen overlast te veroorzaken.” 
Housing First is sinds drie jaar actief in 
de regio Noord-West Veluwe en werkt 
samen met woningcorporaties, waar-
onder UWOON.

Verwijzing loopt via Centrale Toegang
onder regie van GGD Noord- en 
Oost-Gelderland, waar alle hulpvragen 
binnenkomen. In aanmerking komen 
dakloze mensen met multiproblematiek,
waaronder psychische problemen en 
verslaving. “Wij hebben een positieve 
benadering, maar de cliënt moet wel 
meewerken en toestemmen in budget-
beheer. Is een woning gevonden, dan 
krijgt de cliënt de sleutel, het eerste half
jaar blijft de woning op onze naam staan.
Wij zorgen voor een basisinrichting, 
daar helpen we ook fi nancieel mee. Het 
is belangrijk dat een woning gestoffeerd

Klaar voor de winter 8

Buurtjes bedankt 15

Warm welkom bij UWOON 10

Huurdersportaal 11

Kijk in de wijk 12

Onderhoud en projecten 13

Tips voor thuis(werken) 14

Budgetcoach bij UWOON 6

VraagApp voor huurders 7

Interview bewonersbegeleiding 9

Interview laaggeletterdheidInterview laaggeletterdheid 4

Housing First is tien jaar geleden vanuit de VS overgewaaid naar Nederland. 

Het is een heel eenvoudig concept: geef een dakloze eerst een woning en 

daarna begeleiding naar een zelfstandig bestaan. Leonard van de Wetering 

en Marcella Gerritsen zijn maatschappelijk werkers bij EBC Zorg in ’t Harde. 

Samen met Noël van Leeuwen van Tactus verslavingszorg begeleiden zij 

mensen die in aanmerking komen voor het project Housing First. 

V.l.n.r.: Leonard van de Wetering, Marcella Gerritsen, Noël van Leeuwen
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Huisje, boompje, beestje Gewoon gelukkig zijnGewoon gelukkig zijn
is, ook om overlast te voorkomen.
We blijven als begeleider aanwezig en 
werken toe naar een gezonder leven.
Als de cliënt ervoor openstaat, schakelen 
we anderen in, zoals de huisarts of een 
behandelaar. De eerste zes maanden 
begeleiden we intensief, daarna 
evalueren we. Als alles goed gaat, zetten 
we na dat eerste half jaar de woning 
op naam van de cliënt. Een bijzonder 
moment. We merken dat het hebben van 
een woning voor veel stabiliteit zorgt en 
een positieve boost geeft. Er staat veel 
op het spel voor de cliënt.”

Leontien (30 jaar) vond via het project Housing First een woning. Zo kwam een eind 
aan een lange periode van dakloosheid. Een groot deel van het traject is ze begeleid 
door Marcella Gerritsen, ambulant begeleider bij EBC Zorg.

Leontien vertelt: “Ik had een ingewikkelde jeugd, mijn ouders waren gescheiden en 
uithuisplaatsing volgde. Toen ik 18 was stopte alle hulp en ben ik noodgedwongen 
op mezelf gaan wonen. Het was een strenge winter, ik kon de gasrekening niet 
betalen. Dat was het begin van meer schulden.” Leontien kreeg een relatie en trok bij 
haar vriend in.  Door haar vriend raakte ze verslaafd, in 2012 liet ze zich opnemen
in een afkickkliniek, ze kwam haar verslaving te boven. “Na verloop van tijd kreeg ik
een andere relatie, ik verhuisde weer. Helaas werd mijn vriend gewelddadig en moest
ik vluchten. Vanaf die tijd was ik dakloos, ik logeerde veel bij familie en vrienden.” 

In die periode leerde Leontien Marcella kennen. “Zij vertelde me over Housing First, 
een eigen woonplek zou stabiliteit in mijn leven brengen. Ik stond zeker open voor 
begeleiding, mijn leven lag zo overhoop. Mijn schulden zijn in kaart gebracht, ik 
moest instemmen met bewindvoering. Dat vond - en vind - ik alleen maar prettig. 
Een zware last viel weg.” Sinds anderhalf jaar woont Leontien in een appartement 
van UWOON, dat ze met hulp van Housing First heeft ingericht met tweedehands 
spulletjes en koopjes via Marktplaats. “Ik ben nog steeds bezig met dingen opknappen,
het is steeds meer mijn eigen plek. Een plek die ik nooit meer kwijt wil. Ik heb een baan
voor 22 uur met uitzicht op een vast contract voor hopelijk 28 uur. De begeleiding 
van Housing First ervaar ik nog steeds als nodig, anders loop ik mezelf voorbij.” 

Marcella: “Leontien is erg gemotiveerd, ze heeft dit traject heel goed opgepakt. 
We zien duidelijk dat haar leven een stuk stabieler is, maar ze blijft natuurlijk wel 
kwetsbaar. We zijn heel trots op haar hoe ze dit heeft aangepakt, een voorbeeld 
voor iedereen.” Op de vraag hoe ze haar toekomst ziet, antwoordt Leontien: “Ik heb 
nu een lieve vriend, we bouwen aan een toekomst samen en ik zou graag een gezin 
willen. Ik hoop vooral op een rustig leven zonder schulden. Gewoon gelukkig zijn, 
dat is wat ik het liefste wil.”

                                                 De naam Leontien is uit privacyoverwegingen gefi ngeerd.

We blijven als begeleider

aanwezig en werken toe naar

een gezonder leven. 
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Niet boekerig   aangelegd 

Mensen die de Nederlandse taal beter willen leren lezen en 
schrijven, kunnen bij de Bibliotheek Noordwest Veluwe 
terecht. Sinds een aantal maanden is Herwin gekoppeld aan 
taalvrijwilligster Gea. Deze match is tot stand gekomen via 
het Taalhuis, een initiatief van de bibliotheek. In de regio 
Noord-West Veluwe zijn naar schatting 11.000 mensen die 
moeite hebben met de Nederlandse taal. Taalcoördinator Betsie 
van Ravenhorst: “Als iemand zich met een taalvraag meldt, 
zoek ik een vrijwilliger waarvan ik denk dat er wel een klik is.” 
“Klinkt als Tinder,” grapt Herwin. Betsie: “Alle taalvrijwilligers 
zijn getraind, we overleggen altijd welke aanpak we gaan 
gebruiken. Veel vrijwilligers hebben voor de klas gestaan.”

De onzekerheid waarmee Herwin kampt, is herkenbaar voor 
Betsie: “Veel mensen die laaggeletterd zijn praten vlot, maar 
meestal is het niet zo geordend. Als je problemen hebt met taal, 

Als ik deze column schrijf, zitten mijn eerste zes weken als
directeur-bestuurder van UWOON erop. Weken waarin ik heb 
geprobeerd zoveel mogelijk over UWOON en haar huurders te zien 
en te horen. Dat is best een uitdaging in coronatijd, maar ik kom 
aardig op stoom.

Als inwoner van Amersfoort ken ik de gemeentes Harderwijk, Ermelo, 
Elburg en Oldebroek een beetje. Ze hebben elk hun eigen kenmerken 
en bijzonderheden. Ik pak iedere kans aan om lopend of op de fi ets te 
ontdekken hoe de plaatsen eruitzien én hoe u daar woont. Ik zag veel 
woningen van buiten en waar mogelijk ben ik bij mensen binnen 
geweest. Om te zien hoe ze wonen en of ze tevreden zijn over UWOON.
Die tevredenheid is gelukkig over het algemeen hoog. Niet altijd 
natuurlijk, maar dan gaan we in gesprek over wat er niet goed gaat.

Daarnaast leer ik héél veel nieuwe mensen kennen. Zo probeer ik 
kennis te maken met alle collega’s van UWOON en dat zijn er ruim 100!
Dat zijn veel kopjes koffi e als ik niet uitkijk. Dus nemen collega’s ook 
het initiatief tot iets sportiefs, een wandeling, een kopje koffi e op 
een andere plek dan het kantoor, of nu in coronatijd online via 
een beeldverbinding.  

Ook heb ik meerdere keren met alle huurdersorganisaties gesproken. 
Betrokken mensen die met ons in gesprek gaan over wat belangrijk 
is voor u! Dat is leerzaam! Betaalbaarheid van uw woning, de 
leefbaarheid van uw straat en buurt én de zaken waar we ons als 
UWOON verantwoordelijk voor voelen… allemaal dankbare 
gespreksonderwerpen. 

En dan werken we nog samen met verschillende partners. 
Bouwbedrijven, aannemers, maar ook zorg- en welzijnsorganisaties, 
gemeenten... Ook met hen maak ik kennis, hoor wat de uitdagingen 
zijn en hoe we daar zo goed mogelijk met elkaar in kunnen optrekken. 

Al met al word ik ontzettend enthousiast van wat ik tot nu toe zie 
en hoor. Veel betrokkenheid, veel enthousiasme en de wil om er met 
elkaar het beste van te maken. Daar ben ik oprecht van onder de 
indruk (en trots dat ik deze mooie functie mag vervullen!). 

We gaan nog bijzondere tijden tegemoet, het coronavirus is ook de 
komende tijd nog onder ons en dat vraagt van u en ons het nodige. 
We zullen u - uiteraard binnen de geldende maatregelen - zo goed 
mogelijk te woord staan en helpen bij problemen die zich voordoen. 

Ik vraag uw begrip als dat af en 
toe even niet lukt. Want ook wij 
moeten voorzichtig zijn in het 
contact met anderen. Maar laten 
we er samen het beste van maken. 
Wij doen als UWOON ons best om 
er te zijn voor u.   

Fleur Imming
Directeur-bestuurder

Onder de indruk
Column

“Ik weet dat ik soms warrig praat, ik geef mezelf altijd 

feedback na een gesprek en ben dan heel kritisch op 

mezelf,” merkt Herwin van Elten (27) tijdens het gesprek 

op. “Als ik van Gea een verhaaltje moet schrijven, en zij 

gaat het dan voorlezen, word ik heel nerveus. Bang dat ik 

het niet goed heb gedaan.” Herwin is een vlotte spreker. 

Als je hem hoort praten, verwacht je niet dat hij moeilijk 

leest en schrijft, laaggeletterd is. 
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Als ik eens een berichtje op Facebook plaats en dan 
opmerkingen krijg over fouten, dan vind ik dat vervelend. 
Daar word ik onzeker van. Als ik formulieren moet invullen, 
hoop ik altijd maar dat ik het goed heb gedaan. Ik heb 
gelukkig hulp bij de administratie, anders zou het een grote 
rotzooi zijn.”

Op verzoek van taalmaatje Gea leest hij elke dag vier pagina’s 
uit ‘Kruistocht in spijkerbroek’. Als hij een verhaaltje moet 
schrijven, zoekt Herwin een rustige plek op. “Dan rijd ik naar 
Kasteel Staverden en laat mijn telefoon in de auto liggen, dan 
word ik niet afgeleid.” Moeilijke woorden zoekt hij later op via 
Google: “Een woord als conciërge, daar kan ik echt mijn hoofd 
over breken. Dubbele letters vind ik ook lastig. Gelukkig zie ik 
zelf ook wel dat het nu iets beter gaat.” Betsie beaamt dat: 
“Gea is heel tevreden over je vorderingen.”

Moeder
Onlangs - in de coronatijd - is de moeder van Herwin overleden. 
Zij verbleef sinds enige jaren in een verpleeghuis. De laatste 
maanden waren intensief, Herwin bezocht zijn moeder vaak. “Je 
vraagt je altijd af of je niet meer had kunnen doen. Ik wilde per 
se spreken op haar begrafenis. Met de hulp van een begeleider
hebben we een verhaal op papier gezet, tweeëneenhalve pagina.
Ik heb heel veel geoefend, het voorlezen tijdens de begrafenis 
ging gelukkig heel goed.” Peinzend vervolgt hij: “Ik zou graag 
nog eens een boek over het leven van mijn moeder schrijven…”Niet boekerig   aangelegd 
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is het vaak ook lastig om de agenda bij te houden of te plannen. 
Je hebt minder overzicht en weet dus niet goed hoe je dingen 
aan moet pakken. Het mooie is dat iemand die beter leert lezen 
en schrijven, bijna automatisch meer zelfvertrouwen krijgt.”

Voorlezen
De problemen bij Herwin begonnen op jonge leeftijd. “Lezen 
werd thuis misschien niet echt gestimuleerd, maar mijn vader 
las ons wel voor. We leenden ook wel boeken bij de bibliotheek. 
Die leverden we meestal ongelezen en te laat weer in. We waren
niet echt ‘boekerig’ aangelegd. De Donald Duck las ik graag, maar
ik vond het moeilijk om me te concentreren. Op school kon ik 
zelf soms niet eens lezen wat ik geschreven had. De juf zei dan 
dat ze wel erger had gezien...” 

Sinds Herwin zzp’er is op het gebied van kleinschalig onderhoud,
kreeg hij meer problemen door zijn laaggeletterdheid. Via een 
tante kwam hij op het spoor van het Taalhuis. “Ik liep er al 
langer mee rond hoe ik de taal beter kon leren. Kerstkaarten 
schrijf ik achter de computer, dan is het in ieder geval leesbaar.

Het Taalhuis is er voor iedereen met een taalvraag.

Voor geboren en getogen Nederlanders en voor mensen die 

nog maar kort in Nederland zijn. In de regio zijn naar schatting 

11.000 mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal.

Het kan gaan om problemen met het invullen van formulieren, 

het schrijven van een e-mail, een berichtje op Facebook of het 

beter begrijpen van instructies. Voor al deze vragen is er het 

Taalhuis. Er zijn groepslessen, maar ook één-op-één lessen

met een vrijwilliger. De bibliotheek beschikt over veel

oefenmateriaal. Tijdens het eerste gesprek kijkt de coördinator 

welke aanpak het beste werkt. Ook mensen die geen lid zijn

van de bibliotheek zijn van harte welkom. Deelname is gratis.

Meer weten?
Zelf deelnemen aan het Taalhuis of vrijwilliger worden? 
Neem contact op met een van de taalcoördinatoren van de 
bibliotheek Noord-West Veluwe: Fatima Essabani of Betsie van 
Ravenhorst via taalhuis@bnwv.nl of bel/app met 06-57512983.
Ook de bibliotheek in uw buurt heeft een Taalhuis.

Taalvraag? Taalhuis!Taalvraag? Taalhuis!
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Budgetcoach boekt
eerste succes bij
betalingsregelingen 
De incassoafdeling van UWOON in Harderwijk is een proef gestart om 
met de inzet van een budgetcoach betalingsregelingen te treffen. 
UWOON-medewerker Ulli Sinfield heeft hiervoor een opleiding gevolgd en 
deze met succes afgerond. Zij ging vervolgens enthousiast aan de slag. 
Op kantoor zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd met huurders die in 
geldproblemen zaten. Met succes, de eerste betalingsregeling is getroffen!

Ulli Sinfi eld noemt een voorbeeld uit de 
praktijk. “Een huurder belde op voor een 
betalingsregeling. Ze gaf aan door de 
bomen het bos niet meer te zien en was 
het overzicht in haar fi nanciën kwijt.” 
UWOON bood hulp van de budgetcoach 
aan en daar ging deze huurder graag op 
in. Na een kennismakingsgesprek ging 
Ulli Sinfi eld aan het werk. 

“Eerst zijn samen met de huurder haar 
inkomsten, vaste lasten en achterstanden
in kaart gebracht. Daarna keken we naar de
bestedingsruimte en vervolgens kwamen
we tot een haalbare betalingsregeling. 
Mevrouw was erg opgelucht”, vertelt 
Ulli Sinfi eld. “Alles is weer op orde en 
inzichtelijk. Ze is blij dat er een regeling 
is getroffen.”

Bent u UWOON-huurder in Harderwijk 
en kunt u ondersteuning van een 
budgetcoach gebruiken? Of kent u een 
UWOON-huurder die worstelt met de 
betaling van de huur en andere kosten? 
Neem contact op met Ulli Sinfi eld, 
via 0341 416 894. Zij is bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag.

Voor het gebruik van een elektrische- of inductiekookplaat 

in de keuken is een aanpassing in de meterkast (groepenkast) 

nodig. UWOON kan deze voor u uitvoeren en de kosten 

verrekenen in de huur. Deze stijgt met € 2,80 per maand.

Heeft u zonnepanelen op het dak en wilt u de groepenkast 

aanpassen voor elektrisch koken? Dan is de aanpassing gratis, 

als u zich vóór 1 april 2021 aanmeldt. Na deze datum betalen 

ook deze huurders € 2,80 per maand. Wie de komende tijd 

zonnepanelen laat plaatsen, krijgt geen maandelijks bedrag in 

rekening gebracht. Bij nieuwe aanvragen voor zonnepanelen 

zijn de kosten voor wijziging van de groepenkast al inbegrepen.

Aanvragen kan via de website: vul ‘woningverbetering’ in bij de 

zoekfunctie en klik vervolgens op ‘aanvraag woningverbetering’. 

Daar vult u het formulier in.
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Wat is de VraagApp?

VraagApp is een app waar mensen snel 
antwoord krijgen op alledaagse vragen. 
De antwoorden worden gegeven door 
600 vrijwilligers. Huurders van UWOON 
kunnen via de VraagApp vragen stellen 
over praktische onderwerpen zoals het 
huishouden, geldzaken, openbaar vervoer, 
ingewikkelde brieven of regels en wetten.

VraagApp geeft antwoord
op alledaagse vragen 

UWOON is een proef 

gestart met de VraagApp. 

Deze app op de telefoon 

is gratis beschikbaar 

voor huurders. 

VraagApp
Snel antwoord op je 
dagelijkse vragen 

snel antwoord
je hebt snel antwoord 

op je vraag

dankzij de vrijwilligers 

kan je meer zelf

vrijwilligers vinden het 

leuk om jou te helpen

leukword zelfstandiger

| www.vraagapp.nl | info@vraagapp.nl | 020-8950780 |

“Ik had een vraag over wassen. 
Ik kon ook een foto meesturen 
van het wasmiddel.
Ik kreeg snel antwoord. Ik vind 
VraagApp echt heel handig.”

zelf vragen stellen

Vraag je cliëntondersteuner om een 

 gratis VraagApp abonnement

Kijk op vraagapp.nl/vragenstellers 

 voor meer informatie

Voorbeelden: 

- Moet ik deze rekening betalen? 

- Hoe kan ik mijn huis netjes houden? 

- Hoe kook ik aardappels?  

- Ik snap deze brief niet.  

- Ik heb een probleem met mijn 
computer. 

- Hoe kan ik mijn OV-chipkaart opladen?

snel antwoord          meer zelf                 leuk               
je hebt snel antwoord 

op je vraag
dankzij de vrijwilligers kan  

je zelfstandiger wonen
vrijwilligers vinden het  
leuk om jou te helpen

• Vraag UWOON om een gratis VraagApp 

abonnement of mail naar vraagapp@uwoon.nl 

• Kijk op vraagapp.nl/vragenstellers voor meer 

informatie

Voor wie is de app bedoeld?

Voor alle UWOON-huurders die 
regelmatig vragen hebben waarmee ze 
blijven rondlopen. Vooral voor mensen 
die alleen wonen of een klein netwerk 
hebben, is het handig dat ze iemand hun 
vraag kunnen stellen. Ook voor mensen 
die niet telkens hun kinderen willen 
‘lastigvallen’ is de app heel geschikt.

Hoe werkt het?

Gebruikers van de VraagApp kunnen 
een vraag inspreken of intypen. De vraag 
wordt via de app beantwoord door 
een vrijwilliger. Dat gebeurt helemaal 
anoniem.

Mag je alleen vragen over 
wonen stellen?

Nee, u mag echt iedere vraag stellen. 
Waarom zou u er mee blijven rondlopen 
als 600 vrijwilligers u willen helpen?

Waarom is UWOON de proef 
gestart?

Uit onderzoek blijkt dat vragenstellers 
erg tevreden zijn met de antwoorden in 
de VraagApp. Door het antwoord voelen 
ze zich minder gespannen en wordt 
zelfstandig wonen een stukje makkelijker. 
UWOON vindt het belangrijk dat mensen 
plezierig zelfstandig wonen en zich thuis 
veilig voelen. Een goed antwoord op 
een vraag helpt daarbij.

Hoe krijg ik de gratis 
VraagApp?

U kunt de Vraagapp aanvragen 
via vraagapp@uwoon.nl of bellen 
naar het Klant Contact Centrum 
van UWOON via het nummer 
0341 41 68 94.
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Met deze tips bent u goed voorbereid op winterse kou, sneeuw en ijzel

Het is een kleine moeite om energie te besparen 
en uw woning comfortabeler te maken: bevestig 
tochtstrips op uw buitendeuren (en eventueel 
raamkozijnen met draaibare delen).

Voorkom bevriezing van uw 
buitenkraan en sluit deze tijdig af. 
Laat ook tuinslangen leeglopen 
en haal de regenmeter naar 
binnen.

Schoorsteenbranden 
komen juist in de winter 

veel voor. Laat het afvoer-
kanaal daarom regelmatig 

vegen. Uw verzekering 
vraagt bij schade door 

schoorsteenbrand om een 
factuur van een 

vakkundig bedrijf.

Geborrel in uw radiatoren en verwarmingsbuizen?
Ontlucht uw radiatoren! Dat voorkomt niet alleen hinderlijke 

geluiden, uw verwarming functioneert ook beter. 

55xx
klaar voor     de wint er!

Sneeuw of ijzel? Houd de stoep in uw straat goed begaanbaar 
met sneeuwschuiver, zout en strooizand. Als iedereen zijn 

stoepje schoonhoudt, kan iedereen veilig over straat. Zijn uw 
buren niet goed ter been? Dan neemt u dat stukje stoep toch 

ook even mee? Denk ook aan de achterpaden!

Voorkom bevriezing van uw 

Buitenkraan  tijdig afsluiten

Stoep sneeuwvrij

Schoorsteenbranden 

Voorkom  schoorsteenbrand

Ont lucht de radiatoren

Tijd voor strips
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Voorkom  schoorsteenbrand

bij een RENOVATIEPROJECT

“Ik heb de communicatie onder mijn 
hoede en behartig de belangen van de 
bewoners. Mijn werkdag start om half 8 
met een kop koffi e in de blauwe bouw-
keet. Ik loop eerst door mijn agenda, 
e-mail en WhatsApp-berichten en overleg 
met de uitvoerder wat er voor die dag 
op het programma staat.”

Het project in Ermelo omvat het 
verwijderen van het gehele dak, aanleg 
van een mechanisch ventilatiesysteem 
en vervanging van glas. “Daarnaast nemen
we ook de buitenzijde van de woning 
onder handen. Met zware boren 
herstellen we het voegwerk, spuiten we 
isolatiemateriaal in de buitenmuren en 
voeren schilderwerk uit.” Dat doet hoofd-

aannemer Mateboer niet alleen, met 
12 onderaannemers werkt men in een 
keten samen. “Dit wil zeggen dat we als 
één team opereren. Moet aan het einde 
van de dag het dak met zeilen afgedekt 
worden? Dan zorgen we daar samen voor. 
We helpen elkaar.”

Flexibel zijn
Een werkvoorbereider maakt voor de 
start van het project een bouwplanning. 
Per dag staat aangegeven welke 
werkzaamheden er per woning uitgevoerd
worden. “Maar tijdens de uitvoering 
kunnen planningen wijzigen en moeten 
we soms onze werkwijze aanpassen. In 
de laatste fase van dit project werd het 
glas vervangen. Er zat asbest in de kit 
bij de ramen. Dit wordt onder wettelijke
voorschriften gesaneerd. Tijdens de 
werkzaamheden werd er ook kit van 
een zwaardere categorie gevonden. Hier 
hadden we niet op gerekend en dat heeft 
invloed op de planning. De bewoners op 

de eerste etage kregen daardoor een 
paar dagen houten platen voor de ramen. 
Dit is natuurlijk niet wenselijk en daarom 
heeft de uitvoerder plexiglas ramen 
laten maken, met een schuifdeur.”
Hoe ga je met individuele bewoners om? 
Die vraag is voor bewonersbegeleider 
Stephanie heel belangrijk. “Werkt iemand 
overdag en komt hij pas thuis als de 
werkbussen de straat weer uitrijden? 
Dan ervaart hij of zij veel minder overlast 
dan iemand die de hele dag thuis is. Als 
bewonersbegeleider breng ik de behoeftes
van bewoners in kaart en zoek naar 
passende oplossingen. Met persoonlijke 
aandacht voor bewoners bereik je veel.” 

Aandacht
Persoonlijke aandacht is nog belangrijker 
als er - bijvoorbeeld - een ernstig ziek 
familielid is of een gezinslid met een 
beperking. “Hier bestaat geen draaiboek 
voor”, weet Stephanie. “Soms is het 
verstandig om een alternatieve woning 
te bieden. Dan overleg ik met de project-
leider van UWOON en samen kijken we 
naar de mogelijkheden.”

In maart startte in Ermelo een onderhoudsproject van 72 woningen. 

Stephanie Hillenaar, bewonersbegeleider bij hoofdaannemer Mateboer, 

vertelt over haar werkzaamheden.

BEWONERSBEGELEIDER
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Bij de verbouwing zijn er op de verdiepingen 
meer (fl ex)werkplekken gecreëerd. De 
belangrijkste verandering vond echter op 
de begane grond plaats. “We merkten dat 
het voor bezoekers soms onduidelijk was 
waar ze moesten zijn bij binnenkomst.
Dat kwam ook door de verschillende 
balies”, vertelt bestuurssecretaris Ruud 
Cuntz van UWOON. “Om onze huurders 
zo goed mogelijk te kunnen bedienen, 
hebben we verschillende zaken veranderd.
Zo is er nu maar één balie en kreeg de 
ruimte een frisse uitstraling met mooie 
warme kleuren. Er zijn voldoende hoge 
en lage zitplekken waar je kunt wachten

en er is een speelhoek. Ook zijn er 
zogenaamde treinzitjes waar mensen 
met elkaar kunnen overleggen. Dat is 
echt een ontmoetingsplek. Ook hangt 
er een digibord en natuurlijk is er goede 
wifi .” 

Projectleider Bas Lobert, in het dagelijks 
leven projectleider Vastgoed bij UWOON, 
vult aan: “De ruimte is goed toegankelijk, 
de balie heeft een laag deel voor 
mindervaliden. We hebben rekening 
gehouden met de coronamaatregelen en
er worden tussenschotten geplaatst. 
Het grote verschil is dat de ruimte nu 

veel opener is, er is veel glas toegepast.” 
Voor privacygevoelige gesprekken zijn 
er aparte spreekkamers. Zo is er nu een 
grote vergaderzaal, waar een tussenwand 
komt, zodat de zaal in tweeën deelbaar 
is. Ruud Cuntz: “We kunnen nu ook 
huurdersbijeenkomsten in huis organi-
seren. Er komt nog een video-verbinding, 
handig voor mensen die niet aanwezig 
kunnen zijn.”

“Onze collega’s hebben meegedacht in 
dit traject”, vertelt Bas Lobert. “Iedereen 
kon suggesties doen. Uiteindelijk heeft 
deze inbreng tot dit ontwerp geleid. Het 
resultaat overtreft mijn verwachtingen, 
nog mooier dan op de tekeningen! Bij 
binnenkomst wacht de bezoeker nu echt 
een warm welkom.” Het is de bedoeling 
dat het traject nog dit jaar wordt 
afgerond. Lobert: “Ik vond het heel leuk 
om dit project te doen. Laten we hopen 
dat we onze huurders en andere relaties 
binnenkort weer kunnen verwelkomen.”

Het pand van UWOON Harderwijk was de afgelopen maanden

grotendeels gesloten in verband met de coronacrisis, maar het was 

er bepaald niet stil. Integendeel: er vond een interne verbouwing 

plaats. Deze verbouwing stond al langer gepland.

Projectleider Bas Lobert in de nieuwe entree
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UWOON Huurderspanel: uw mening telt!
Uw mening is belangrijk voor UWOON. Daarom is er het online Huurderspanel. Hier kunt u uw mening geven over allerlei onderwerpen.

Hoe dat werkt? U ontvangt ongeveer twee keer per jaar een vragenlijst die u online invult. Meedoen? Ga naar www.uwoon.nl, 
type ‘huurderspanel’ in de zoekfunctie en meld u aan. UWOON verwerkt de resultaten anoniem. 

Leuk: onder panelleden verloten we na ieder onderzoek tien cadeaubonnen van € 25!

Dit najaar is het UWOON Huurdersportaal van start gegaan. 
Dit is een online omgeving (website) waar huurders 24/7 
allerlei woon- en huurzaken kunnen regelen of nakijken. 

Zoals:

 Huur opzeggen

 Reparatieverzoek indienen

 Betaalgegevens wijzigen

 Betalingsregeling aanvragen

 Contactgegevens aanpassen

 Huurnota’s inzien of betalen

 Overlast melden

Voor de lancering hebben huurdersorganisaties en leden van Voor de lancering hebben huurdersorganisaties en leden van 
het huurderspanel het UWOON Huurdersportaal bekeken. het huurderspanel het UWOON Huurdersportaal bekeken. 
Aan de hand van opdrachten verkenden zij het portaal en Aan de hand van opdrachten verkenden zij het portaal en 
deelden hun bevindingen. UWOON kreeg enthousiaste reacties deelden hun bevindingen. UWOON kreeg enthousiaste reacties 
én goede suggesties voor verbeteringen. Een aantal punten én goede suggesties voor verbeteringen. Een aantal punten 
is al doorgevoerd, andere punten gaan wellicht mee in de is al doorgevoerd, andere punten gaan wellicht mee in de 
verdere ontwikkeling van het portaal. Inmiddels zijn de eerste verdere ontwikkeling van het portaal. Inmiddels zijn de eerste 
aanmeldgegevens per post naar huurders verstuurd. aanmeldgegevens per post naar huurders verstuurd. 
Naar verwachting heeft iedere huurder Naar verwachting heeft iedere huurder 
midden december zijn of haar aanmeld-midden december zijn of haar aanmeld-
gegevens ontvangen. Bij deze gegevens zitgegevens ontvangen. Bij deze gegevens zit
ook een fl yer met uitleg voor de eerste keer inloggen.ook een fl yer met uitleg voor de eerste keer inloggen.

Heeft u midden december nog geen aanmeldgegevens 
ontvangen? Vraag ze aan via de website of bel naar ons Klant 
Contact Centrum. Het UWOON Huurdersportaal blijft de 
komende jaren in ontwikkeling. In de toekomst worden meer 
mogelijkheden toegevoegd om het portaal zo gebruiks-
vriendelijk mogelijk te maken.

Met het portaal wil UWOON haar dienstverlening aan 
huurders verbeteren en verbreden. Steeds meer huurders willen 
woonzaken graag online afhandelen. Het Huurdersportaal 
biedt daarvoor mogelijkheden.

Zie ook: www.uwoon.nl/huurdersportaal voor een video en de 
gebruikershandleiding.

positief        Eerste ervaringen
Huurdersportaal

“Met het portaal wil UWOON

haar dienstverlening aan

huurders verbeteren en verbreden.”

De start van het portaal is één van de 
concrete speerpunten in het UWOON 
ondernemingsplan Bestemming 2022.



Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n1 2

22 appartementen in Harderwijk 

De appartementen zijn nul-op-de-meter 
woningen. In zo’n woning wordt het 
netto energiegebruik tot nul gereduceerd.
Dit gebeurt door slim gebruik te 
maken van energiebesparende en 
energieopwekkende voorzieningen. 
Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, 
warmtepompen en zonneboilers. 
Er komen twee types van 69,3 m2 en 
62,6 m2, beide met een inpandige berging.
Aan de achterzijde van het gebouw zijn 
27 parkeerplaatsen gepland.

Normaal gesproken vindt de sloop van 
de woning kort voor de start van de 
nieuwbouw plaats. Dat verloopt aan de 

Holzstraat anders. Vanwege fl ora- en 
faunaregels was het belangrijk om in 
oktober te beginnen met slopen. Wanneer
de bouw start, is nog onduidelijk. Dit
is afhankelijk van een bestemmings-
planprocedure en de daaropvolgende 
verstrekking van een omgevings-
vergunning. Bewoners in de omgeving 
zijn geïnformeerd dat de gesloopte 
locatie niet direct herbouwd wordt. 

De nieuwbouwlocatie Holzstraat in Harderwijk is in volle ontwikkeling. 
Op deze plek zijn acht eengezinswoningen gesloopt om ruimte te maken voor 
een appartementengebouw van drie lagen met in totaal 22 appartementen. 
Deze zijn uitermate geschikt en bedoeld voor senioren.

Minibieb in de buurt
Kinderen in de wijk De Maat in Ermelo boffen maar: aan de 
Acht Schepel 75 is sinds kort een minibieb: Bibliomaatje. Hier 
kunnen ze een kinderboek lenen en als ze het uit hebben weer 
omruilen voor een volgend leesboek. De minibieb is een initiatief 
van Alike Last. Bij de opening las dorpsdichter Sarah Scholts een 
gedicht voor.

Inmiddels zijn er 25 minibiebs in Ermelo. Een minibieb lijkt op een 
groot uitgevallen vogelhuisje met een glazen deur. Wie door de 
raampjes kijkt ziet een rij boeken staan, in de wijk De Maat zijn dat 
kinderboeken. Alike Last wil met de minibieb lezen bij kinderen 
stimuleren. “Het is leuk om door lezen de fantasie van kinderen te 
prikkelen, dat gun ik ieder kind”, vertelt ze. Direct na de opening 
van de minibieb bleek haar initiatief een schot in de roos. Heel veel 
kinderen kwamen een boek lenen, terwijl Alike ook veel kinderboe-
ken kreeg aangeboden.

Meer weten? Kijk op www.facebook.com/bibliomaatje en www.
facebook.com/minibiebsermelo.

Mooi werk
Bewoners in De Maat hebben met een hogedrukspuit de twee 
pleintjes schoongespoten en de picknicktafels op het gezamenlijke 
grasveld schoongemaakt en gelakt.

De Maat - ErmeloKijk in de wijk:

Handig: buurtfietsenmaker
Een bewoner die bij een fi etsenmaker werkt, biedt met 
toestemming van UWOON een fi etsreparatieservice aan 
buurtbewoners. Lekke band, ketting eraf of een fi etslamp 
kapot? In zijn schuur repareert hij mankementen tegen een 
kleine vergoeding.
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UWOON verbetert momenteel 22 woningen aan 
de Hoeckelsweg, Waterlandsweg en Oude Kerkweg te 
Doornspijk. In samenwerking met aannemersbedrijf 
Van Wijnen uit Harderwijk worden de daken vervangen, 
dak-, spouw- en vloerisolatie aangebracht en HR++ 
glas gemonteerd.

Door deze verbeteringen 
krijgen de woningen 
energielabel A en neemt het 
wooncomfort toe. 
Voor uitvoering van de 
werkzaamheden zijn er 
twee kleurvoorstellen uitge-
werkt en aan de bewoners 
voorgelegd. Vervolgens is 
de keuze na een enquête 
defi nitief bepaald.

Kangoeroewoningen
in Ermelo 

De kangoeroewoningen zijn bestemd voor een bewoner met een
langdurige zorgbehoefte (begane grond) en diens verzorger(s)
met wie een duurzame zorgrelatie wordt onderhouden (eerste 
en tweede verdieping).

In een kangoeroewoning wonen mensen met elkaar onder één
dak, maar wel zelfstandig. Bewoners kunnen familieleden zijn, 
maar ook een zorgbehoevende met zijn of haar zorgverlener(s). 
De bewoners hebben ieder een eigen woonruimte met slaap-
kamer(s), badkamer en keuken. Het idee achter deze woningen 
is dat als je dicht bij elkaar woont, je voor elkaar kunt zorgen 
of op elkaar kunt letten.

Meer informatie over de woningen, inschrijving en 
woningtoewijzing is te vinden op de website van UWOON: 
www.uwoon.nl/kangoeroewoning. 

UWOON realiseert in het nieuwbouwproject 

De Wegwijzer (Kerklaan/Postlaantje) in Ermelo drie 

zogenaamde ‘kangoeroewoningen’. Ze worden in het 

eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. 

INFORMATIE
Elburg: Huurdersraad De Betere Woning
Voorzitter: Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg
www.huurdersraaddbw.nl

Ermelo: Huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad 
Secretariaat: Paul Krugerweg 8, 3851 ZJ Ermelo
www.hbo-degroenedraad.nl

Harderwijk: Huurdersraad Woonwijs
Secretariaat: Postbus 43, 3840 AA Harderwijk
Website: www.huurdersraadwoonwijs.nl
E-mailadres: info@huurdersraadwoonwijs.nl

UWOON werkt nauw samen met de huurders-
belangen organisaties in Elburg, Ermelo en Harderwijk. 
Zij zijn de ‘stem’ van de huurders bij het maken van 
keuzes in en het vaststellen van beleid.

Wilt u weten wat de huurdersbelangenorganisaties 
voor u kunnen betekenen? 
Hiernaast vindt u de contactgegevens.

Huurdersorganisaties

in Doornspijk 
WoningverbeteringWoningverbetering



3. Maak ruimte
‘Ontspullen’: artikelen die je niet meer 
nodig hebt opbergen, verkopen of weg-
geven. Dat is heilzaam voor een mens, 
bewijst onderzoek van psycholoog Hein 
Zegers: minder spullen betekent meer 
overzicht, ontspanning en concentratie. 

4. Verminder geluid
Wie thuis is maakt geluid: stemmen, 
machines, muziek. Het was altijd al 
verstandig om op te letten of buren geen 
overlast ervaren, maar dat is het nu nog 
meer. Ook voor eigen huisgenoten is 
weinig geluid vaak prettig.

5. Verander de indeling
Een andere manier van een huis gebruiken
vraagt soms ook om een iets andere 
indeling. Meer ruimte rondom de eettafel 
bijvoorbeeld, omdat deze nu de functie
van bureau heeft. Schuif eens met meubels
om zo te ontdekken wat praktisch is.

6. Haal ‘slimme natuur’ in huis
Kamerplanten zijn niet alleen een Kamerplanten zijn niet alleen een 
grote woontrend, ze zijn ook goed voor grote woontrend, ze zijn ook goed voor 

een gezonder binnenklimaat. een gezonder binnenklimaat. 
Een aantal kamerplanten Een aantal kamerplanten 

zuivert de zuivert de 
lucht: ze lucht: ze 

zetten COzetten CO2
om in zuurstof en om in zuurstof en 

brengen vocht brengen vocht 
in de lucht. in de lucht. 

De populaire De populaire 
krulvaren krulvaren 

is er een van.is er een van.
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10 voor thuis

7. Ga naar buiten
Buitenlucht is goed voor mensen, 
beweging en ontspanning ook. Ga daarom
meerdere keren per dag naar buiten. 
Bijvoorbeeld voor een wandeling of 
korte fi etstocht. Dit is ook goed voor het 
concentratievermogen.

8. Wissel van werkplek
Thuis werken? Kijk eens goed of er meer 
ruimten geschikt zijn om te werken. De 
woonkamer, de keuken, een slaapkamer 
wellicht? Door op verschillende plekken 
te werken komt er meer variatie in een 
werkdag.

9. Wees aardig
Huishouden met meer mensen? 
Wees extra aardig voor elkaar en praat 
regelmatig over de nieuwe situatie. 
Vertel wat lastig is en zoek samen naar 
oplossingen. 

10. Vier het leven
Veel mensen kijken uit naar feestelijke 
momenten zoals rond de kerstdagen 
en jaarwisseling. Meer dan ooit is het 
belangrijk om de thuiswerkplek in 
huiselijke sfeer te brengen en er zo weer 
echt woonruimte van te maken.

Veel mensen werken door de coronamaatregelen meer thuis en dit voorjaar werden heel wat woonkamers ook 
een leslokaal. Opeens bleken woningen nóg belangrijker. Vermoedelijk blijven bewoners hun huis de komende tijd 
intensief gebruiken. Daarom 10 tips om nog meer te genieten van uw thuis.

1. Scheid werk en privé 
Met een laptop op tafel is de woonkamer 
opeens een kantoor. Geen probleem 
natuurlijk, maar ruim ‘m aan het einde van
de werkdag wel op (en andere werkzaken 
zoals mappen en dossiers ook). Dan is 
de kamer weer echt woonruimte.

2. Let op de dieren
Huisdieren moeten er ook aan wennen 
dat baasjes meer thuis zijn, terwijl ze de 
momenten alleen ook nodig hebben. 
Wie thuiswerkt doet er verstandig aan 
de deur af en toe dicht te doen, zodat 
een huisdier even het rijk alleen heeft.
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Boxer Bram begroet ons enthousiast als we de woning van 
Gijs en Bep Ketelaar aan de Weegakker in Ermelo binnenstappen.
Gijs Ketelaar reageert verrast als hij hoort dat buurman 
Rinus Verheij hem heeft opgegeven voor de rubriek ‘Buurtjes 
Bedankt’. “Dat vind ik nou echt leuk.”

“Gijs zorgt er al vele jaren voor dat de entree aan de 
Weegakker blad- en onkruidvrij is”, vertelt Rinus Verheij. “Met 
zijn bladblazer ruimt hij het blad op en voert het af met zijn 
aanhanger. Ook als het gesneeuwd heeft, zorgt hij ervoor dat 
het gebouw goed bereikbaar is. Iedereen kent hem omdat hij 
altijd bezig is.” Bep Ketelaar: “Dat is waar, als hij een halfje brood 
gaat halen bij de bakker 100 meter verderop, is hij minstens een 
half uur weg. Hij maakt onderweg graag een praatje, hij kent 
echt iedereen.” “Tja, dat heb je natuurlijk niet als je de hele dag 
in je kamer blijft zitten”, zegt Gijs Ketelaar. “Wat ook helpt, is dat 
ik veel wandel met Bram, dan ontmoet je vanzelf veel mensen.” 

Normale zaak
Buren weten hem makkelijk te vinden. Als een buurvrouw 
zichzelf heeft buitengesloten, klimt Gijs Ketelaar door een raam 
naar binnen. Als een buurman midden in de nacht is gevallen, 
bellen ze hem om te helpen de man weer in bed te krijgen. 
“Tja, dat doe je toch gewoon?” Voor een aantal buren zorgt hij 
ervoor dat hun tuin er netjes bij ligt. De bebording en de 
boeidelen werden weer zichtbaar schoon door zijn inspanningen. 
Een buurvrouw die gestrand is met haar elektrische fi ets haalt 
Gijs even op. “Normale zaak,” vindt hij.

Sinds een aantal jaren is Gijs Ketelaar met pensioen na een 
lange loopbaan als internationaal vrachtwagenchauffeur. 
Bep Ketelaar: “Ik ben altijd veel alleen geweest. Maar sinds 
Gijs met pensioen is, is daar niet veel aan veranderd! 
Hij is altijd bezig, die kan niet stilzitten.” De buren zijn maar 
wat blij met zo’n buurman!

In het oosten van Nederland noemen ze het ‘naoberschap’, elders spreekt men van burenhulp. Iedereen heeft wel een buur 

die af en toe de helpende hand reikt. In de rubriek Buurtjes Bedankt zetten we één van die behulpzame buren in het zonnetje. 

Rinus Verheij bedankt Gijs Ketelaar voor zijn inzet.

Ook uw buren bedanken met een VVV-cheque? 
Stuur een mail met uw telefoonnummer naar communicatie@uwoon.nl. 

Wij nemen dan contact met u op!

Gijs Ketelaar (l) en Rinus Verheij
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Voor spoedreparaties geldt: altijd 
even bellen! Maar wist u dat u voor 
overige reparaties ook een makkelijk 
invulformulier kunt gebruiken op 
www.uwoon.nl?

Elburg  (0525) 68 49 00
Ermelo  (0341) 56 51 00
Harderwijk (0341) 41 68 94

Storingen, spoedreparaties?Storingen, spoedreparaties?

Bel UWOON!

Rond de feestdagen heeft UWOON de 
openingstijden aangepast:

Vrijdag 25 december (eerste Kerstdag) 
 is UWOON gesloten

 Op donderdag 31 december sluiten 
 onze vestigingen om 16.00 uur

 Op vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 
 is UWOON gesloten

Openingstijden rond
            de feestdagen

Mooie tuin, mooie buurt 

Actuele
Corona-

maatregelen
UWOON volgt vanzelfsprekend 
de landelijke RIVM-richtlijnen 

inzake het coronavirus. Op onze 
website vindt u de meest actuele
informatie over maatregelen die 

wij hebben getroffen. 

www.uwoon.nl

 Een tuin is niet alleen het visitekaartje van een woning, maar draagt ook bij aan de uitstraling

Mooie tuin, mooie buurt 
 Een tuin is niet alleen het visitekaartje van een woning, maar draagt ook bij aan de uitstraling

Mooie tuin, mooie buurt 
 van de hele buurt. Daarom is het goed om echt werk te maken van tuinonderhoud. Jammer
 genoeg is niet bij iedereen de tuin even netjes. Onderstaand een paar aandachtspunten.

 Heeft uw woning een tuin? Dan bent u verantwoordelijk voor het tuinonderhoud. Natuurlijk bepaalt
 u de stijl en inrichting van de tuin, smaken verschillen. Maar het is wel belangrijk dat uw tuin een 
 verzorgde indruk maakt. Vegen, snoeien, onkruid verwijderen zijn daarvoor onmisbaar.

 Soms lukt tuinonderhoud niet vanwege bijvoorbeeld gezondheidsklachten. 
 Overleg dan met de buurtbeheerder, dan zoeken we naar een oplossing.

 Op veel achterpaden groeit onkruid langs schuttingen en gevels. Het is fi jn als u uw 
 stukje achterpad vrij van onkruid houdt. Voor onderhoud van de bestrating is 
 UWOON verantwoordelijk. 


