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Interview met Kees Strik

“Huurder wordt er alleen
maar beter van”
Wocom directeur Kees Strik zegt over de fusie van woCom met

de fusie en de huur
verhoging. Ook hebben ze gekeken

Woningstichting Laarbeek: “Ik ben blij met de nieuwe loot aan

naar verschillen in beleid en hoe je die kunt gelijktrekken.

de boom. Voor beide is het een goede zaak dat we verder samen

In de zomer komt er een c onferentie om te kijken hoe je de

optrekken. We zijn nu een krachtige woningcorporatie in A
 sten,

huurdersvertegenwoordiging het best kunt organiseren.

woCom wil
Bij Buurten
Lees dit artikel op pagina 2 >>

Betrokkenheid
huurdersorganisaties
Lees dit artikel op pagina 3 >>

Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren
met bijna negenduizend huurwoningen. We zijn pas enkele

Meer zelf regelen

maanden officieel bij elkaar en ik ben heel tevreden hoe ‘t gaat.

Kees Strik: “Voor onze klanten verandert er eigenlijk maar

Hoewel het voor enkelen ongetwijfeld nog wel wat wennen

heel weinig. De huurders uit Laarbeek hebben voortaan in

is, gaat het onderling heel goed. De sfeer is prima, we hebben

naam een andere huisbaas en misschien krijg je te maken met

dezelfde ideeën en de medewerkers zijn enthousiast. Over een

iemand anders binnen de organisatie. Maar in grote lijnen

tijdje weten we niet beter. Dan is het alsof het nooit anders is

blijft alles bij het oude. Klantvriendelijke medewerkers die de

geweest.”

huurder zo goed en zo snel mogelijk van dienst zijn. Eigenlijk
wordt het nog beter. Met tweeën kunnen we meer doen.

De twee woningcorporaties zijn dan wel samengegaan,

Dat betekent naast meer service dat we volop verder gaan

de huurdersorganisaties blijven voorlopig nog apart. Dat

met een digitale aanpak waardoor huurders veel meer zelf

zijn er drie. Eén in Helmond, één in Laarbeek en één in

kunnen regelen. Je plant straks bijvoorbeeld zelf een reparatie

de rest van het werkgebied. Ze werken wel heel nauw

op een tijd die je goed uit komt. Een manier die past bij de

samen en hebben een gezamenlijk advies gegeven over


moderne huurder die goed weet wat-ie wil.”
(lees verder op pagina 2)

Informatieblad in nieuw jasje
U ziet het goed. Het nieuwe woCom heeft een vernieuwd informatieblad. Door huurders, voor
huurders. En voor iedereen waar we mee samenwerken. Zo houden we u op de hoogte.
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Een deel van de buurtredactie

Mijn woCom
Wist u dat u bij woCom veel zaken via internet kunt regelen? Op
onze website, maar ook in het huurdersportaal Mijn woCom.
Op mijn.wocom.nl krijgt u via de knop ‘inloggen huurder’
toegang tot uw persoonlijke pagina. Daar kunt u op ieder
moment, dus 24 uur per dag, zeven dagen in de week, terecht.
U logt de eerste keer eenvoudig in met de inloggegevens die u
per brief heeft ontvangen.

Zelf alles regelen vanaf uw eigen
computer, tablet of smartphone
Het bezoek aan onze kantoren loopt terug en we zien
dat onze huurders zelf veel meer via internet willen en
kunnen regelen. Via onze website kon al veel digitaal
worden afgehandeld. De toegevoegde waarde van het
huurdersportaal is dat u als huurder nu uw eigen gegevens

Voor huurders, door huurders

WoCom wil Bij Buurten

kunt inzien en allerhande zaken binnen een vertrouwde
omgeving afhandelt. Vanaf uw eigen computer, tablet of
smartphone. Op het moment dat het u schikt. De grote
verandering voor ons als organisatie is dat medewerkers
in één oogopslag alle informatie van een klant overzien.
Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn. En op basis van uw
suggesties wordt het huurdersportaal verder uitgebouwd.

huurders. Daarom werken we graag samen. Voor een

Laarbeekse
redactieleden gezocht

nog mooiere woonomgeving, maar ook voor een

Denkt u, met Bij Buurten in de hand: “Dat wil ik ook

Wilt u ook toegang tot Mijn woCom, maar heeft u de brief

betere communicatie.

wel”, dan hebben we goed nieuws. We zoeken in de

met uw wachtwoord niet meer? Vraag dan nieuwe inlog

gemeente Laarbeek nog één of twee huurders die onze

gegevens aan via info@wocom.nl of bel 0493 49 76 66.

deze

buurtredactie komen versterken. Maar ook huurders

Voor mensen die nog geen gebruik maken van Mijn woCom

informatiekrant. Huurders zoals u die het leuk vinden

uit andere dorpen die mee willen schrijven en/of

of die geen toegang tot internet hebben, blijft woCom

te schrijven over wonen of die het thuisgevoel van

fotograferen zijn welkom.

natuurlijk telefonisch bereikbaar.

WoCom wil graag weten wat er leeft onder de

Samen

met

onze

huurders

maken

we

Wachtwoord kwijt?

hun buren vast weten te leggen in een mooie foto.
Enthousiaste mensen die graag een steentje bijdragen

Meedoen?

aan deze vernieuwde krant: de Bij Buurten. Onze

Bel vrijblijvend met 0493 - 49 76 66 of mail

huurders weten per slot van rekening als geen ander

naar communicatie@wocom.nl.

wat er speelt in hun wijk.

We buurten graag even bij.

(vervolg pagina 1)

Steeds terug

terecht kunnen. Bijvoorbeeld tijdens een wekelijks spreekuur

“Door de fusie gaan we in 2016 maar liefst één miljoen

met een medewerker van woCom. Ook in verschillende andere

besparen. Gewoon omdat we nu goedkoper uit zijn dan

dorpen en gemeenten gaan we zo’n contactpunt opzetten.”

de twee corporaties apart. Het is een flink bedrag dat
we goed kunnen gebruiken. Wat we niet uitgeven aan

Even bijkomen

organisatiekosten, stoppen we in de huizen en de huurders

“Met de fusie hebben we ook een nieuwe slogan in het leven

om het zo maar te zeggen. Dat miljoen komt elk jaar terug.”

geroepen: Voel je thuis. Dat is precies de rode draad waarop
de twee woningcorporaties elkaar hebben gevonden. We

Ontmoetingsplek

willen dat onze huurders veilig en comfortabel wonen in een

“Het kantoor in Laarbeek blijft zeker tot de zomer open. In

prettige woonomgeving. Een plek waar je je thuis voelt. Een

de tussentijd gaan we op zoek naar een kleinere en beter

veilige haven. Voorlopig hangt er trouwens geen nieuwe fusie

geschikte ontmoetingsplek waar bewoners met al hun vragen

in de lucht. We gaan eerst even bijkomen van deze.”

Op www.wocom.nl vindt u meer informatie>>
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Afstemming beleid met
huurdersorganisaties

Fotomodellen gezocht
WoCom is op zoek naar huuders die op de foto willen
in hun woonomgeving. Deze foto’s gebruiken we
uitsluitend in onze eigen communicatiemiddelen,
zoals op de website en in brochures. Lijkt het u leuk
om alleen, samen met uw kinderen, buren, vrienden

Er komt veel kijken bij een fusie. Woningstichting Laarbeek en

Nulmeting

of familie op de foto te gaan? Geef u dan nu op!

woCom hadden natuurlijk ieder hun eigen beleid en regels.

De fusie mag geen gevolgen hebben voor de kwaliteit

De foto’s worden gemaakt door een professionele

In de afgelopen maanden zaten vertegenwoordigers van de

van de dienstverlening van woCom. Daarom lieten we

drie huurdersorganisaties, De Pan, De Vaart en Bewonersraad

onderzoeksbureau USP in de maanden april en mei een

Meedoen?

Laarbeek regelmatig aan tafel met medewerkers van de

nulmeting houden. We willen weten of onze klanten tevreden

Stuur een mail naar communicatie@wocom.nl met

woningstichting om beleid en regelgeving af te stemmen.

over ons zijn. Veel huurders vulden een digitale vragenlijst

daarin leeftijd, adres, telefoonnummer en met wie

in of beantwoordden telefonisch vragen. Begin juni zijn de
In juni 2014 spraken de huurdersorganisaties zich positief

resultaten bekend. Over een tijdje herhalen we het onderzoek.

uit over de fusie. Daarbij noemden ze wel voorwaarden.

Als blijkt dat de kwaliteit van de dienstverlening achteruit

Bijvoorbeeld: de dienstverlening aan de huurders mag er niet

is gegaan, gaan we samen kijken hoe we die weer op het

op achteruit gaan. Ook moet de invloed van de huurders in het

vereiste peil kunnen brengen.

fotograaf op een moment dat het u uitkomt.

u graag op de foto wilt.
Wij kijken uit naar uw aanmelding.

dat serieus opgepakt. In de afgelopen maanden maakten

Heeft u een klacht?

huurdersorganisaties en de woningstichting in goed onderling

Ben u ontevreden of heeft u een klacht over de

overleg afspraken over de klachtenprocedure, huurcontract

manier

en algemene voorwaarden, huurincassoprocedure, glas- en

zaken afhandelen? Probeer er altijd eerst zelf uit

Huurverhoging
en bezwaar
maken

gotenfonds, beleid rond zelf aangebrachte voorzieningen,

te komen met de betreffende medewerker en/

Elk jaar bekijkt woCom welke huurverhoging nodig is

woonruimteverdelingsbeleid en -systeem en het meten van

of leidinggevende. Als dat niet lukt, kunt u een

om aan de stijgende kosten tegemoet te kunnen komen.

de kwaliteit van dienstverlening.

klacht indienen bij de verantwoordelijke manager.

Alle huurders van woCom hebben voor 1 mei een brief

Dit kan via het huurdersportaal, een formulier, brief

ontvangen over de huurprijs die voor hen geldt vanaf

of email. U ontvangt binnen tien werkdagen een

1 juli 2015. Heeft u vragen over de jaarlijkse aanpassing

inhoudelijke reactie of uitnodiging voor een gesprek.

van de huur? Kijk dan in de Huurkrant 2015 en de lijst met

U krijgt altijd schriftelijk antwoord en een bevestiging

veel gestelde vragen en antwoorden op onze website.

vervolg van het fusietraject goed geregeld zijn. WoCom heeft

‘Gemaakte afspraken
blijven overeind’

waarop

de

medewerkers

van

woCom

van de gemaakte afspraken.
Hoe kan ik bezwaar indienen?
Er staan nu nog enkele onderwerpen op de agenda.

Als u het niet eens bent met het schriftelijk antwoord,

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Dan kunt

Uitgangspunt is steeds dat in het verleden gemaakte afspraken

kunt u de klacht voorleggen aan de regionale geschillen

u schriftelijk bezwaar maken via een bezwaarformulier.

met huurders overeind blijven. Huurders zijn inmiddels al

commissie. In 2015 hebben we in het werkgebied van

Dit formulier is te downloaden op onze website en op

persoonlijk geïnformeerd over het glas- en gotenfonds. Voor

woCom nog twee commissies. Het streven is om voor 31

www.huurcommissie.nl. U kunt het formulier ook afhalen

woningzoekenden die zich bij Woning
stichting Laarbeek

december 2015 tot één geschillencommissie te komen.

of opvragen bij onze kantoren. Let u er wel op dat uw

hebben ingeschreven, verandert ook het een en ander. Voor
de zomer ontvangen ze er bericht over.

bezwaar vóór 1 juli 2015 bij ons binnen is.
Kijk voor meer informatie op www.wocom.nl >>
De Huurcommissie beslist
Als u een bezwaar indient, krijgt u binnen enkele dagen
een ontvangstbevestiging. Hierin leggen we uit hoe we
uw bezwaar behandelen en wanneer u een reactie kunt
verwachten. Gaan wij akkoord met uw bezwaar, dan krijgt
u een lagere of geen huurverhoging. Wij sturen u dan een
aangepast huurverhogingsvoorstel. Gaan wij niet akkoord
met uw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie
om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen.
De Huurcommissie beslist of het huurverhogingsvoorstel
van woCom redelijk is. Zolang de Huurcommissie nog geen
uitspraak heeft gedaan, mag u de oude huurprijs blijven
betalen. Vindt de Huurcommissie de door ons voorgestelde
huurverhoging redelijk? Dan betaalt u de hogere huurprijs
met terugwerkende kracht.

Meer info vindt u op www.huurcommissie.nl >>
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De achterkant van...
Theo en Wies de Jong

Openingstijden

woCom
Onze kantoren zijn op maandag t/m vrijdag van

In Aarle-Rixtel, één van de vier dorpskernen van Laarbeek, is

Samen hebben ze al veel mogen beleven. Zo is Theo Koning

8.30 tot 12.30 uur geopend. ‘s Middags werken

altijd van alles te beleven. Het is een gezellig dorp om te wonen.

van de Blauwe Schut, Laarbeek Koning en zelfs Prins Carnaval

we op afspraak, zodat u meteen de persoon treft

Zo vinden ook Theo en Wies de Jong. Ze wonen al negen jaar met

in Aarle-Rixtel geweest.

die u wilt spreken. Telefonisch zijn wij bereikbaar

heel veel plezier aan De Zes Gehuchten in Aarle-Rixtel.

van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur
Verder maakt Theo graag foto’s en verzamelt hij veel

Dichtbij het centrum, achter basisschool De Driehoek, ligt

krantenknipsels om er mooie plakboeken van te maken. Leuk

een leuk, rustig straatje met aan de voorkant van het huis een

om deze op een later moment nog eens terug te kijken.

speeltuintje voor de (klein)kinderen. Achter het huis is het in

op 0493 49 76 66.

Kantoren
Witvrouwenbergweg 2, Someren

de gezellige tuin heerlijk vertoeven. Een zithoek in de zon of

Een andere grote hobby van hem is schilderen. In huis hangen

Mierloseweg 71, Helmond

een zithoek uit de zon, er is altijd een plaatsje te vinden waar

80 prachtige kunstwerken van geschilderde bloemen, koeien,

Heuvel 1, Lieshout

je graag wil zitten. Met mooi weer genieten Theo en Wies dan

vogels, vazen en nog veel meer. Helaas laat de gezondheid

ook graag in de eigen achtertuin van een lekker kopje koffie.

het niet meer toe deze hobby nog uit te oefenen.

Heel fijn dat de zomer weer in aantocht is. Binnenkort worden

De grote hobby van Wies is muziek maken. Ze zingt al

er nog plantjes geplaatst, waardoor de tuin er nóg gezelliger

40 jaar bij een gemengd koor en heeft door het jaar heen

en kleuriger gaat uitzien.

diverse optredens.

Theo (78) en Wies (75) zijn al 49 jaar gelukkig getrouwd en ze

Tekst en foto’s: Karin Verheijen

zijn heel trots op hun twee kinderen en vier kleinkinderen.

www.wocom.nl

Colofon
Bij Buurten is een uitgave van woningcorporatie woCom.
Deze uitgave verschijnt drie keer per jaar en wordt gemaakt
door en samen met medewerkers en huurders van woCom.
De volgende editie van Bij Buurten verschijnt in juli.

Hoofdredactie
woCom

Buurtredactie
Désirée Kraaij, Jan Peeters, Jan van den Eijnden, Bennie en
Kim Kouwenberg, Kyra van Helden, Ad van Gerwen, John
Görtjes, Karin Verheijen, Frans Verhoeven, Harrie Damen,
Frank van Lieshout.

Ontwikkeling en productie
Itch Creative Studio, Helmond

Reacties
Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën voor Bij Buurten?
Wilt u meewerken als redacteur, fotograaf of anderszins?
Dan horen we dat graag. Neem contact op met het Team
Communicatie via communicatie@wocom.nl of 0493 49 76 66.
© Copyright mei 2015, woCom
WoCom doet er alles aan om de juiste informatie te verstrekken, maar is
niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit blad. Ook kunnen
geen rechten worden ontleend aan informatie in dit blad. Gebruik
of vermenigvuldiging van teksten en foto’s uit deze uitgave zonder
toestemming is niet toegestaan.

Klushuur: méér dan klussen aan uw woning
WoCom bekijkt de mogelijkheden van klushuur(woningen). We zoeken mensen die met
ons mee willen denken. Meer info en aanmelden voor de projectgroep: www.wocom.nl

