
Bewonersadviseurs: wie zijn zij en wat doen zij? 

Bewonersadviseurs denken mee met de projectleider van Patrimonium en de aannemer 

over de onderhoudswerkzaamheden en de uitvoering hiervan. Iedere maand schuiven zij 

aan bij een overleg over het project. Daarnaast hebben zij een actieve rol in het (mede) 

informeren van medebewoners van de vier woongebouwen.  

 

Dertien bewoners hadden interesse in de rol van bewonersadviseur gedurende het 

onderhoudsproject. Tijdens een bijeenkomst met de dertien geïnteresseerden, lichtten we 

toe wat we van hen verwachten en wat zij van ons mogen verwachten.  

 

Uiteindelijk is per woongebouw een adviseur aangesteld: Hans Kuppen (l), John van Hoek 

(r), Bas Bijl (m) en Gerda Boeren (niet op de foto).  

"Het is belangrijk dat iemand vanuit mijn woonblok meedenkt en de wensen van 

de bewoners naar voren kan brengen.” 

Hans Kuppen 

Hemubo voert het onderhoud uit 

Samen met de bewonersadviseurs hebben we besproken wat we belangrijk 

vinden bij het kiezen van een aannemer. De manier waarop de aannemer met 

bewoners omgaat is voor ons zeer belangrijk. Twee aannemers hebben een 

presentatie van hun aanpak gegeven. Twee van de bewonersadviseurs waren 

hierbij aanwezig. Beide aannemers wekten het vertrouwen dat zij het project 

op een goede manier kunnen uitvoeren. Uiteindelijk bleek Hemubo bij de 

aanwezigen toch een streepje voor te hebben. Uiteindelijk is 28 juni de keuze 

voor aannemersbedrijf Hemubo uit Almere definitief geworden. 

“Ik heb in de zorg gewerkt, hierdoor weet ik dat het belangrijk is dat iedereen op 

een prettige manier oud kan worden en zijn eigen leven kan leiden.”  

Gerda Boeren 
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Bouwteam: hoe werkt dat precies?  

We zijn gestart met een bouwteam. Een andere werkwijze dan anders.  

Normaal gesproken maakt Patrimonium een uitgebreide projectbeschrijving en legt dit bij 

een aannemer neer. De aannemer bepaalt een prijs en deze prijs weegt zwaar mee in het 

kiezen voor een aannemer.  

 

Nu hebben we dat niet gedaan. We weten waar de gebouwen technisch aan toe zijn, we 

weten wat we in het project willen realiseren en wat er uit het woonbelevingsonderzoek is 

gekomen. Deze informatie leggen we bij Hemubo neer. Hemubo maakt op basis van 

kennis, kunde een werkwijze en projectplan dat binnen het budget past. Samen met 

Patrimonium en de bewonersadviseurs spreken we af hoe het plan er uit komt te zien en 

hoe de uitvoering plaatsvindt.  

“Ik vind het leuk om iets te kunnen betekenen voor mijn medebewoners.” 

John van Hoek 

Wat kunt u dit jaar verwachten? 

Voordat de onderhoudswerkzaamheden beginnen, moet nog veel worden voorbereid. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen 

van vergunningen en het wellicht aankopen van grond van de gemeente. Ook bezoekt Hemubo in de week van 21 augustus 

de Oude Haven. Zij lopen samen met de bewonersadviseurs een rondje langs de vier de gebouwen.  

 

Op grond van de beschikbare informatie van Patrimonium en de indrukken die Hemubo zelf opdoet, werken zij  het 

onderhoudsplan verder uit en bespreken dit met het bouwteam. Als het plan en het kostenplaatje rond zijn, dan worden 

materialen besteld. Dit is ook de periode waarin we u uitnodigen voor een informatieavond.  

 

In de tussentijd houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. De start van de werkzaamheden staat 

vooralsnog gepland vanaf maart 2018.  

“Fijn om mee te kunnen denken en inspraak te hebben op het onderhoud.” 

Bas Bijl 

U kunt het vergelijken met het maken van soep. Het is niet zo dat Patrimonium een soep 

voorschrijft waar de aannemer vervolgens een prijs voor berekent, maar wij dragen de ingrediënten aan voor de soep en de 

aannemer maakt daar, samen met het bouwteam, als een goede kok de beste soep van.   

Kortom, uw woongebouw wordt een gebouw waar u comfortabel woont, wat er weer flink wat jaren tegen kan en waar u 

(hopelijk) trots op bent!    

Hebt u vragen?  
Dan kunt u contact opnemen met Margit Don, social projectleider 
E   m.don@patrimoniumbarendrecht.nl 
T (0180) 55 59 30 


