
Ook werken als buurtbemiddelaar? 
Op dit moment komt Buurtbemiddeling Schiedam handen te kort om alle zaken 

tijdig op te pakken. Wilt u ook werken als buurtbemiddelaar? Neem dan contact op 

met Kees Verhoeven via 06 44 71 77 99 of buurtbemiddeling@vrijwilligersschiedam.nl. 

Ook als u maar weinig tijd beschikbaar heeft, kunt u al van grote betekenis zijn.

Meer info? Kijk dan op buurtbemiddelingschiedam.nl 

‘Bij buurtbemiddeling helpen Schiedammers 
andere Schiedammers.’
Vijf jaar geleden had Kees Verhoeven nog 
een eigen praktijk voor Cesartherapie. 
Sinds 1 april is hij coördinator van 
Buurtbemiddeling Schiedam. ‘In 2016 werd 
ik buurtbemiddelaar in Rotterdam omdat ik 
eens wilde kijken of dit soort werk bij mij 
paste. En zie daar’, lacht hij, ‘het bleek een 
schot in de roos.’

Burenoverlast; waar mensen dicht op elkaar 

wonen komt het regelmatig voor. Huizen zijn 

soms gehorig, tuinen en balkons klein en 

galerijen of binnentuinen worden gedeeld. Dat 

kan leiden tot irritaties. Vaak durven mensen 

hun buren er niet op aan te spreken. Omdat ze 

denken dat het toch geen zin heeft. Of omdat 

ze bang zijn. Maar door een gesprek uit de 

weg te gaan, kunnen kleine ergernissen 

uitgroeien tot hoog oplopende ruzies. ‘Onze 

vrijwilligers helpen mensen om wél met elkaar 

in gesprek te gaan’, legt Kees uit. ‘In 70% van 

alle gevallen blijken beide buren dan een prima 

oplossing te vinden.’ 

Hoe werkt buurtbemiddeling?
‘Mensen kunnen rechtstreeks contact met ons 

opnemen, maar we krijgen bijvoorbeeld ook 

doorverwijzingen vanuit Woonplus. Na een 

bezoek aan de overlastmelder brengen onze 

vrijwilligers een bezoek aan de buren. We 

leggen de situatie uit, luisteren naar hun kant 

van het verhaal en vragen of ook zij openstaan 

voor een gesprek. Is dat het geval? Dan 

organiseren we een gesprek op een neutrale 

plek. Vaak een buurthuis. Onze vrijwilligers zijn 

daarbij aanwezig om het gesprek in goede 

banen te leiden. Lukt het om de communicatie 

te herstellen? Dan kunnen beide buren samen 

naar een oplossing zoeken. Met de afspraken 

die ze onderling maken, gaan ze vervolgens 

zelf aan de slag. Na een week of zes bellen we 

dan nog een keer na om te horen hoe het 

gegaan is.’ 

 

Professionele training
Irma is al twee jaar vrijwilliger bij 

Buurtbemiddeling Schiedam. In het dagelijks 

leven werkt ze als secretaresse. De combinatie 

bevalt haar uitstekend. ‘Ik had net mijn studie 

mediation afgerond en wilde bij 

buurtbemiddeling ervaring opdoen in het vak. 

Maar het is zoveel meer geworden dan dat. 

Het voelt ontzettend goed om me vrijwillig in 

te zetten voor mensen uit mijn eigen stad.’

Ze volgde net als alle andere vrijwilligers de 

verplichte CCV-erkende training voor 

Buurtbemiddelaars. Ook voor haar, met haar 

mediation diploma op zak, was deze heel 

waardevol. ‘Bij mediation zijn er al twee 

partijen die mee willen werken. Bij 

buurtbemiddeling meestal niet. De training is 

daar heel erg op gericht. Hoe benader je de 

buren? En hoe verkrijg je hun medewerking? 

Dat is echt een aparte tak van sport.’

‘De bovenburen wisten helemaal niet dat ze 
overlast veroorzaakten’
Haar mooiste ervaring tot nu toe? ‘We zijn een 

keer door een jong gezin benaderd dat last 

had van geluiden van de bovenburen. Beide 

gezinnen hadden elkaar nog nooit gesproken 

en daardoor liepen de frustraties steeds hoger 

op. Zo hoog dat de onderbuurman op een dag 

bij de bovenburen binnenstormde en hen heel 

erg aan het schrikken maakte. De onderburen 

besloten toen zelf om buurtbemiddeling in te 

schakelen, omdat ze inzagen dat de boel uit 

de hand begon te lopen. Wat de zaak zo mooi 

maakte, was dat we eigenlijk niks hoefden te 

doen toen ze elkaar uiteindelijk ontmoetten. 

De onderbuurman kwam binnen en bood 

direct zijn excuses aan! Het feit dat ze elkaar 

op neutraal terrein konden ontmoeten en dat 

wij structuur boden, was voldoende om met 

elkaar in gesprek te raken. Er werd 

afgesproken dat de bovenbuurman eens zou 

komen luisteren wat ze beneden hoorden. En 

dat deed hij. Hij had geen idee dat de geluiden 

zo hard doorklonken. Na het leggen van een 

ondervloer bleek de overlast weg. Zo simpel 

kan het dus zijn.’

Irma
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We willen dat onze huurders zo fijn 

mogelijk kunnen wonen. Daarom 

bliezen we Buurtbemiddeling 

Schiedam in 2019 samen met de 

gemeente nieuw leven in. Denken we 

dat een overlastmelding door een 

goed gesprek met de buren kan 

worden opgelost, maar vindt iemand 

het moeilijk om die stap te zetten? 

Dan adviseren we om 

Buurtbemiddeling in te schakelen. 

Als de huurder dat wil, verzorgen wij 

ook de aanmelding.

https://buurtbemiddelingschiedam.nl/


Extreme buien en lange periodes van 
droogte. Ook in Schiedam hebben we steeds 
vaker te maken met ‘te veel’ en ‘te weinig’ 
water. En dat betekent dat we als gemeente 
klimaatbestendig moeten worden. Op 
schiedam.nl/waterklaar kunt u lezen welke 
plannen de gemeente heeft, maar ook hoe 
inwoners zelf een bijdrage kunnen leveren. 
 
Op de website worden veel tips gegeven. 

Meer beplanting, grind of hoogteverschillen 

in de tuin, een geveltuintje of een regenton... 

Er is heel veel mogelijk. En het mooie is: 

inwoners kunnen voor deze maatregelen 

subsidie aanvragen. Ook huurders van 

Woonplus komen daarvoor in aanmerking. 

Gratis advies en hulp bij de aanvraag
Wilt u weten wat er voor uw woning allemaal 

mogelijk is? Dan kunt u terecht bij Alfred van ’t 

Hoff. Hij is afkoppeladviseur bij de gemeente 

Schiedam. Hij kijkt niet alleen samen met u 

Corona maakte het niemand gemakkelijk in 
2020. Ook ons niet. Toch zijn we heel 
tevreden met wat we bereikt hebben. 

We maakten maar liefst 762 mensen gelukkig 

met een nieuwe woning. We leverden 172 

duurzame (ver)nieuwbouwwoningen op en we 

investeerden fors in onderhoud. Van elke euro 

huur die wij in 2020 ontvingen, bleef geen 

cent op de plank liggen. Sterker nog: om onze 

(ver)nieuwbouwplannen te realiseren leenden 

we ruim 5 miljoen (7,2%) bij. Ook slaagden we 

erin met bijna iedereen die een 

huurachterstand had een goede regeling te 

treffen. Daar zijn we erg blij mee. Slechts vier 

keer lukte dat niet. 

Op naar de 8 
Gemiddeld waardeerden al onze huurders 

ons met een 7,3. Best mooi voor een 

coronajaar. Maar natuurlijk willen we 

meer dan dat. Pas als u ons een 

welverdiende 8 geeft, zijn we 

echt tevreden. Deels ligt onze 

uitdaging op het gebied van 

onderhoud. Deels op 

communicatie. In 2020 

hebben we daarom ook 

ons klantcontactcentrum 

opgezet. Een prestatie 

waar we best wel trots op 

zijn. Eenvoudig was het 

niet om een nieuwe 

afdeling op te zetten in 

Rond deze tijd van het jaar versturen 
wij aan al onze huurders de afrekening 
servicekosten. Hierin verrekenen wij de 
werkelijk gemaakte kosten met het door 
u betaalde voorschot. Was dit te laag? 
Dan moet u bijbetalen. Was dit te hoog? 
Dan krijgt u geld terug. 

Afgelopen zaterdag heeft het kabinet de volgende stap in het openingsplan gezet. 
Daarom versoepelen ook wij weer verder.

Uw tuin waterklaar met subsidie?
Voor één dag de baas van Woonplus

Afrekening servicekosten

Coronamaatregelen

2020 in vogelvlucht

Zaid en Zinedine zitten in groep 8 van de 
Peperklip in Schiedam. Op 10 juni 
mochten ze voor één dag in de schoenen 
staan van Emile Klep, onze directeur-
bestuurder. Ze kregen deze bijzondere 
taak dankzij het project ‘Baas van Morgen’ 
van JINC. 

Zinedine mocht als leerling van de Peperklip 

ooit meedenken over de herinrichting van 

de Wetenschappersbuurt. Een project 

waarover we op 2 juni in Woonplus Nieuws 

schreven. En Zaid woont er inmiddels. 

Ondanks dat, hadden ze eigenlijk geen idee 

wie wij waren en wat een woningcorporatie 

doet. Daarom vroegen we ze om aan het 

einde van de dag antwoord te geven op 

twee belangrijke vragen. ‘Hoe kunnen wij er 

voor zorgen dat kinderen in Schiedam 

weten wie Woonplus is en wat we doen?’ En 

‘wat zou Woonplus voor jullie tot een 

interessante werkgever maken?’ Tot slot 

vroegen we ook nog om een gouden tip om 

Woonplus leuker te maken.

Stoomcursus ‘wat doet Woonplus’
Beide jongens maakten in no time kennis 

met zoveel mogelijk aspecten van ons werk. 

Ze startten bij Vastgoed, waar ze onder 

andere de maquettes van de 

Wetenschappersbuurt bekeken. Daarna 

bezochten ze de afdelingen Verhuur en 

Incasso en ontmoetten ze een opzichter 

onderhoud. Ook luisterden ze een poosje 

Zaid en Zinedine na het bijwonen van de klankbordgroep in de binnentuin Schuttersveld

mee bij het klantcontactcentrum. Zaid 

verwonderde zich over de rust en 

vriendelijkheid waarmee een van de 

medewerkers een boze dame te woord 

stond. ‘Ik had niet zo aardig kunnen blijven 

hoor’, vertrouwde hij ons heel eerlijk toe. En 

daarna vertrokken ze. Op naar Schuttersveld, 

waar ze deelnamen aan een klankbordgroep 

over de herinrichting van de binnentuin. 

Mensen helpen
Na een dag vol indrukken presenteerden ze 

vol verve hun bevindingen aan Emile. Om 

Woonplus bij hun leeftijdsgenoten op de 

kaart te zetten, adviseerden ze ons om 

evenementen voor kinderen te organiseren. 

En wat in hun ogen de grootste 

aantrekkingskracht van Woonplus als 

werkgever is? Daarover waren ze ook 

unaniem: je kunt hier mensen helpen om 

fijner te wonen. Overigens zagen ze zich dat 

allebei op hun eigen manier doen. Zaid zou 

liefst zelf de wijk ingaan om persoonlijk met 

huurders te praten. En Zinedine? Die zou 

liever zijn computervaardigheden inzetten 

en digitale enquêtes ontwikkelen. Zaid en 

Zinedine: hartelijk bedankt voor de inzichten 

die jullie ons gegeven hebben. En jullie 

gouden tip nemen we graag ter harte: nu 

corona op haar retour is, staat dat feest met 

lekker eten bovenaan onze agenda! 

Meer lezen over JINC en Baas
van Morgen? Ga dan naar JINC.nl

naar de mogelijkheden, maar helpt u ook bij 

het aanvragen van de subsidie. U kunt Alfred 

bereiken via telefoonnummer 14010 of via 

contact@schiedam.nl.

Volmachtformulier
Let op: als u de subsidie aanvraagt, moet u 

ook een door Woonplus ondertekend 

volmachtformulier meesturen. Dit is voor de 

gemeente het bewijs dat wij als eigenaar van 

de woning akkoord zijn met de 

werkzaamheden. U vindt dit formulier op 

de website schiedam.nl/waterklaar onder 

‘Subsidie Waterklaar’. Vul het in en stuur 

het samen met een korte toelichting van 

uw plannen naar ons klantcontactcentrum. 

Dit kan via  e-mail (stuur deze dan naar 

wps@woonplus.nl) of per post. U ontvangt 

het dan ondertekend weer retour. Natuurlijk 

kunt u ook even bij ons langskomen. Wij 

kunnen het formulier dan direct ondertekenen. 

een jaar waarin thuiswerken de norm werd. 

Tegelijkertijd lanceerden we een nieuwe 

website met een uitgebreide kennisbank, 

instructiefilmpjes en een persoonlijke 

klantomgeving: Mijn Woonplus. De 

komende jaren gaan we dit alles verder 

uitbouwen en professionaliseren. Zo 

hopen we het contact met u te blijven 

verbeteren en u voortaan nog beter van 

dienst te kunnen zijn.

Alle highlights uit 2020 bekijken? Ga dan 
naar woonplus.nl/2020

Heeft u de afrekening nog niet ontvangen? 

Dan kunt u hem binnenkort verwachten. 

Mochten er bijzonderheden zijn die om 

een toelichting vragen, dan ontvangt u 

hierover een aparte brief. Meer weten over 

de servicekosten? Ga dan naar 
www.woonplus.nl/servicekosten. 

Brengt u een bezoek aan ons kantoor? 
Dan is het mondkapje niet meer verplicht. Wel 

vragen wij u nog steeds om uw handen te 

desinfecteren bij binnenkomst en 1,5 meter 

afstand te houden (wacht daarom buiten als er 

al 6 bezoekers binnen zijn). 

Komen wij bij u thuis? 
Ook dan is het mondkapje niet meer verplicht. 

Wel is het belangrijk dat iedereen 1,5 meter 

afstand houdt van onze medewerkers. Is dit 

niet mogelijk? Dan blijft een mondkapje de 

regel. Als u zich hier niet aan houdt, moeten 

onze medewerkers de woning helaas verlaten.

Heeft u corona gerelateerde klachten? 
Zeg het huisbezoek dan af en laat u testen. 

Was u van plan naar ons kantoor te komen? Dan 

beantwoorden wij uw vragen graag telefonisch 

of via Mijn Woonplus.

Van elke 
euro huur 

besteedden 
we:

2%

belasting
24%

personeels-
kosten

13%

nieuwbouw 
en renovatie

12%

onderhoud
28%

rente
12%

organisatie-
kosten

9% leef-
baar-
heid

Valeriusstraat 3
Postbus 25
3100 AA Schiedam
(010) 20 45 100 (op werkdagen  
tussen 08.00 en 11.00 uur)
www.woonplus.nl

Colofon 
Woonplus verschijnt elke laatste woensdag 
van de maand in Het Nieuwe Stadsblad. Aan 
de inhoud kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Redactie
afdeling Communicatie
E-mail: wps@woonplus.nl

Het volgende Woonplus Nieuws  
verschijnt woensdag 28 juli.

https://www.woonplus.nl/media/1212/jaarverslag_2020.pdf
https://www.jinc.nl/
https://www.woonplus.nl/ik-huur/alles-over-betalen/servicekosten/
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/waterklaar
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/waterklaar
https://www.woonplus.nl/

