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Een jaar met ups en downs
Rond de kerst en met Oud en Nieuw blikken we graag terug op
een jaar dat voor u ongetwijfeld ook veel heeft gebracht. Hopelijk
kunt u terugkijken op veel gelukkige momenten. Maar er waren
vast ook verdrietige gebeurtenissen. Zoals het bij u is, is het ook
bij TBV Wonen. Het verdriet over het verlies van onze directeurbestuurder Rob Vinke, die na een kort en heftig ziekbed in maart
is overleden, is nog steeds groot. Wij herinneren ons hem als een
bevlogen volkshuisvester met hart voor u als huurder en voor ons.
Met al onze collega’s is er dit jaar hard gewerkt aan onze
Tilburgse volkshuisvesting. Enkele bijzondere ontwikkelingen lichten we in dit blad toe. Nieuwe projecten zoals Tobias
Asserlaan fase 2 zijn gestart en mooie woningen zoals in het
project Denim zijn opgeleverd. In Oerle wordt flink aan de
woning getimmerd. Ons onderhoudsteam is heel trots op het
opleiden van nieuwe vaklieden. De Dag van het Huren leidde
tot aangename ontmoetingen met u. En we spraken met u
over de energietransitie: duurzaamheid en wat u belangrijk
vindt.
Alles is MENSenWERK. Dat zal in 2019 ook zo zijn. Wij blijven
persoonlijk voor u aanspreekbaar. Wij blijven een betrouwbare en degelijke verhuurder waar u altijd op kunt terug
vallen. Individuele aandacht voor u als huurder vinden wij
ook volgend jaar weer vanzelfsprekend. We zoeken ook dan
weer wegen om het beter te doen. Zo onderzoeken wij de
meerwaarde van een fusie met Woonstichting ’t Heem in
Udenhout. De voorzitters van de beide huurdersorganisaties
praten u bij.

Voor u allemaal, ook namens al mijn collega’s:
prettige kerstdagen, een mooie jaarwisseling
en een gelukkig 2019!
Ton Streppel,
Directeur-Bestuurder ad interim

Opnieuw samen
bouwen aan de Tobias Asserlaan
Na de sloop van 3 flatgebouwen aan de Tobias Asserlaan, is in
2017 het nieuwe gebouw Tobias opgeleverd. Dit najaar zijn de
voorbereidingen voor de bouw van nog twee nieuwe gebouwen van start gegaan. Net als bij het eerste gebouw, hebben
toekomstige bewoners een belangrijke rol in het bouwtraject.
Ze denken mee, ontwerpen mee en helpen keuzes te maken.
Een unieke kans om de eigen woning mee vorm te geven
én medebewoners goed te leren kennen. Want het nieuwe

gebouw wordt het gebouw van alle bewoners samen!
De toekomstige bewoners zijn enthousiast van start gegaan.
Ze werken samen aan twee prachtige projecten waar zij zich
straks vast en zeker helemaal thuis gaan voelen. De oplevering
staat gepland voor de tweede helft van 2020.
U kunt het traject volgen via een serie video’s. Houd onze
website en overige berichtgeving in de gaten.

Dag van het Huren,
zaterdag 13 oktober

Op 13 oktober was de Dag van het Huren. Veel huurders en andere geïnteresseerden liepen binnen in ons kantoor. Woningzoekenden kregen uitleg over de website
van Woning in Zicht. Huurders konden alles vragen over het huren van hun woning.
Iedereen kreeg een kijkje in de keuken. De vakmannen lieten zien hoe ze onderhoud
plannen en coördineren. Ook de onderhoudsbussen en materialen waren te bekijken.
Natuurlijk was er ook gelegenheid om met koffie en een TBV Wonen-gebakje kennis te
maken met bouw- en onderhoudsprojecten. En bovenal: er was alle ruimte om medehuurders en TBV Wonen-medewerkers te ontmoeten. Fijn om elkaar beter te leren
kennen en te horen wat er bij u speelt. Dit helpt ons om u als huurder nog beter van
dienst te kunnen zijn.

Kunst aan de muur: Denim geopend
Met de onthulling van een kunstwerk aan de muur is Denim op 28 september officieel geopend.
Een kunstwerk, gemaakt van spijkerbroeken siert nu de muur van de hal. Toepasselijker kan niet.
Na buurcomplexen ‘Satijnhof’ en ‘Brokaat’ kreeg ook het voormalige Jozefzorg een naam uit de
textielwereld. ‘Denim’ (spijkerstof ) verwijst naar de jonge bewonersgroep.
Bij de feestelijke opening kwamen veel mensen in stijl gekleed. Er viel namelijk iets te winnen: de ‘best
denim dressed award’. Voor de winnaar was een kledingbon als prijs natuurlijk ‘de spijker op z’n kop’.
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Bewoner in
het zonnetje

Renovaties Oerle in volle gang
In de wijk Oerle renoveren we op dit moment 143
sociale huurwoningen. De woningen zijn gebouwd
in 1954. Na de verbouwing voldoen ze weer aan de
eisen van deze tijd, vooral op het gebied van verwarming en isolatie. Samen met aannemer Huybregts
Relou leiden projectleider Bas de Graaf en sociaal
projectmedewerker Kim van Deurzen het project in
goede banen.

Energiemaatregelen
Allereerst worden de woningen energiezuinig gemaakt.
Ze krijgen allemaal zonnepanelen, gevelisolatie, isolerende buitendeuren, kozijnen en glas, een nieuw ventilatiesysteem, een nieuwe stoppenkast en een slimme
meter. Ook wordt de elektra nagekeken, gekeurd en zo
nodig vervangen. Verwarmingsketels ouder dan 10 jaar
worden vervangen. Al deze maatregelen zorgen ervoor
dat de bewoners straks een veel lagere energierekening
krijgen.

Modernisering
Wie dat wil krijgt ook een nieuw toilet, een nieuwe
badkamer en keuken. De aannemer neemt dit direct in
de verbouwing mee. Sommige woningen hebben nog
een zolder zonder vloer, zoals in de jaren ’50 normaal

was. Bij die woningen wordt de zolder beplankt en
de vlizotrap nagekeken en gerepareerd.

Vervangende voorzieningen
Iedere dag start de aannemer met de renovatie van een
woning en wordt er een andere woning opgeleverd.
Voor de bewoners geven de werkzaamheden wel enige
overlast, daarom is er een rusthuis ingericht waar ze
kunnen douchen en rustig kunnen slapen als dat nodig
is. Er staat ook een wasmachine. Verder krijgt iedere
woning een chemisch toilet, een kookplaat en een
kacheltje zodat het dagelijks leven zo veel mogelijk zijn
normale gang kan gaan. Voor mensen die door ziekte of
een andere dringende reden niet in de woning kunnen
blijven, hebben we vier noodappartementen ingericht.

Voordeel
De renovatie van deze woningen heeft een lange
aanloop gekend. Soms zat het niet mee en werd er
bijvoorbeeld asbest gevonden. Belangrijk is dat na de
grootscheepse verbouwing alle woningen weer modern
comfort hebben en onder aan de streep, door de lagere
energierekening, nog voordeel opleveren ook.

Mevrouw Hofkens

Dit keer gaan de taart en bloemen naar
een zeer trouwe huurster die al 46 jaar
met veel plezier in de Generaal Winkelmanstraat woont. Diny Hofkens kwam
er in 1972 met haar gezin wonen. De
huurovereenkomst werd getekend op
een strookje papier. De huur: 55 gulden
per maand. Tijden zijn veranderd. Begin
jaren ’90 ging het woningbezit waaronder het huis van mevrouw Hofkens
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valt van de gemeente over naar TBV
Wonen. Met de medewerkers bouwde
ze een goede band op. Ze woont er nog
steeds met veel plezier.
“Het eerste wat mijn man Bert deed
toen we hier kwamen wonen was
het groen snoeien”, vertelt mevrouw
Hofkens.“ Daar zullen de buren blij van
worden, zei hij.” Diny Hofkens houdt
van netjes en dat is ook binnen te zien.

Haar huis is een plaatje.
De sfeervolle inrichting getuigt van
smaak en aandacht. De buren, waarvan
de meesten er ook al lang wonen,
spelen een belangrijke rol in haar leven.
“We helpen elkaar zo veel als mogelijk. De samenhang in de buurt is echt
fantastisch. Het is hier altijd een goeie
straat geweest”, besluit ze tevreden.
5

ersblad
Een duurzamer bewon
ren. Dat doen
TBV Wonen wil graag bomen spa
kte oplage van dit
we onder andere door de gedru
en. Leest u ons blad
bewonersblad omlaag te breng
wij dat graag van u!
net zo lief digitaal, dan horen
geen gedrukte versie
Dan sturen wij u in het ver volg
s webformulier op
meer. Laat het ons weten via on
lad
www.tbvwonen.nl/bewonersb
ur voor digitaal
Het kán zijn dat u ons uw voorke
blad toch nog in
al heeft doorgegeven, maar dit
. Dit heeft te maken
gedrukte vorm heeft ontvangen
rkingstijd. De volgende
met de administratieve ver we
meer ontvangen.
keer zult u geen papieren versie

Het is belangrijk om tussentijds
te controleren wat je precies
verbruikt en niet te wachten tot
de eindafrekening komt

Energiecoach Pieter helpt
huurders met duurzaam wonen
We gaan steeds bewuster met energie om. Dat moet
ook wel want de overheid wil de gaskraan langzaam dichtdraaien. We zullen dus steeds meer over
moeten schakelen op duurzame alternatieven voor
het verwarmen van onze huizen en het koken van
eten. Nieuwbouwwoningen krijgen daarom geen gasaansluiting meer. Ook als we woningen renoveren
houden we rekening met de toekomst en vervangen
we installaties door nieuwe die bijvoorbeeld draaien
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op elektra in plaats van op aardgas. Dat is even
wennen en daarom krijgen onze huurders hulp
van Pieter, de energiecoach.

Wennen aan andere installaties
Pieter van den Biggelaar is consultant en energiecoach
bij Eante, een sociaal-technologisch adviesbureau op het
gebied van energie en leefbaarheid. Regelmatig gaat
Pieter namens TBV Wonen in twee duurzame complexen

op bezoek bij de
mensen thuis om
hen vertrouwd te maken
met de nieuwe installaties
en energievoorzieningen. Omdat
iedere situatie anders is, is zijn advies
persoonlijk.“Comfortabel wonen is voor huurders net zo belangrijk als duurzaamheid”, vertelt Pieter.
“De nieuwe voorzieningen werken anders en huurders
merken dat. De temperatuur en met name het binnenklimaat in nieuwe duurzame woningen is bijvoorbeeld
veel constanter en ook ventileren werkt anders. Daar
moet je aan wennen. En omdat mensen allemaal anders
wonen, werkt één standaardadvies voor iedereen niet.”

Verbruik in de gaten houden
Daarom gaat Pieter persoonlijk naar hen toe om te
bekijken wat de situatie is. Hij coacht een jaar lang aan
de keukentafel. Bewoners krijgen uitleg over de installaties en Pieter leert hen hoe ze daar het beste mee om
kunnen gaan.“Om zo comfortabel mogelijk te kunnen
wonen en om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Zo krijgen bewoners grip op hun maandelijkse woonlasten en worden zij zich bewust van hun verbruik.
Duurzame woningen betekenen namelijk niet dat er
geen energiekosten meer zijn. Die worden alleen anders
bepaald en berekend. Het is dus nog steeds belangrijk
dat je je verbruik in de gaten houdt.”

Besparen en tips
Pieter laat mensen zien hoe ze dat zelf kunnen doen.
Samen met de huurders leest hij de slimme meter uit.
“Het is belangrijk om tussentijds te controleren wat
je precies verbruikt en niet te wachten tot de eindafrekening komt. Dan kun je namelijk niet meer terug.”
Besparingstips heeft hij natuurlijk ook: “Gebruik ledlampen, zet de ramen niet te lang open.” Ook met korter
douchen kan men veel energie besparen. Daarvoor is
er de douchecoach. Op de achterpagina van dit blad
kunt u meer lezen over dit handige hulpmiddeltje.
“Als je 5 minuten doucht in plaats van 8 minuten,
bespaar je enorm veel warm tapwater. Reken maar uit
wat dat voor jouw gezin aan besparing op kan leveren”,
besluit Pieter.
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Werken en leren;
het onderhoudsteam investeert
in de toekomst

facetten van het loodgietersvak en dat zijn er nogal wat.
“Riool, gas, waterafvoer, sanitair”, somt Maikel op.“En alles
moet voldoen aan de wensen van de klant, onze huurder.”
Daarom leert Ismet naast vak- en materiaalkennis ook
vaardigheden als tijd plannen, klantvriendelijkheid, voorbereiding en zelfstandigheid, volgens leermeester Maikel
de factoren die een loodgieter succesvol maken.

en gereedschap, maar ook vooruitdenken en tekeningen
vertalen van het platte vlak naar de praktijk.” Over Ismet
is hij zeer tevreden.“Het gaat voorspoedig, ik hoef nauwelijks te sturen”, verklaart Maikel.“Over anderhalf jaar kan
hij als volleerd loodgieter zelfstandig in de woningen aan
de slag.”

Op weg naar zelfstandigheid

Iedere woning heeft van tijd tot tijd onderhoud
nodig. Waar andere woningcorporaties de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uitbesteden,
doen wij dat sinds jaar en dag zelf. Met ons eigen
onderhoudsteam, met onze eigen vakmensen.
Waar haal je die vakmensen vandaan in tijden van
schaarste? Dankzij goede contacten met verschillende opleiders in Tilburg, zoals het ROC, komt er
een nieuwe generatie timmerlieden, tegelzetters en
loodgieters aan.

mee met een ervaren vakman. Eén dag in de week gaan
ze naar school voor de theoretische kennis. De loodgieters-in-opleiding doen dat bij het ROC, waar Maarten
Lapien docent installatietechniek is.“We werken met
een zogenaamde Learning Box”, vertelt hij.“Een digitale
lesmethode die meteen inzicht geeft in hoe ver de leerling is, ook voor TBV Wonen. De lesstof en theorie,
bijvoorbeeld over de materialen, behandelen
we klassikaal. Verder doen we veel in het
practicum.”

Nieuwe generatie vakmensen

Loodgieter in opleiding

“We hebben het altijd zelf gedaan en dat willen we ook
blijven doen”, zegt Theo Vonk, hoofd onderhoudsbedrijf,
over de renovaties en reparaties die zijn team uitvoert.
“Het voordeel van werken met eigen vakmensen is
dat zij de klant kennen én het woningbezit. Dat ze de
juiste vakkennis én de juiste werkmentaliteit hebben.
Maar als we niets doen, zijn straks al onze vakmensen
met pensioen. We moeten er dus voor zorgen dat er
een nieuwe generatie opgeleid wordt. Ons doel is om
mensen een vak te leren en ervoor te zorgen dat ze een
gezonde toekomst hebben.”

Dat de nieuwe instroom niet altijd
uit jongeren bestaat, bewijst de
35-jarige Ismet Yavuz, die sinds
een paar maanden loodgieter in
opleiding is. Daarvoor had hij
verschillende banen in de logistieke sector. Veel ervaring, maar
geen diploma en daarom wilde
hij graag herscholen. Voor hem
was het na 18 jaar uit de schoolbanken te zijn geweest wel even
wennen.“Ik dacht: ik ben een
goede klusser, dan zal dit me
ook wel lukken”, zegt hij lachend.
“Maar voor een baas is het toch
anders. Thuis vind ik het niet
zo erg als iets een beetje scheef
staat, bij een huurder kan dat echt
niet.” Nu leert hij onder leiding van
ervaren vakman Maikel Witlox alle

Eén dag school, vier dagen werken
Samen met opleiders uit de regio zorgt TBV Wonen
daarom voor nieuwe instroom. De aankomende timmerlui, tegelzetters en loodgieters volgen een BBL-traject
(BeroepsBegeleidende Leerweg) dat hen in drie jaar
klaarstoomt voor een zelfstandig bestaan als onderhouds- en renovatievakman. De BBL’ers leren het vak
vooral in de praktijk. Vier dagen in de week werken zij
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Voor Maikel, die het vak al 30 jaar doet, bestaat er geen
mooier beroep.“Het is de veelzijdigheid, de breedte. De ene
dag maak je een badkamer, de andere dag een keukenafvoer. Je moet niet alleen om weten te gaan met materialen

Het gaat goed. Ik hoef
nauwelijks te sturen

Buren gezocht
Wij zijn op zoek naar meer buren die huren en
graag een kijkje in hun thuis willen geven. Wilt u
meewerken aan deze rubriek? Neemt u dan contact
met de afdeling communicatie via (013) 594 05 47
of e-mail naar communicatie@tbvwonen.nl
9

Meedenken en meedoen tijdens
de participatiebijeenkomst
Participatieaanpak
Steeds meer betrekken we bewoners vooraf bij onze (beleids)beslissingen,
nieuwbouw en renovatie. Zij weten vaak heel goed wat zij willen. Overleg met de
Huurders-belangenorganisatie (HBO) en de Huurderscommissies die de belangen van
bewoners vertegenwoordigen helpen ons keuzes te maken. Om dit overleg goed te laten
verlopen, organiseren we ieder jaar bijeenkomsten met huurders. Dat betekent dat de
HBO een grote rol speelt en dat we huurders betrekken bij belangrijke thema’s.

•	TBV Wonen moet zoveel
mogelijk zonnepanelen plaatsen, omdat het
goed is voor het milieu,
maar ik ben niet bereid
om hiervoor te betalen.
•	Aardgasloos koken en
verwarmen is prioriteit
nummer 1, daar moet
TBV Wonen mee aan de
slag!
De interactieve avond was een
mix van uitdagingen in keuzes
die we moeten maken en praktische mogelijkheden die we
willen onderzoeken. Zowel
de aanwezige energiecoach
als diverse huurders deelden
praktische tips om duurzamer
te wonen. Dit werd allemaal
vastgelegd in een inspirerend
tekenverslag.

Samen stappen zetten
Zo’n 40 huurders schoven op 20 september aan om mee te
praten en denken over duurzaamheid. We hebben gesproken
over de kansen en uitdagingen die er liggen om verduurzaming praktisch te maken in de eigen woonomgeving. Aan
gesprekstafels werd in kleine groepjes nagedacht over de
stellingen:
•	Ik ben bereid mee te werken aan energiebesparende
maatregelen, als het comfort en gebruiksgemak in orde
zijn.
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Daarom heb ik alle lampen in mijn woning vervangen door
ledlampen. Daarmee bespaar ik 75 tot 80 procent energie ten
opzichte van de lampen die ik had en heb ik toch sfeer in huis.
We hebben ook een slimme thermostaat die leert wanneer
wij de verwarming aan- en uitzetten en dat dan automatisch
in gaat stellen. Daarmee besparen we ook energie.
Op de participatieavond hebben we in groepjes gediscussieerd over een aantal duurzaamheidsthema’s. Er was ook een
energiecoach die kwam vertellen over duurzame alternatieven voor verwarming en energieopwekking. Denk aan warmtepompen, zonnepanelen en stadsverwarming. Daar ben ik
niet zo positief over vanwege de hoge kosten. Voor zulk soort
maatregelen word je ‘gestraft’ omdat je meer belasting gaat
betalen. Ik ben heel erg voor duurzaamheid, maar ik ben bang
dat het op deze manier onbetaalbaar wordt.
Het viel mij op dat er voornamelijk senioren aanwezig waren.
Ik miste de jongeren. Jammer, want voor hen is dit thema
nog veel belangrijker: zij krijgen er in de toekomst veel meer
mee te maken dan wij. Wat ik ook jammer vond is dat ze je
komst kennelijk beschouwen als een akkoord om mee te
werken. Maar daarvoor heb ik nog te veel vragen waar ik een
antwoord op wil. Aan TBV Wonen zou ik willen adviseren om
de huurders via een vragenlijst te vragen wat ze willen en
hoeveel ze bereid zijn ervoor te betalen.”

Duurzaamheidsbeleid
TBV Wonen werkt aan het duurzaamheidsbeleid. De belangen en voorkeuren van u als huurder nemen we daarin mee,
ook de zaken die u tijdens de participatiebijeenkomst met
ons gedeeld heeft. De vrije keus die TBV Wonen heeft is wel
beperkt. De (gemeentelijke) overheid schrijft ons grotendeels
voor welke aanpassingen wij in welke wijken moeten doen.
Wij doen ons best om binnen de ruimte die we hebben zo
goed mogelijk invulling te geven aan verduurzaming en die
toch betaalbaar te houden.

Andere participatiebijeenkomsten
Op 10 december vond ook een participatiebijeenkomst
plaats over het onderwerp “Toewijzing”. Welke richtlijnen
hanteren we bij het toekennen van een woning aan een
mogelijke huurder?
In het eerste kwartaal van 2019 organiseren wij een bijeenkomst over “Bereikbaarheid”. Hoe zijn wij voor u als huurder
het beste toegankelijk? Meer informatie volgt. Heeft u interesse in deze participatiebijeenkomst of onze participatiebijeenkomsten in het algemeen? Laat het ons weten per
e-mail op meedenken@tbvwonen.nl

Fred Geschiere bezocht de
participatiebijeenkomst
Duurzaamheid
Eén van de geïnteresseerden die de participatiebijeenkomst
over duurzaamheid bezocht is Fred Geschiere. Samen met zijn
vrouw woont hij sinds een jaar in een appartement aan de
Gilzerbaan. Duurzaamheid, en dan vooral energiebesparing,
heeft zijn volle aandacht. Hij vertelt: “Ik ben heel bewust
bezig met wat ik zelf kan doen om duurzamer te leven.
Afval scheiden bijvoorbeeld, maar vooral energie besparen.
Omdat ik denk dat energie in de toekomst heel duur wordt.
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Samengaan van twee corporaties

De fusie ‘smaakt goed’

Jan van Gestel is al 44 jaar huurder van Woonstichting ’t Heem (en voorgangers van de stichting). Sinds zijn pensioen 2 jaar geleden heeft
hij meer gelegenheid gevonden om aandacht
te geven aan huurdersvertegenwoordiging. Afgelopen mei is de huurdersvertegenwoordiging
van Woonstichting ’t Heem formeel opgericht
en is hij hiervan de voorzitter.

<streamer 1> ‘We doen er alles aan en hebben er alle vertrouwen in dat we
Afgelopen september werd bekend dat Woonstichting
’t Heem en TBV Wonen de mogelijkheid tot samengaan
onderzoeken. Dat heeft ook gevolgen voor de huurders.
Daarom spelen de huurdersbelangenorganisaties (HBO’s)
van beide corporaties in het fusietraject een rol.
Gerard Klaassen, voorzitter HBO TBV Wonen, en
Jan van Gestel, voorzitter HBO Woonstichting ’t Heem,
vertellen over het fusieproces, met op tafel Tilburgse
worstenbroodjes en een Udenhoutse broeder.

Meer slagkracht
Het bruggetje van de lekkernijen naar de fusie is snel
gemaakt. Ook de fusie ‘smaakt goed’ volgens Van Gestel. “Dat
was al vanaf het begin zo. Toen de zorgtak en de woontak van
’t Heem in 2017 werden gesplitst, was al snel duidelijk dat
zo’n kleine organisatie niet zelfstandig kón blijven.

Udenhout zes 2-onder-1-kap-woningen
staan, staat in Tilburg een gebouw van
twaalf etages met 144 woningen.

de stem van de huurder op de juiste wijze vertaald krijgen binnen de nieuwe

Binnen de Tilburgse
wijken is er ook nog
een dorps karakter’

<streamer 2> ‘Binnen de Tilburgse wijken is er ook nog een dorps karakter’

organisatie.’

En in het dorp is een ‘ons kent ons-cultuur’
met veel rust. De stad heeft meer drukte.”
Toch is het verschil niet héél groot volgens
Klaassen.“Tilburg heeft wel de grootte van
een stad, maar binnen de wijken is er op veel
vlakken een dorps karakter”.

Riet van Beurden

Lokale verbondenheid
‘We doen er alles aan en hebben er alle
vertrouwen in dat we de stem van de huurder
op de juiste wijze vertalen binnen de nieuwe
organisatie.’

Je moet immers als kleine organisatie alle dingen doen die
een grote organisatie doet.” Om ook op de lange termijn de
huurders van ’t Heem goed van dienst te kunnen blijven, was
meer slagkracht nodig.
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De corporaties en HBO’s geven veel aandacht aan lokale
verbondenheid. Van Gestel:“Door de kleinschaligheid staat ’t
Heem dicht bij haar huurders. Dat willen we graag zo houden.
Een zichtbaar aanspreekpunt voor de kernen Udenhout,
Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel is daarom
heel belangrijk. Het is goed als er ook wijkkantoren blijven en
teams in de wijk. ” Dat sluit volgens Klaassen goed aan bij de
organisatie van TBV Wonen die ook graag dicht bij de huurders staat.“TBV Wonen heeft nu wijkteams voor Noord, West
en Zuid. Als straks ’t Heem erbij komt zou je heel goed een
wijkteam voor dat oostelijke gebied kunnen inrichten.”

Stads en dorps

De nieuwe corporatie

Uiteindelijk heeft ’t Heem toenadering gezocht met TBV
Wonen. Een van de belangrijkste redenen is dat beide corporaties op elkaar lijken. Klaassen: “Ze richten zich allebei op de
combinatie van wonen en zorg en op senioren.” Maar er zijn
ook verschillen: TBV Wonen is een typische stadscorporatie
met laagbouw én hoogbouw.‘t Heem heeft echt een dorps
karakter met weinig hoogbouw. ”Van Gestel:“Het hoogste dat
wij hebben is drie etages. Op dezelfde oppervlakte waar in

Hoe moet de gezamenlijke corporatie straks heten? Kan een
bestaande naam worden gebruikt of is er een nieuwe nodig?
Beide corporaties zijn in het verleden al van naam en huisstijl
veranderd. ’t Heem zelfs meerdere keren, ook recent nog. De
HBO’s staan wel open voor een nieuwe naam. Maar uiteindelijk
is een corporatie méér dan een naam en is verandering geen
doel op zich. Klaassen: “In mijn ogen ziet de ideale fusiecorporatie er niet zoveel anders uit dan de beide corporaties nu.

Hoe het nu gaat, werkt het over het algemeen heel goed. Alleen
de vertegenwoordiging in de wijken van ’t Heem moet natuurlijk
goed geregeld worden.”
Voor de huurders van ’t Heem is het volgens Van Gestel heel fijn
dat zij straks ook geholpen worden door het eigen onderhoudsbedrijf van TBV Wonen. “Herkenbare gezichten, korte lijnen en
kennis van de historie van de woningen, dat is echt een voordeel
voor de huurders als er iets aan de hand is in de woning.”

Doel van de HBO’s
De HBO’s maken zich binnen de fusie sterk voor goede afspraken.
Tussen de HBO en de eigen corporatie, maar ook met de andere
HBO en de andere corporatie. Klaassen:“Je krijgt een grote cirkel

Gerard Klaassen is sinds zijn start bij een
huurderscommissie in 1997 actief in de
huurdersvertegenwoordiging. Sinds 2002 is
hij voorzitter van de HBO TBV Wonen. Na zijn
pensionering 6 jaar geleden is hij daarnaast
voorzitter van het Stedelijk Bewoners Overleg
(SBO) Tilburg.

waarbinnen gekeken wordt wat voor iedereen gezamenlijk het
beste is. Ons doel is het vormen van één sterke organisatie die
alle huurders goed van dienst kan zijn”.
Van Gestel besluit: “We zullen de huurders zo veel als we kunnen
op de hoogte houden. We zitten nu nog in de aanloopfase, maar
er komt een moment we de huurders erbij gaan betrekken. De
twee HBO’s bestaan voorlopig naast elkaar. We doen er alles aan
en hebben er alle vertrouwen in dat we de stem van de huurder
op de juiste wijze vertalen binnen de nieuwe organisatie.”
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Terugblik en
voornemens

oude situatie
Huismeesterkantoor
met beperkte
mogelijk heden voor ge
bied Noord.

Moeilijke huursituaties eindigden
soms in ontruiming van een woning.

Huurcontrac ten tekenen
op kantoor bij TBV Wonen

De wens tot meer
interactie met huurders

Ook in 2018 hebben we hard gewerkt
om u nog beter van dienst te zijn en
daar gaan we in 2019 natuurlijk mee
verder. Een terugblik op een aantal
praktische resultaten in het afgelopen
jaar. En enkele voornemens: zaken waar
we in het nieuwe jaar zoal verder mee
aan de slag gaan.

Nieuwe situatie

Ruimer wijkk antoor aa
n de Rentmeesterlaan
waardoor huismeesters,
wijkbeheerders en leefbaarheidsconsulenten
meer ser vice kunnen lev
eren.

Door een aangepast, socialer incasso-beleid, meer persoonlijk
contact en goede samenwerking met maatschappelijke partners
is het aantal ontruimingen van 7 in 2017 naar 1 in 2018 gegaan.

Bewoners tekenen huurcontrac ten in de woningen.

Organisatie van participatiebijeenkomsten. Zie ook pagina 10/11.

Voornemens 2019
Verruimen van openingsen bereikbaarheidstijden.
We mochten +/- 650 bewoners blij
maken met een nieuwe woning.
Door duurzame renovatie hebben
we 129 woningen met energielabel
E naar label A gebracht.
Met de oplevering van meer
dan 140 nieuwbouwwoningen
hebben we het aanbod van
sociale huurwoningen in
Tilburg vergroot.
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We werken verder aan ons
sociale incassobeleid en
huurbeleid
We bouwen samen met Woonstichting
‘t Heem aan een krachtige gezamelijke
fusie-organisatie.

We gaan proeven uitvoeren met smsmeldingen bij onderhoudsafspraken.
We richten een nieuw wijkkantoor in voor
gebied West/Reeshof.

MENSenWERK
In het colofon van dit blad vindt u een
nieuwe naam: Rutger Algra. Sinds eind
augustus is hij onze nieuwe communicatieadviseur. Daarmee is hij onder andere
hoofdredacteur van dit blad. En nog veel
meer.

Rutger bij TBV Wonen
Rutger was eerder communicatieadviseur
bij een bedrijf dat afval en grondstoffen
recyclet. Daar voelde hij zich op zijn plaats
vanwege de meerwaarde voor de maatschappij. Thema’s als duurzaamheid gaan
hem aan het hart. Toch was hij toe aan een
nieuwe stap in zijn carrière en die vond hij
dicht bij huis. Rutger woont sinds zijn studietijd
in Tilburg en in die 18 jaar heeft hij de stad goed leren
kennen. “De straten, de wijken, de complexen, je herkent
ze en je weet wat er speelt. Het is heel leuk om als het
ware middenin je werk te wonen.”
Wat doet een communicatieadviseur bij TBV Wonen
eigenlijk? Rutger legt uit: “Wij hebben met veel verschillende partijen te maken. Die moeten ons kunnen bereiken en wij hen. Via de website bijvoorbeeld, telefonisch,
via bewonersbrieven of persoonlijk contact. Onze huurders staan natuurlijk voorop, zij moeten op de hoogte zijn
van wat er speelt bij ons en andersom ook. Maar er zijn
ook andere partijen zoals de gemeente, aannemers, organisaties in Tilburg. En niet te vergeten de mensen die hier
werken, mijn collega’s. Hoe zorgen we ervoor dat we met
z’n allen één boodschap naar buiten brengen? Met die
vragen houd ik me bezig.”
Samengevat zorgt Rutger ervoor dat de juiste informatie
op het juiste moment bij de juiste mensen komt. Dat doet
hij niet alleen.“Mijn taak is vooral om ervoor te zorgen
dat we alles wat er gezegd en geschreven moet worden
goed organiseren. Is het voor iedereen duidelijk en begrijpelijk? We communiceren allemaal, sommige van mijn
collega’s nog meer dan ik. Alleen hoe we dat dat doen,
daar denk ik heel graag over mee.”

Rutger privé
Rutger heeft behalve een baan als communicatieadviseur
bij TBV Wonen ook een vrouw en drie dochters. Daar heeft
hij het in zijn vrije tijd best druk mee. De oudste gaat naar
zwemles en met z’n allen gaan ze graag naar de Beekse
Bergen of kamperen. In Frankrijk bijvoorbeeld. Zijn reistijd
is ten opzichte van zijn vorige baan behoorlijk wat minder
en daarom heeft hij sinds kort de tijd om te spinnen. “Ik
ga nu ook lekker op de fiets naar mijn werk en ik merk
dat ik ervan geniet om buiten te zijn en om te bewegen”,
vertelt Rutger.
Net als in zijn werk houdt Rutger privé ook van taal en
tekst. Hij leest graag, al doet hij dat tegenwoordig met
zijn drukke gezinsleven niet meer zo vaak als vroeger.
Maar als het vakantie is grijpt hij zijn kans en leest hij
dikke boeken.“In mijn werk draait het om duidelijke en
begrijpelijke taal, in de boeken die ik lees vooral om de
schoonheid van taal. Daar kan ik echt van genieten”, gaat
hij verder. Om diezelfde reden vind hij cabaret leuk, zeker
als er gespeeld wordt met taal. Nog een parallel met zijn
werkende bestaan: iets willen betekenen voor een ander.
Rutger is lid van een kerkgenootschap en net als in zijn
werk gaat hij graag met mensen in gesprek. Het is hoe
hij in het leven staat. “Maatschappelijke meerwaarde
begint op een simpel intermenselijke niveau; een praatje
maken, belangstelling tonen voor elkaar, goed met elkaar
omgaan”, besluit hij.

Tip
Tip van de energiecoach
Aan de slag met duurzaamheid?
Dat kan op een heel praktische
manier. Iets korter douchen maakt
al een groot verschil. Voor het
milieu en ook voor uw portemonnee. Als u 5 minuten doucht in
plaats van 8 minuten bespaart u
gemiddeld 250 liter warm water
per week. Dat is 22.000 liter warm
water per jaar! Door korter te
douchen verbruikt u minder water
en ook minder energie om het
water te verwarmen.

De ervaring van onze energiecoach is dat vooral gezinnen
daarmee behoorlijk kunnen
besparen, soms tot wel
€ 300,- per jaar!

De douchecoach
Met een ‘douchecoach’, een handig
zandlopertje of digitaal klokje met
een zuignap, houdt u uw douchetijd eenvoudig bij. De douchecoach
is in diverse uitvoeringen te koop
bij tal van (web)winkels, vaak al
voor een paar euro. En die verdient
u snel terug!
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TBV Wonen
Spoorlaan 430, 5038 CG Tilburg
E-mail: 		 info@tbvwonen.nl
Website: www.tbvwonen.nl
www.facebook.com/tbvwonen

Algemeen
Telefoonnummer: (013) 594 05 94
Verhuurlijn:
(013) 594 05 00
Reparatielijn:
(013) 594 05 55

Vragen, opmerkingen of tips?
E-mail: communicatie@tbvwonen.nl
Telefoonnummer: (013) 594 05 47

