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Samen werken aan een unieke en zelfstandige 
woningbouwvereniging. 

Niet klein en kwetsbaar, maar klein en krachtig! 

Wat is er veel gebeurd in een jaar tijd! Van de afronding van het onderzoek naar 
een nieuw besturingsmodel en de invulling daarvan, de aanpassing van onze 
statuten, tot het vieren van ons 95 jarig bestaan en de ontwikkeling van een 
nieuwe missie en visie. We zijn de afgelopen maanden druk geweest met de 
omvorming van onze kleinschalige organisatie, zodat de praktijk goed past bij 
het nieuwe besturingsmodel. En onze technisch adviseur Harry van Zwol kan 
nu, na 44 jaar, zijn werkzaamheden zorgvuldig overdragen. Dat doen we door 
nauw samen te werken met professionele partijen die wij goed kennen; Heuvel-
rug Wonen en INBUMA. De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening is 
daarmee verzekerd. INBUMA verzorgt voor ons het reparatie- en mutatieonder-
houd en is via ons algemene nummer bereikbaar voor al uw reparatieverzoeken. 

Heuvelrug Wonen ondersteunt ons bij alle dagelijkse werkzaamheden: van het verhuurproces tot de 
huurdersservicedesk, facilitaire zaken, technisch toezicht op het onderhoud, treasuryactiviteiten en de 
financiële-, vastgoed- en huuradministratie. Nog niet voor alle onderwerpen is de samenwerking 
helemaal rond. De inrichting verloopt in stappen en wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 
dit jaar afgerond. Tot die tijd blijft Harry van Zwol nog betrokken voor de planmatig onderhouds-
projecten die lopen en voor de beleidsvorming t.a.v. onderhoud (duurzaamheid). Ook is hij nog bezig 
met  een zorgvuldige overdracht van al zijn werkzaamheden. 

In deze editie van het huurdersbulletin stellen we graag de medewerkers aan u voor die 
voor u in actie komen vanuit INBUMA en Heuvelrug Wonen. Voor de samenwerking met 
deze partijen geldt: wij zijn pas tevreden als u als huurder tevreden bent! Om die reden 
zal de kwaliteit van de dienstverlening vanaf volgend jaar door een onafhankelijk bureau 
worden gemeten en worden de eindscores die daaruit voortkomen gepubliceerd in de 
Aedes benchmark (een verzameloverzicht met resultaten van alle woningcorporaties). 
Guy Stanworth van de Huurdersvereniging Maarn-Maarsbergen is nauw betrokken bij de 
afspraken die er zijn gemaakt over de dienstverlening. Hij heeft op diverse onderdelen ex-
tra aandachtspunten naar voren gebracht die voor huurders van belang zijn. Verbeteren, 
verduurzamen en verbinden zijn de sleutelbegrippen om een unieke en zelfstandige woningbouwvereni-
ging te blijven. Dus niet klein en kwetsbaar, maar klein en krachtig!  
Ik wens u veel leesplezier! En mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit huurdersbulletin, dan 
kunt u deze voor beantwoording mailen naar service@wbvmaarn.nl. 

Met vriendelijke groet,
Anouk Kaiser, 
directeur-bestuurder 

Woningbouwvereniging

Woningbouwvereniging



INBUMA, onze vaste samenwerkingspartner voor de reparatielijn en 
het dagelijks onderhoud

INBUMA (INstallatie BUreau MAarn) bestaat al bijna 40 jaar en is gespecialiseerd in CV- installaties, 
bad- en keukenrenovaties en dak- en zinkwerkzaamheden. De samenwerking met Wbv. Maarn is 
begonnen in 1978 met de reparatie van een waterleiding. In de loop der jaren is deze samenwerking 
steeds verder uitgebreid en verzorgt INBUMA inmiddels veel soorten onderhoud voor de woning-
bouwvereniging. Tijdens deze langdurige werkrelatie is INBUMA overgegaan van vader Jan Alblas naar 
zoon Teus Alblas. 
Door de jarenlange samenwerking met Wbv. Maarn heeft INBUMA veel kennis over onze woningen en 
de huurders. INBUMA is gevestigd in Maarn, tussen de huurders. Hierdoor kunnen de mensen van 
INBUMA een optimale service verlenen. Ze werken samen met veel lokale ondernemers, waardoor de 
lijnen kort zijn en ze snel ter plaatse kunnen zijn. 

Het INBUMA-team dat voor u klaar staat
Het team van INBUMA bestaat onder meer uit de volgende personen:

Teus en Vanessa
Teus is van kleins af aan opgegroeid in het installatievak. De diversiteit van de 
werkzaamheden en het contact met de klanten maken dat hij nog iedere dag 
vol energie zijn vak uitoefent. Door de toenemende drukte is zijn vrouw, 
Vanessa, in 2015 bij INBUMA begonnen. Zij heeft alle administratieve taken 
toen op zich genomen. 
Uiteraard hopen we op een prettige en langdurige samenwerking met alle 
partijen. 

 
Ria 
Na vele jaren ervaring bij een handelsondernemingen in bouwmaterialen is 
Ria per 1 april 2017 vol enthousiasme gestart bij INBUMA als administratief 
medewerkster/telefoniste. Klantvriendelijkheid en service staan bij haar 
hoog in het vaandel. Ze zal dan ook haar uiterste best doen om ieder tele-
foongesprek op een prettige, snelle en vakkundige wijze af te handelen.  
 
           

          Berdi 
Als monteur kom je dagelijks bij huurders/klanten over de vloer en ben je het 
visitekaartje van INBUMA. De omgang met klanten, het werken in zijn eigen 
dorp en de afwisseling van de werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat 
Berdi al bijna 17 jaar een vertrouwd gezicht is bij INBUMA Het motto van Berdi 
is: “Ik ben pas tevreden als de klant dat ook is!” 



         

Heuvelrug Wonen: onze rechterhand 

Heuvelrug Wonen is een woningcorporati e, acti ef op de Utrechtse Heuvelrug. Zij beheren in Doorn, 
Driebergen en Leersum ruim 3400 woningen. Met 37 medewerkers en hun maatschappelijke partners 
werken ze aan een aantrekkelijke woonomgeving waarin het goed wonen is. 

Jos Sleyfer, directeur-bestuurder
Heuvelrug Wonen heeft  er, vanuit haar maatschappelijke rol in de gemeen-
te Utrechtse Heuvelrug, een belang bij dat de woningcorporati es in de buurt 
samen de volkshuisvesti ngsvraagstukken oppakken. Samenwerking is daarin een 
belangrijke sleutel.  
De samenwerking tussen ons en Wbv. Maarn verloopt goed. Er is veel overleg 
met elkaar met drie duidelijke doelstellingen: 

1. De eigen identi teit van Wbv. Maarn behouden en waar mogelijk helpen versterken;
2. De werkprocessen nu geheel geautomati seerd in gaan richten (dit was nog niet zo);
3. Effi  ciënt de gestelde doelen van Wbv. Maarn helpen behalen.

Het leuke aan mijn werk is dat ik met veel verschillende mensen en groepen overleg heb. Extra leuk voor 
mij als directeur is dat ik overal over mag meepraten en soms het verschil kan maken.
Mijn hobby’s zijn wijn proeven, ik zit in een wijnclub in Ede. Daarnaast sport ik regelmati g, wat in de 
zomermaanden neerkomt op fi etsen. 

 

Onze vaste collega’s vanuit Heuvelrug Wonen stellen zich aan u voor:

 

Van links naar rechts:
Els van Tuinen, Belinda de Man, Rita Dunselman, Jan van der Vlies, Pim Kamp, Nicolett e van der Stelt, Ria 
Bakhuizen, Patricia van Tilburg en Jakob Loosman en vooraan Bernardo Romero.



Els van Tuinen
Sinds oktober 2004 werk ik bij Heuvelrug Wonen als woonconsulent Bewonerszaken. Leuk aan mijn werk 
vind ik de afwisseling en de kleine organisatie, waardoor je op breed terrein inzetbaar moet zijn. En ook 
het contact met bewoners en met hen meedenken om tot oplossing te komen past bij mij.
Mijn voornaamste werkzaamheden van de afgelopen tijd zijn de toenemende problemen/overlast in de 
wijken, omdat mensen meer en langer zelfstandig moeten blijven wonen. Ook ben ik betrokken bij het 
verduurzamen van huurwoningen. Hier zie ik kansen

Een bedreiging vind ik het beleid overheid: we moeten oppassen dat er geen eenzijdige 
wijken ontstaan, waarin alleen mensen met de allerlaagste inkomens wonen. 
Mijn hobby’s zijn fotografie, stedentrips, Zweden, avontuurlijke vakanties, kletsen met 
vrienden, wandelen en nog een heleboel meer.

Belinda de Man
Mijn functie binnen Heuvelrug Wonen sinds maart 2016 is medewerker Klantenservice. Ik deed dit soort 
werk al bijna 30 jaar, o.a. bij een drukkerij, een motel en 14 jaar bij dierenartsen. 
De belangrijkste taak van Klantenservice is het zo goed mogelijk beantwoorden van inkomende tele-
foongesprekken van huurders en woningzoekenden. Wij trachten zoveel mogelijk vragen zelf te beant-
woorden en verbinden u anders op een snelle en correcte wijze door naar onze collega’s. De deur van 
Heuvelrug Wonen is elke ochtend zonder afspraak voor u geopend. Wij behandelen ook de post, de 
mailbox en hebben veel administratieve taken. Het team is klein en erg hecht.

Ik maak buiten het werk sieraden en verzorg workshops sieraden maken voor grote en 
kleine mensen. Ik vind het heerlijk om te wandelen of te fietsen, lekker te eten en tijd 
door te brengen met familie en vrienden. 
Ik werk met plezier bij Heuvelrug Wonen en wellicht spreek ik u binnenkort!

Rita Dunselman 
In 2002 ben ik in dienst gekomen bij de Woningbouwstichting Leersum als medewerker Verhuur. Sinds 
de fusie per 1 januari 2009 werk ik met veel plezier bij Heuvelrug Wonen. Ik vind het fijn dat mijn func-
tie afwisselend is en de contacten met de huurders vind ik erg leuk. Ik ben voornamelijk bezig met het 
begeleiden van de woningzoekende(n) bij het realiseren van hun woonwensen. En met het aanbieden en 
verhuren van woningen en het beantwoorden en verwerken van vragen. 
Doordat er steeds meer regels komen is de woningtoewijzing een ingewikkeld proces geworden, waarin 

er veel onduidelijkheid is bij woningzoekende(n). De sociale huurwoningen moeten 
per 1 januari 2016 ‘passend’ worden toegewezen. In het kort komt het er op neer dat 
inkomen en huishoudgrootte moet passen bij de woning. De woningzoekende(n) kan 
met vragen hierover bij mij terecht. 

Jan van der Vlies
Na jaren in de installatietechniek gewerkt te hebben, ben ik nu alweer zo’n 20 jaar geleden gaan werken 
voor woningcorporaties. De eerste jaren als allround vakman en daarna als opzichter van het dagelijkse 
onderhoud. Bij Heuvelrug Wonen werk ik alweer bijna 9 jaar in een brede, uitdagende en afwisselende 
functie en ben ik gespecialiseerd in asbest. De ene keer ben ik bezig met de administratie en even later 
met een brand of andere calamiteit. Met name de contacten met de bewoners en de aannemers vind 
ik leuk. Op dit moment zijn wij bij Heuvelrug Wonen bezig met het verduurzamen van de woningen. Wij 

doen dit om de wereld leefbaar te houden en om voor de huurders de woonlasten laag 
te kunnen houden. Inmiddels ben ik voor het werk diverse keren in Maarn geweest om 
de huurwoningen te bekijken. En opnieuw realiseer ik mij dan weer: wat wonen wij hier 
met elkaar in een fantastische omgeving!



Pim Kamp
Als manager Wonen ben ik vanaf 2008 verantwoordelijk voor het goed luisteren naar de vragen van 
huurders. De huurders zijn de pijlers waar een woningcorporatie op drijft. Met meerdere teams prober-

en we dit zo optimaal mogelijk te doen. Ik vertrouw er op dat we ook voor de huurders 
van Woningbouwvereniging Maarn een luisterend oor kunnen bieden. Maar ook dat 
we dit efficiënt kunnen organiseren. We gaan in de loop van het jaar meten hoe u onze 
service vindt. Wij zijn heel benieuwd! In mijn vrije tijd coach ik o.a. het hockeyteam van 
onze jongste zoon en rij ik graag in mijn oude Peugeot van 1971. 

Nicolette van der Stelt, medewerker Financiën en Huurincasso
Ik werk sinds oktober 2006 bij Heuvelrug Wonen als medewerker Financiën en Huurincasso. Huurders 
die problemen hebben met huurbetalingen of vragen daarover hebben kunnen altijd met mij contact 
opnemen. Eén van de zaken die me het afgelopen jaar heeft bezig gehouden is het opzoeken van verdere 

samenwerking met partijen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zoals de dorpsteams, 
regionale sociale dienst/afdeling schuldhulp, stichting schuldhulpmaatje en Humanitas. 
Het is belangrijk om huurachterstanden en problemen met betalingen vooral tijdig te 
signaleren en om te proberen de huurders, die in de problemen komen of zijn, 
ondersteuning/hulp te bieden.

Ria Bakhuizen
Ik ben sinds begin 2008 coördinator Facilitaire dienst. Mijn werk is ontzettend veelzijdig en dynamisch en 
Klantenservice is een belangrijk onderdeel van mijn functie. Het team Klantenservice is een hecht team, 
waarin samenwerking centraal staat. Ook op facilitair gebied blijven we ontwikkelen en zijn er genoeg 
uitdagingen. Dat maakt mijn functie ontzettend leuk en het is nooit saai.
In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn hond Bente, een eigenwijze en lieve Friese stabij van 3,5 jaar. 
Ik ben een gevoelsmens en hou van gezelligheid: uit eten gaan, een voorstelling bezoeken en op vakantie 

nieuwe dingen ontdekken doe ik graag. Alles op het gebied van regelgeving, duurzaam-
heid en ontwikkeling en optimalisatie van ICT heeft mij de afgelopen tijd bezig gehouden. 
Ik ben als mens positief ingesteld en denk altijd in mogelijkheden en ontwikkelingen, 
vandaar dat ik met vertrouwen en positief naar de toekomst kijk.

Patricia van Tilburg
Ik ben coördinator Verhuur en Onderhoud, waarbij ik meewerk en -denk in het verhuurproces. En 
ik beheer ik de randzaken van het team. Deze combifunctie maakt het zeer uitdagend en leuk om 
bij Heuvelrug Wonen te werken. Na mijn opleiding Bouwkunde heb ik in de uitvoer, calculatie en 

werkvoorbereiding gewerkt voor een schildersbedrijf. Daarna heb ik als engineer voor 
een bouwconstructiebedrijf gewerkt. Dankzij deze ervaringen weet ik mijn mannetje te 
staan in de techniek. Mijn vrije tijd vul ik graag in met mijn gezin. Ook speelt bij ons een 
grote passie voor het karate.

Jakob Loosman
Ik ben consulent Groenbeheer. Deze zomer werk ik 12,5 jaar bij Heuvelrug Wonen. Het leukste aan mijn 
werk is om samen met huurders mooi nieuw groen te ontwerpen. Ik ben net als de bewoners erg trots 
op de nieuwe binnentuin van de Prins in Driebergen. Nog mooier is het werk dat Erwin Donkervoort 
doet voor en met de buurt in de buurtmoestuin de Driebergse Groentehoek.
Kansen zitten op dit moment vooral in het goed isoleren van woningen, want het wooncomfort gaat 
omhoog en de energierekening omlaag. Ik maak me wel zorgen om het regeringsbeleid, waardoor de 

zwakkere schouders de sterkere ondersteunen in plaats van andersom.
Ik geniet altijd van groen, vooral van wandelen in het bos. Ik leer elke dag wel iets nieuws 
over kruiden, beestjes of bomen. Daarnaast lees ik graag vreemde boeken. Tenslotte ben 
ik Alfist. Ik rij dus graag met mijn Alfa Romeo via C als ik van A naar B moet.



Bernardo Romero
Ik ben ongeveer 7 jaar werkzaam bij Heuvelrug Wonen als verhuurconsulent en projectleider BOOV (Bin-
nen Onderhoud Op Verzoek). Het leuke aan mijn werk is dat het zeer afwisselend is en dat ik in contact 
kom met klanten van diverse pluimage. De kunst is om een huurwoning op korte termijn in een goede 
staat tegen lage kosten op te leveren. Dat blijft elke keer weer een puzzel!
Het afgelopen jaar heeft het project ‘Eenheidsprijzen voor Dagelijks- en Mutatie- onderhoud’ mij veel 

bezig gehouden. Het omgaan met de grotere druk op de woningmarkt en te weinig 
sociale huurwoningen is een uitdaging. Gezien het feit dat een hypotheek krijgen steeds 
lastiger wordt en de jeugd niet gewend is om te sparen voor een startkapitaal wordt 
kopen dus ook moeilijker.
In de privésfeer ben ik vaak aan het klussen bij familie en vrienden. Daarnaast doe ik vier 
keer per week  aan kickboksen.

Personele zaken binnen Woningbouwvereniging Maarn

Afscheid van Marten Brouwer
huurderscommissaris van 19 juni 2009 tot 19 juni 2017

Marten: Na 8 jaar komt er een einde aan mijn commissaris zijn van onze Woning-
bouwvereniging.
Volgens de Governance code is de maximale zittingstermijn van een toezichthouder 
8 jaar en daar zal ik mij aan moeten houden. Ik bewaar goede herinneringen aan 
deze jaren en zal de vereniging en de vele mensen die lid zijn en verbonden zijn aan 
de vereniging gaan missen.
En het is goed dat er doorstroming is. Een nieuwe en jonge opvolger in de persoon 
van Damy zal het van mij overnemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij met veel 
kennis en inzet de rol van toezichthouder prima gaat vervullen.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd: van een bestuur met 5 personen naar 1 persoon in de vorm 
van een directeur-bestuurder, de toenemende regelgeving, de Woningwet en de sterkere en strengere 
rol van de externe toezichthouders. 
Jaren waarin zich ook 2 keer een bestuurscrisis voordeed, die gelukkig het voortbestaan van de verenig-
ing niet heeft geraakt.
Naar mijn mening is onze vereniging in een nieuwe fase beland, waarin zij enerzijds haar eigenheid en 
directe en korte lijnen behoud en anderzijds financieel en bestuurlijk krachtiger toegerust is voor de 
komende jaren. En dat alles voor het uiteindelijke doel:
het fijn en betaalbaar wonen voor de huidige huurders, maar ook voor onze huurders in de toekomst.

Ik dank de huurders, het bestuur en mijn collega commissarissen voor het vertrouwen dat ik de afge-
lopen jaren van hen heb gekregen.
Ik wens de vereniging een solide en mooie toekomst toe!



Afscheid van Margreet van Laaren
Medewerker servicedesk bij Wbv. Maarn van mei 2016 tot juni 2017

Margreet was van 2004 tot 2010 bestuurslid van Wbv. Maarn en heeft  het afge-
lopen jaar het bestuur ondersteund op het vlak van huurderscontacten en diverse 
operati onele acti viteiten.

Margreet: Het afgelopen jaar was ik een beetje de ‘verbinder’ tussen het bestuur 
en onze huurders. Brieven en mails van huurders heb ik beantwoord of stuurde ik 
door naar onze technisch adviseur als het om onderhoudsklachten ging. Ook zat 
ik iedere maandag op kantoor om ti jdens het spreekuur vragen te beantwoorden 
van (toekomsti ge) huurders die langskwamen of belden. Verder heb ik me bezig 

gehouden met een aantal overlastzaken, het bijhouden van de website, het archiveren van stukken, het 
notuleren van vergaderingen van zowel de Algemene Ledenvergaderingen als vergaderingen van het 
bestuur en de Raad van Commissarissen. Ook heb ik allerlei hand- en spandiensten verricht voor het 
bestuur en de huurdersvereniging. 

Ook al zijn de operati onele werkzaamheden per 1 juni uitbesteed aan de samenwerkingspartners, de 
korte lijn tussen huurders en bestuur zal behouden blijven. Verder is het fi jn dat de specifi eke deskun-
digheid door het uitbesteden is gewaarborgd. De laatste jaren zijn er voor het bestuur namelijk steeds 
meer werkzaamheden op strategisch gebied bijgekomen, doordat de overheid de regels voor woningcor-
porati es fors heeft  uitgebreid. 

Als zorgpunt zie ik de toenemende druk van de externe toezichthouders en de wet- en regelgeving, die 
aan lijkt te sturen op steeds groter wordende corporati es. Het wordt daardoor steeds lasti ger om als 
kleine corporati e zelfstandig te blijven. Daarnaast valt op dat steeds minder leden animo hebben voor 
het bijwonen van de algemene ledenvergadering. De betrokkenheid van de huurders bij ‘onze’ vereni-
ging (want zo voelt dat toch een beetje) neemt af. Ik hoop echt dat de identi teit, de eigenheid en de 
historie van het bezit van Wbv. Maarn niet verloren zullen gaan.

Dankwoord

 Marten heeft  8 jaar lang toezicht gehouden op de WBV Maarn en in het bijzonder vanuit fi nancieel per-
specti ef was zijn kennis en ervaring van grote waarde voor ons. Positi ef kriti sch, nauw gezet, hulpvaardig 
en zeer betrokken is hoe we de samenwerking met Marten hebben ervaren. 

Margreet heeft  ons uit de brand geholpen in een ingewikkelde fase. Haar fl exibiliteit, bekendheid met 
het reilen en zeilen van de vereniging en positi eve aanpak hebben ons ondersteund om een lasti ge tran-
siti eperiode te overbruggen.

Marten & Margreet, heel erg bedankt voor jullie inzet, de fi jne samenwerking en mooie herinneringen. 
We gaan jullie missen!    



Woningbouwvereniging

Telefoonnummer
(0343) 443778 tussen 8.30 en 12.00 uur.

Buiten deze ti jd alleen bij spoed

E-mailadres
service@wbvmaarn.nl

Postadres
Woningbouwvereniging Maarn

Postbus 129
3940 AC Doorn 

Benoeming Damy Colon
nieuwe huurderscommissaris per 19 juni 2017

Mijn naam is Damy Colon en mag jullie nieuwe commissaris zijn. Graag stel ik mij 
hierbij voor. Ik ben werkzaam voor PwC (een accountantsorganisati e) en daarnaast 
heb ik zitti  ng in het bestuur van de Nederlandse Woonbond. Het geeft  mij veel 
energie om naast mijn commerciële werk bezig te zijn met maatschappelijke vraag-
stukken, waaronder het volkshuisvestelijke vraagstuk. Dit is wat mij in het bijzonder 
aanspreekt om commissaris van WBV Maarn te mogen zijn: een organisati e met 
een lange historie, waarbij de afstand tussen de Raad van Commissarissen en de 
huurder klein is. Vanuit mijn functi e bij de Woonbond heb ik breed inzicht in de be-
langen van de huurders. Daarnaast verwacht ik vanuit mijn fi nanciële achtergrond 
te kunnen bijdragen aan een gezonde organisati e.

Speerpunten vanuit het bestuur voor de aankomende periode
De 2e helft  van dit jaar zal op strategisch niveau vooral in het teken staan van onderstaande 3 punten:

• Het nieuwe Ondernemingsplan 2018-2023
 De nieuwe missie en visie van WBV Maarn zal de kapstok vormen voor de ontwikkeling van een   
 nieuw ondernemingsplan. We gaan met elkaar een duidelijke koers uitzett en, waarmee onze 
 conti nuïteit en identi teit wordt versterkt. 

• Voorbereiden van de visitati e in 2018
 Elke 4 jaar worden onze prestati es beoordeeld door een onafh ankelijk visitati ebureau. Hierdoor   
 ontstaat er inzicht in onze prestati es op het terrein van onze maatschappelijke opgaven, de 
 ambiti es, het fi nanciële vermogen en de governance. Op deze manier leggen we verantwoording 
 af en kunnen we onze prestati es verder verbeteren.

• Wervingsprocedure directeur-bestuurder voor 1 maart 2018
 Voor de defi niti eve invulling voor de functi e van directeur-bestuurder per 1 maart 2018 wordt een   
 wervings- en selecti eprocedure georganiseerd. Anouk Kaiser is door de RvC uitgenodigd om hieraan  
 deel te nemen. 

Onze nieuwe contactgegevens met ingang van 1 juni 2017


