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Anders

Patrimonium wil de belangen van haar huidige en toekomstige huurders 
nóg beter behartigen. Wat zijn die belangen? Uiteraard comfortabel 
wonen in een goed onderhouden huis tegen een betaalbare huur. Een 
huis dat qua ruimte, ligging en indeling zo goed mogelijk aansluit bij de 
wensen en mogelijkheden van de huurder. Ook een prettige leefomgeving 
is een huurdersbelang. Net zoals een woning die slim en zuinig omgaat 
met energie. En: een woningcorporatie die haar huurders correct bedient 
en goed luistert naar hun wensen. 

Maar als woningcorporatie hebben we niet alleen te maken met onze 
huurders. Ook de rijksoverheid, de gemeente en de samenleving 
verwachten het nodige van ons. Bijvoorbeeld op de gebieden van 
huurdersparticipatie, duurzaamheid en nieuwbouw. Daarnaast stelt ook 
onze deelname aan WoningNet andere eisen aan onze woningcorporatie. 

Om de huurdersbelangen - uw belangen dus - nog beter te kunnen 
behartigen, en aan de verwachtingen van overheden en samenleving nog 
beter te kunnen voldoen, hebben we de afgelopen periode  hard gewerkt 
aan het wijzigen van de belangrijkste processen en de organisatie.  We 
zijn er trots op dat dit in goede harmonie en in constructief overleg is 
gegaan met onze medewerkers, de Ondernemingsraad en onze Raad 
van Commissarissen.  

Wat is de grootste verandering binnen de Patrimonium-organisatie? Dat 
is  de aanpassing van onze organisatiestructuur per 1 september 2018.  
Die structuur bestaat voortaan uit drie onderdelen: Klant & Maatschappij, 
Vastgoed en Financiën & Bedrijfsvoering en worden ondersteund door de 
Bestuurskamer.  Binnen deze onderdelen worden onze ervaren 
medewerkers aangestuurd door drie nieuwe managers. Ze stellen zich 
elders in deze uitgave aan u voor. 

Met nieuwe mensen en een nieuwe structuur alleen zijn we er natuurlijk 
nog niet. Het is de bedoeling dat we ook anders gaan werken en 
samenwerken. Binnen en buiten onze organisatie. Want alleen samen 
kunnen we blijven realiseren waarvoor Patrimonium al meer dan 
honderd jaar staat en dat is:  goed wonen. 

Auke de Vries
directeur-bestuurder

Voorwoord
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Wonen op een bijzondere plek:

Appartementen langs 
het Herewegviaduct 
Patrimonium bezit vele markante wooncomplexen op 

bijzondere plekken. Gebouwen die sterk bijdragen aan 

het gezicht van de stad. Neem bijvoorbeeld ons woon-

complex Hereweg 21. Het ligt op steenworpafstand van 

de binnenstad langs het Herewegviaduct vlakbij het 

spoor. Het complex van zes verdiepingen herbergt in 

totaal twaalf appartementen, een atelier en een winkel-

ruimte.  Het Groninger architectenbureau Scheffer gaf 

het gebouw een strak modern-klassiek uiterlijk met een 

duidelijk symmetrische gevel. 

Behalve een bijzonder uiterlijk, heeft het pand ook een 

bijzondere ontstaansgeschiedenis. Voordat Patrimonium 

in 1993 het gebouw kon gaan bouwen, moest ze eerst 

een kort geding aanspannen om een kraker uit een van 

de appartementen in het oude, bestaande pand te 

krijgen. Bovendien kregen twee bewoners uit het oude 

pand ook weer een woonplek in het nieuwe complex 

dat in 1994 werd opgeleverd.
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Nieuwbouw in Beijum: 

Gasloze seniorenappartementen aan de 
Bentismaheerd 160 

Zeer goed geïsoleerd
De appartementen werden al tijdens 

de bouw aangeboden zodat ook 

persoonlijke keuzes van de 

toekomstige bewoners voor de 

keukens verwezenlijkt konden 

worden. Het aardbevingsbestendige 

en zeer goed geïsoleerde gebouw 

heeft een bodemwarmtepomp. Het 

dak ligt volledig vol zonnepanelen. 

Er is dan ook erg weinig energie 

nodig om de woningen te verwarmen. 

Ook zijn de appartementen gasloos. 

Het koken gebeurt elektrisch.

Openbare functies
Een ander gedeelte van het complex, 

met eveneens 24 appartementen, 

wordt verhuurd aan De Zijlen, een 

organisatie die zich inzet voor 

mensen met een verstandelijke 

beperking. Het derde gedeelte, op de 

begane grond, is bestemd voor 

openbare functies voor de wijk, zoals 

een buurtcentrum en een vestiging 

van het WIJ-team. De hele opzet van 

dit complex geeft duidelijk aan 

waarvoor Patrimonium staat: 

huurdergericht, betaalbaar, sociaal én 

duurzaam.

Op de locatie van het voormalige zorgcentrum Innersdijk aan de 
Bentismaheerd in Beijum realiseert Patrimonium een appartementen-
complex. Het door Oving Architecten ontworpen complex bestaat uit drie 
gedeeltes. Eén gedeelte, met 24 appartementen, heeft Patrimonium bestemd 
voor senioren. Het gaat om woningen met een oppervlakte van in totaal 
80 m2, die bereikbaar zijn met een lift. De netto huurprijs komt rond de 
€ 600,00 te liggen, zodat de woningen bereikbaar zijn voor mensen die 
huurtoeslag nodig hebben.
Deze appartementen zijn allemaal al verhuurd. De eerste bewoners kunnen 
begin 2019 hun zeer energiezuinige appartementen betrekken.
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Nieuwe gezichten in het managementteam van Patrimonium:

Anneke Lalkens, Kees van den Berg 
en Nienke Drewes

“Met mijn fi nanciële achtergrond heb ik bij diverse organisaties met een maatschap-
pelijke doelstelling gewerkt. Zoals de Jeugdzorg en diverse onderwijs organisaties. 
Ik wilde heel graag voor een woningcorporatie zoals Patrimonium werken. Die staat 
voor een aantal nieuwe uitdagingen. Ik wil graag bijdragen en mee bouwen aan deze 
organisatie zodat ze die uitdagingen ook goed aan kan. Onder andere door te kijken wat 
de organisatie nodig heeft. Cijfers vormen de spiegel van een organisatie. Aan die cijfers 
kun je dus afl ezen hoe de organisatie ervoor staat en wat er mogelijk is. Die cijfers 
zullen we ook gebruiken om te kijken of datgene wat we willen ook mogelijk is en hoe 
we dat dan het beste kunnen doen. Vervolgens kunnen we later ook met die cijfers 
meten of het zo gegaan is zoals we wilden en verwachten. Voornaamste doel daarbij is 
en blijft het bieden van goede en betaalbare huisvesting.”

Sinds enkele maanden heeft Patrimonium een vernieuwd managementteam. De nieuwe leden van het team - Anneke 
Lalkens, Kees van den Berg en Nienke Drewes - gaan zich samen met onze andere ervaren medewerkers binnen onze 
gereorganiseerde woningcorporatie inzetten voor de belangen van onze huurders, nu en in de toekomst. Ze stellen zich 
even aan u voor en vertellen in het kort wat zij bij ons gaan doen.

“Ik kende Patrimonium al door mijn vorige werkzaamheden voor organisaties met een 
maatschap pelijke doelstelling zoals de MJD.  Daar heb ik in verschillende functies 
gewerkt. Als buurtmaatschappelijk werker bijvoorbeeld heb ik Patrimonium leren 
kennen als een zeer betrokken en sociale woning corporatie. Dat sprak mij aan. 
Als manager Klant en Maatschappij ga ik  heel goed kijken hoe we onze klanten - onze 
huurders dus-  het beste kunnen bedienen voor nu en in de toekomst. Wat is er waar 
nodig? Hoe kunnen we daar met al onze medewerkers en afdelingen binnen onze 
organisatie het beste een bijdrage aan leveren? Hoe kunnen we daartoe het beste 
samenwerken met gemeente, collega corporaties en andere partners? Daarvoor zullen 
we een nieuwe visie ontwikkelen. Ook ga ik me bezighouden met de huurders-
participatie, een zeer belangrijk onderwerp, want we doen het voor de huurders.”

“Bij Lefi er was ik de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor nieuw bouw en duur-
zaamheidsprojecten in Groningen. Patrimonium, een organisatie die ik al kende, staat 
voor een aantal stevige uitdagingen. Daaraan wil ik graag mijn bijdrage leveren. 
Zo hebben we met Aedes onze brancheorganisatie een grotere ambitie afgesproken om 
ons vastgoed te verduurzamen. Bovendien is in Groningen de vraag naar sociale 
woningen groter dan het aanbod.  We zullen dus in nauwe samenspraak met de 
gemeente, onze collega woning corporaties en de huurders moeten kijken waar 
nieuwbouw nodig is. Ondertussen gaan we ook door met het goed onderhouden van 
ons vastgoed en het betrekken van huurders bij zaken die spelen en gaan spelen: 
huurdersparticipatie. Daarvoor is het ook belangrijk dat we ons als organisatie verder 
ontwik kelen om de belangen van onze huurders nog beter te bedienen.”

Kees van den Berg
manager Vastgoed

Nienke Drewes
manager Klant en Maatschappij

Anneke Lalkens
manager Financiën en Bedrijfsvoering
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Wijkbeheer
Binnen Patrimonium zijn we voortdurend op zoek naar hoe we onze 
huurders het beste van dienst kunnen zijn. Om dit te realiseren zijn er 
intern keuzes gemaakt en functies gewijzigd. Per 1 januari 2019 hebben de 
huidige medewerkers wijkbeheer Mark Brands, Henk Kobes, Pieter Luring 
en Robert de Jonge een nieuwe functie binnen Patrimonium. Zij gaan zich 
bezighouden met planmatig onderhoud en nieuwbouw. Per 1 januari 2019 
bestaat het team van opzichters mutatie en wijkbeheer uit: Jan de Roo, 
Wilfred Koning en Johan Reitzema.

Hieronder stellen zij zich 
kort aan u voor:

Met wie kunt u contact 
opnemen
Voor vragen over mutatieonderhoud 

neemt u contact op met Jan de Roo.

Is er iets niet schoon en of netjes in de 

wijk, worden gemaakte afspraken over 

parkeren of vuilnis niet nageleefd? 

Dan neemt u contact op met Wilfred 

Koning of Johan Reitzema. Alle 

vragen over groen en grijs in de wijk 

vallen zoals te grote bomen, gaten in 

de stoep, vuil op straat e.d. kunnen 

onder de bij de wijkbeheerders worden 

gemeld zo nodig komt één van de 

heren bij u langs om de situatie samen 

met u te bekijken en te bespreken. 

Wilfred Koning is specifi ek voor 

de wijken: Korrewegwijk, Indische 

Buurt, Beijum, Tuinwijk, Selwerd en 

Vinkhuizen. Johan Reitzema voor de 

wijken: Laanhuizen, de Rivierenbuurt, 

de Wijert, de Oosterpoort, Damster-

diep, Centrum, Oranjebuurt. Waar 

nodig zullen Jan, Johan en Wilfred 

elkaar vervangen. De opzichter mutatie 

en wijkbeheer zijn te bereiken via 

050-5299999 (optie 5) of per mail 

td@patrimonium-groningen.nl

Leefbaarheid
Indien u vragen heeft over leefbaar-

heid (bijvoorbeeld overlast, buren-

ruzie) dan verwijzen wij u naar onze 

website. Daar kunt u lezen wat u zelf 

als huurder kunt doen en waarbij onze 

afdeling sociaal domein u van dienst 

kan zijn. Zij zijn te bereiken via 

050-5299999 (optie 3).

Wij hopen u hiermee voldoende te 

hebben geïnformeerd, indien u vragen 

heeft horen wij die graag van u!

Johan Reitzema: Ik ben vanaf 

1993 werkzaam bij Patrimonium als 

loodgieter/elektricien. Nu ga ik mij 

bezighouden met het groen en grijs in 

de wijk waarin u woont en een bijdrage 

leveren aan uw woongenot en dat van 

uw buren. Spreek mij gerust aan, ik 

geeft u graag een hand en hoor dan 

graag welke zaken er spelen in uw 

woonomgeving. 

Jan de Roo: Ik ben al geruime 

tijd werkzaam als mutatie- en 

wijkopzichter, waarbij mijn 

focus voornamelijk ligt op het 

mutatieonderhoud. Daar waar nodig 

zal ik mijn collega’s wijkopzichters 

ondersteunen en/of vervangen. 

Wilfred Koning: Ik ben werkzaam 

bij Patrimonium als timmerman. 

Ik ga per 1 januari 2019 het wijk-

beheer oppakken waar ik heel veel 

zin in heb. U zult mij dan ook vaak 

zien lopen in de wijken. Aarzel niet 

en spreek mij gerust aan op zaken 

aangaande uw wijk, we kunnen dan 

gezamenlijk gaan kijken naar een 

oplossing. 
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Onze afdeling Verhuur & Sociaal Domein

Koos Burema: ‘We willen de leefbaarheid op 
niveau houden’

Woonconsulenten
“De algemene taak van onze afdeling 

is zorgen dat de woningen van 

Patrimonium zo goed mogelijk 

verhuurd worden”, vertelt Koos 

Burema. “Anders gezegd: we moeten 

voorkomen dat er overbodige 

leegstand is en zorgen dat bij 

mutaties - als huurders de huur bij 

ons opzeggen - de woningen weer 

snel bewoond worden. Met deze taak 

houden vier van mijn collega’s zich 

bezig. Als woonconsulenten bedienen 

ze zo goed mogelijk de woonwensen 

van onze huurders.”

Leefbaarheidsconsulenten
“De andere drie collega’s - onze 

leefbaarheidsconsulenten - richten 

zich vooral op het sociaal domein. 

Zij zorgen ervoor dat ook zoge-

naamde ‘proefwoners’ én mensen uit 

‘kwetsbare groepen’ ook een woning 

krijgen.” Proefwoners zijn over het 

algemeen mensen die na een periode 

van begeleid wonen zelfstandig gaan 

wonen. Een ‘kwetsbare groep’ 

vormen onder andere de status-

houders, mensen die hun land 

moesten ontvluchten. Zowel de 

‘proefwoners’ als de ‘kwetsbare 

groepen’ vragen extra aandacht.

Verandering
Ook in het verleden waren er 

natuurlijk mensen binnen ons 

huurdersbestand die extra aandacht 

nodig hadden. Maar dat aantal is de 

laatste jaren gestegen. Door ver-

anderingen in de wereld en in onze 

samenleving, maar bijvoorbeeld ook 

doordat we onze woningen nu via 

WoningNet aanbieden. “Ook deze 

mensen willen we een goede woon-

plek bieden. Daarbij houden we niet 

alleen rekening met hun belangen, 

maar ook met die van de om-

wonenden.” 

Samenwerken
“Want uiteindelijk willen we de 

leefbaarheid op niveau houden. 

Daarom houden we goed in de gaten 

hoe het daarmee staat. En werken we 

nauw samen met anderen in de 

wijken - zoals de WIJ-teams, de MJD 

en de wijkagenten - om het ontstaan 

van problemen zo vroeg mogelijk te 

signaleren en problemen zo veel 

mogelijk te voorkomen. Daar 

betrekken we ook steeds meer onze 

huurders bij. Want samenleven doe je 

met elkaar. Met gesprekken en begrip 

kun je een hoop bereiken”, aldus 

Koos Burema.

Er zijn geen twee huurders gelijk. 
Dit realiseren we ons bij 
Patrimonium heel goed. Dat blijkt 
onder andere uit de nieuwe naam 
van onze afdeling die zich bezig-
houdt met de verhuur van onze 
woningen: de afdeling Verhuur & 
Sociaal Domein. Koos Burema is de 
coördinator van deze afdeling met 
zeven medewerkers.
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Patrimonium is een erkend leerbedrijf

Stagiaire Niels Hegger: ‘Het contact met de 
huurders vind ik leuk.’ 

Leermeesters
Patrimonium is een erkend leerbedrijf. 

Teamleider Henk van Guldener: 

“Drie van onze vakkrachten zijn 

opgeleid tot leermeester om stagiaires 

te begeleiden. Eigenlijk is er bij 

ons ruimte voor twee stagiaires, 

we hebben er nu dus maar een. Het 

aantal leerlingen op de opleidingen 

is namelijk fl ink teruggelopen. Dat 

is jammer, zeker als je kijkt hoeveel 

vakkrachten er nu en in de toekomst 

bij woningcorporaties nodig zijn. We 

geven onze stagiaires niet bij voorbaat 

een baangarantie, maar de afgelopen 

jaren zijn er wel stagiaires na hun 

stage door ons in dienst genomen.”

Praktijk
Hoe bevalt het stagiaire Niels bij 

Patrimonium? “Uitstekend! Ik word 

prima begeleid, ga afwisselend met 

een van de drie leermeesters op pad 

en leer een hoop van ze. Ze geven 

me de tijd om dingen voor het eerst 

te doen in de praktijk.” Wat lijkt 

Niels het leukste aan werken bij een 

woningcorporatie? “De combinatie 

van werken met mijn handen en met 

techniek bezig zijn. Maar ook de 

sociale kant van het werk, het contact 

met de huurders. Het geeft voldoening 

als je mensen hebt geholpen.” 

Op het moment dat Niels dit zegt, 

volgt het bewijs dat huurders onze 

vakkrachten waarderen. Er komt een 

email binnen waarin een huurder zijn 

dank uitspreekt aan Niels en een van 

zijn leermeesters voor het plaatsen van 

een keuken. En zijn de leermeesters 

tevreden over Niels? De leermeesters 

Geert Hut, Richard van der Lande en 

Johan Reitzema knikken bevestigend.

Niels Hegger loopt sinds vijf weken stage bij Patrimonium voor zijn 
opleiding ‘allround vakkracht onderhoud gebouwen’. Vier dagen per 
week werkt hij bij ons én op locatie bij huurders. Een dag gaat hij naar 
de opleiding. 
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woningstichting 
christelijke 

PATRIMONIUM
Peizerweg 136 - Groningen
Postbus 907
9700 AX Groningen

BELANGRIJKE NUMMERS

CAI (KABEL): Ziggo 0900 1884

GLASBREUK: Glasservice Boekema BV 
050 579 14 68

GROFVUIL: Milieudienst - 050 367 10 00 
www.grofvuilmelden.nl

STORING CV: Feenstra Verwarming
088 84 55 000

VERSTOPPING RIOOL/AFVOER: 
RRS Groningen/Drenthe
0598 696530

MELDPUNT OVERLAST: 050 587 58 85
www.eloket.groningen.nl

HUURTOESLAG: Belastingdienst
0800 0543 
www.toeslagen.nl

ONDERHOUDSKLACHTEN PATRIMONIUM: 
tijdens kantooruren, tot 16.30 uur: 
050 529 99 44 
klachten-inspreekapparaat: 
050 529 99 60 
spoed: 050 529 99 70 (buiten kantoor-
tijden)

Postbus 907, 9700 AX Groningen
Peizerweg 136, 9727 AP Groningen
 
maandag t/m donderdag: 
09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur
vrijdag: 09.00 - 12.30 uur

COLOFON PUBLIEK

TEKST: Harm Draaijer

DRUK: Drukkerij de Bruin

PRODUCTIE: 
VOOR Communicatie & Creatie

VERSCHIJNING: twee keer per jaar

Alles uit deze uitgave mag gebruikt 
worden, mits met bronvermelding.

Tel. (050) 529 99 99
info@patrimonium-groningen.nl
www.patrimonium-groningen.nl

Aedes-benchmark & huurdersonderzoek

Hoe presteert Patrimonium in 
de ogen van haar huurders? 

Vergelijken
De benchmark, een onderzoek waarin 

corporaties worden vergeleken, wordt 

jaarlijks gehouden door onze 

branchevereniging Aedes. Er doen 303 

woningcorporaties aan mee. Niet alles 

wordt vergeleken, maar wel een aantal 

belangrijke zaken. Zoals: het 

huurders oordeel, de bedrijfslasten en 

de duurzaamheid van de woningen.

Huurdersoordeel
De corporaties moeten zelf ook 

informatie aanleveren voor de 

benchmark. Over fi nanciën, duur-

zaamheid en huurderstevredenheid. 

Om achter het oordeel van huurders te 

komen, liet Patrimonium door bureau 

KWH een onderzoek doen onder haar 

huurders via email en telefoon. 

In 2017 scoorden we onder nieuwe 

huurders een 7,8, onder huurders met 

een reparatieverzoek een 7,8 en onder 

vertrokken huurders een 7,6. In 2018 

haalden we achtereenvolgend een 7,7, 

een 7,7 en een 7,3. 

Bovengemiddeld
We zijn dus iets gezakt, maar er is geen 

sprake van een veelbetekenende 

achteruitgang. Het gemiddelde cijfer van 

de corporaties in heel Nederland ligt iets 

lager. Patrimoniums afstand tot de 

gemiddelde prestatie in onze branche is 

hetzelfde gebleven. We doen het nog 

steeds goed volgens onze huurders en beter 

dan de gemiddelde corporatie. Uiteraard 

blijven we ons inspannen om het nog beter 

te doen. In november verschijnt het 

volledige Benchmarkonderzoek over 2018. 

Huurdersonderzoek
Omdat we nog beter willen weten wat 

onze huurders belangrijk vinden en wat ze 

vinden over onze prestaties, houden we 

een uitgebreid huurdersonderzoek. Het is 

een vervolg op het onderzoek voor de 

Aedes-benchmark. Dit vervolgonderzoek 

vindt plaats in de maanden oktober, 

november en december. Het wordt ook 

weer uitgevoerd door het bureau KWH. 

Het is dus mogelijk dat u als huurder voor 

dit onderzoek benaderd wordt door bureau 

KWH.

Zijn wij goed bezig voor onze huurders? Wat vinden zij van onze dienst-
verlening? En: hoe doen we het eigenlijk in vergelijking met onze collega’s, de 
andere woningcorporaties? Om op dit soort belangrijke vragen antwoorden 
te krijgen, doet Patrimonium jaarlijks mee aan de Aedes-benchmark. 


