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Hoe maken we wonen goedkoper?
Door stijgende woonlasten komen steeds meer huishoudens in de 

problemen. Hoe maken we wonen weer betaalbaar voor deze mensen? 

En wat kan een ontwikkelende bouwonderneming hierin betekenen? In 

gesprek met Nibud-directeur Gerjoke Wilmink.   

Huis & Erf blij met Serviceteam
Steeds meer corporaties laten zich volledig ontzorgen bij planmatig en 

mutatieonderhoud. Het resultaat: besparing op personeels- en 

onderhoudskosten. Bij Huis & Erf zijn ze enthousiast over de samen-

werking met ons Serviceteam.   

Serviceteam helpt 
corporatie besparen op 
onderhoudslasten

Lees verder op pagina 6.

Woonlasten betaalbaar 
houden: een gezamenlijke 
opgave

Lees verder op pagina 5.
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Je eigen plek en toch  
nooit alleen. Geweldig!



Grote opkomst kennisbijeenkomst NOM-renovatie
Hoe breng je bestaande bouw naar nul-op-de-meter? Welke 

uitdagingen brengt dit met zich mee en hoe ga je daarmee om? 

Deze vragen stonden centraal bij onze kennisbijeenkomst op 12 april. 

Locatie? Juist ja, de woning uit 1970 die wij in een pilotproject samen 

met woningbouwvereniging Bergopwaarts in Deurne naar nul-op-de-

meter brachten. Bijzonder is dat de woning van binnenuit is geïsoleerd, 

zonder de buitengevel onder handen te nemen. 

Rondleiding
Ruim dertig belangstellenden van zo’n twintig woningcorporaties grepen 

dit initiatief voor kennisdeling met beide handen aan. Natuurlijk kregen 

zij een uitgebreide rondleiding en vertelde de kersverse bewoonster, 

Hester Vosmeer, over haar ervaringen tot nu toe. Zij gaat ons helpen 

om de prestaties van de woning te monitoren. Haar eerste bevindingen 

zijn positief. Hester vertelt erover in de informatievideo die we over ons 

concept NOM-renovatie gemaakt hebben.   

Organisatiewijziging en teamspel voor nog betere samenwerking
René Beks, tot voor kort directeur Ontwikkeling bij ons bedrijf, is 

benoemd tot directeur Ontwikkeling & Innovatie. Zo slaan we een 

nog sterkere brug tussen conceptontwikkeling, projectverwerving 

en projectontwikkeling. Bij onze opdrachtgevers zien we een 

toenemende behoefte om bouw- en onderhoudsopgaves vanuit 

innovatie- en ontwikkelcapaciteit op te pakken. Laat daar nou net 

onze kracht liggen! 

Landelijke primeur met 
Energieprestatiegarantie 
van Woningborg
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‘Badderen’ wordt  
geweldig met de  
Badmobiel!
Bewoners van de Boxtelse straat Ronduutje hebben de primeur. Tijdens 

het groot onderhoud aan hun woningen, maken zij als eerste gebruik 

van onze sfeervol ingerichte Badmobiel. Deze mobiele badkamer heeft 

een douche, toilet, wastafel, bankje en zelfs een föhn. De duurzame 

en bijna volledig zelfvoorzienende unit wekt zijn eigen energie op via 

zonnepanelen op het dak. Die energie wordt opgeslagen in een accu, 

zodat iedereen voldoende warm water en elektriciteit heeft. Dankzij de 

vuilwatertank is een afvoer niet nodig en is de Badmobiel snel te ver-

plaatsen. Ideaal bij serviceteam- en grootonderhoudsprojecten waarbij 

geen tijdelijke douchewoning beschikbaar is.   
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Bekijk ook de video over ons concept NOM-renovatie: www.nomrenovatie.nl. 

Herontwikkeling 
school naar duurzame 
buurt
In het centrum van Haaren hebben we, op verzoek van de 

gemeente, een haalbaar plan weten te ontwikkelen voor twintig 

woningen. Naast veertien nul-op-de-meter-huurwoningen in 

opdracht van woningcorporatie Woonveste, bouwen we op de 

plek waar eerst basisschool de Hasselbraam gevestigd was zes 

energieneutrale patiowoningen voor de verkoop.

Wethouder Johan van den Brand en René Beks, directeur Ontwikkeling 

& Innovatie, ondertekenden eind maart de koopovereenkomst 

voor dit duurzame bouwplan op de inbreidingslocatie. De zes 

levensloopbestendige patiowoningen zijn vrijstaand, gelijkvloers en 

energieneutraal. Ideaal voor medioren en senioren. De nul-op-de-meter-

huurwoningen wekken zelf energie op voor verwarming, warm water, 

ruimtekoeling, verlichting en ventilatie. Met het plan de Hasselbraam 

geeft de gemeente Haaren invulling aan haar woonvisie: voldoende 

betaalbare, duurzame huurwoningen en energieneutrale koopwoningen 

voor specifieke doelgroepen.   

Waarborginstelling Woningborg heeft onlangs voor het eerst een 

Energieprestatiegarantie (EPG) afgegeven voor onze nul-op-de-

meterwoningen. Een landelijke primeur voor beide partijen, die 

daarmee aan de koper garanderen dat de woning voldoende 

energie opwekt om een vastgestelde hoeveelheid energie voor 

eigen gebruik beschikbaar te hebben.

De eerste woningen met EPG komen in de Vlijmense wijk Geerpark. 

De aanvullende module EPG is in nauwe samenwerking met Hendriks 

Coppelmans ontwikkeld, en vormt een aanvulling op het bestaande 

Waarborgcertificaat van Woningborg. “Hiermee krijgen bewoners van ver-

schillende typen nul-op-de-meterwoningen de garantie dat op jaarbasis 

voldoende energie wordt opgewekt voor verwarmen, warm water en ven-

tilatie, zodat de gegarandeerde hoeveelheid energie voor eigen verbruik 

(gebruiksgebonden energie) beschikbaar is”, vertelt Kees Hootsen, hoofd 

van Woningborg Advies. Met deze EPG-module spelen we in op toekom-

stige ontwikkelingen, zoals het afkoppelen van woningen van het gasnet 

en het behalen van wereldwijde klimaatdoelstellingen. En de kopers van 

een woning met EPG profiteren van extra financieringsruimte.”   

Spelvorm voor betere teamprestaties
De organisatiewijziging komt voort uit ons strategisch ondernemingsplan 

2016-2020. Dit plan heeft ook op andere fronten al tot mooie acties geleid. 

Zo hebben we een teamspel ontwikkeld om de samenwerking bij projecten 

te verbeteren, zowel intern als  met ketenpartners en opdrachtgevers. Een 

van de speerpunten in ons strategisch ondernemingsplan is immers beter 

en slimmer samenwerken. Andere speerpunten zijn een vitale en duurzame 

samenleving en een sterke klantgerichtheid.

Met projectpartners werken aan teamvorming via ons eigen samenwerkspel: ”Leuk en je leert elkaar anders kennen.”



Woonlasten betaalbaar houden: een 
gezamenlijke opgave
De maatschappij is voortdurend in beweging. En verschillende demografische en financiële ontwikkelingen in de samenleving zijn direct van 

invloed op de woningmarkt. Zo neemt het aantal een- en tweepersoonshuishoudens steeds verder toe, is er een dreigend tekort van 200.000 

betaalbare woningen en krijgen steeds meer huishoudens betalingsproblemen door te hoge woonlasten. De centrale vraag: hoe houden we de 

woonlasten in Nederland betaalbaar?

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het Nibud, signaleert dat 

woonlasten vaak een te grote hap uit het besteedbaar inkomen vormen. 

Vooral bij de lage en middeninkomens. “Verschillende ontwikkelingen 

spelen een rol”, zegt Gerjoke Wilmink, directeur van het Nibud. “Bij de 

middeninkomens blijft er bij een deel van de huishoudens van het 

bruto-inkomen netto steeds minder over. Daarnaast stijgen twee 

belangrijke kostenposten: de zorgkosten en de woonlasten. Steeds meer 

huishoudens komen hierdoor in de problemen. En dat zijn echt niet alleen 

de lage inkomens. Gezinnen met kinderen die moeten rondkomen van 

één middeninkomen, mag je gerust de ‘nieuwe armen’ noemen. Zij 

houden zo weinig over dat ze het knap lastig hebben. Deze groep kan 

ook niet terecht bij de gemeente voor extra ondersteuning en heeft vaak 

geen recht op huur- en zorgtoeslag. En het gat tussen een- en 

tweeverdieners wordt door de geleidelijke afschaffing van de aanrecht-

subsidie alleen maar groter.”

Woonlasten gunstig beïnvloeden
Overheid, gemeenten, corporaties en de bouwwereld staan voor de 

gezamenlijke opgave om de woonlasten voor risicogroepen terug te 

dringen. “Als ontwikkelende bouwonderneming kunnen wij ons steentje 

bijdragen”, vertelt René Beks, directeur Ontwikkeling & Innovatie van 

Hendriks Coppelmans. “Bijvoorbeeld door woningen te ontwikkelen met 

lagere onderhouds- en energielasten. Dat geldt voor zowel koop- als 

huurwoningen. Om gemeenten en corporaties goed te kunnen adviseren, 

voeren wij eigen onderzoeken uit om de woonlasten voor verschillende 

inkomensgroepen in kaart te brengen. Maar we steken ook ons licht op 

bij andere organisaties, zoals het Nibud. Voor de meeste van die 

bewonersprofielen hebben we inmiddels passende woningconcepten 

ontwikkeld. Nul-op-de-meterwoningen zijn een mooi voorbeeld. Die 

bieden bewoners grip op energiekosten en aanmerkelijk lagere 

maandlasten.”

Focus op betaalbaarheid
Het Nibud merkt dat steeds meer partijen denken vanuit woonlasten, om 

zo de prijs van woningen beter af te stemmen op het inkomen. Gerjoke 

Wilmink: “Veel corporaties laten ons doorrekenen wat een reële 

maandhuur is. Dat is een goede zaak, daar zijn corporaties voor. Er is te 

lang alleen gekeken of iemand recht heeft op een sociale huurwoning en 

niet naar de betaalbaarheid van die woning. Nog te vaak worden 

gezinnen die moeilijk rondkomen in grotere woningen met hogere huren 

geplaatst, terwijl dat realistisch gezien niet in hun financiële plaatje past. 

Wat mij betreft mogen corporaties ook nog meer aandacht hebben voor 

de middeninkomens. Een huurprijs boven 1.000 euro is voor starters en 

middeninkomens veel te hoog. Zij hebben behoefte aan kleinere, 

betaalbare huurwoningen. Voldoende woningen voor risicogroepen:  

dat is een belangrijke opgave voor de komende jaren.”   
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In Goede Morgen investeert Stienstra in acht gasloze NOM-huurwoningen. 

“Wij zijn vooral actief in een koopomgeving, omdat we daar de meeste 

waardeontwikkeling zien”, zegt assetmanager Bas Rijken. “Dit plan geeft 

ons een unieke kans om samen te werken met Hendriks Coppelmans en 

voor het eerst te investeren in NOM-woningen. Aandacht voor duurzaam-

heid is heel belangrijk en niet meer te stoppen. Daarnaast zien we heel 

duidelijk dat bewoners behoefte hebben aan meer comfort, een gezond 

binnenklimaat en minder energieverbruik. Factoren die perfect aansluiten 

op onze portefeuilledoelstellingen: langdurige exploitatie van duurzaam 

vastgoed in sterke gemeenten en gebieden.”

Terugdringen van woonlasten
Stienstra grijpt dit pilotproject aan om tweeverdieners en gezinnen die nu 

nog tussen wal en schip vallen een hoogwaardige en duurzame 

huurwoning te bieden. “Vooral voor de grote groep middeninkomens die 

de gewenste woning niet kunnen kopen en ook niet bij corporaties terecht 

kunnen”, verduidelijkt Bas Rijken. “Dit concept helpt ons om meer te focus-

sen op het beheersen van de totale woonlasten. NOM is een mooi middel 

om woonlasten betaalbaar te houden en onzekerheid weg te nemen. 

Bewoners zijn zelfvoorzienend en voor het basisenergieverbruik niet meer 

afhankelijk van schommelende olie- en gasprijzen, energiebelastingen of 

netwerkkosten. Voor onze organisatie is het belangrijk te weten hoe we 

hier in de toekomst op kunnen inspelen. Bijvoorbeeld door een energie-

bundel aan te bieden als onderdeel van de woonlasten.”

Energieverbruik langdurig monitoren
Ook voor Stienstra is het een uitdaging om bewoners het verschil te laten 

ervaren tussen een NOM-woning en een traditionele woning. Bas Rijken: 

“Slimmer omgaan met energie vraagt om bewustwording van bewoners. 

De acht huurders van deze woningen hebben straks een pioniersrol en 

wij gaan graag met hen in gesprek. Ons doel: de woningportefeuille 

toekomstbestendig maken en kennis opbouwen van NOM-concepten. 

Daarbij zou het mooi zijn als we verschillende huurders in de woningen 

hebben, qua leeftijd en gezinssamenstelling.”

Van concept naar verdienmodel
Het bouwen van NOM-woningen brengt extra investeringen met zich 

mee. Hoe creëer je dan een interessant businessmodel? Zowel 

corporaties als beleggers buigen zich over die vraag. “Het directe 

rendement is lager gezien de hogere investering, maar we zien volop 

kansen”, aldus Bas Rijken. “Zeker met het oog op de toekomst. Wij 

verwachten huurders langer aan ons te kunnen binden omdat de totale 

woonlasten stabieler zijn. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat de 

waardeontwikkeling van NOM-woningen op termijn hoger zal zijn dan die 

van traditionele woningen. De restwaarde is namelijk meer waardevast. 

Juist vanwege de toenemende aandacht voor energie, duurzaamheid, 

wooncomfort en een gezond binnenklimaat. Stabiele woonlasten en een 

toekomstbestendige woning maken daarbij het verschil. Voor bewoners 

én beleggers.”   

Investeren in  
nul-op-de-meter  
als kansrijk  
verdienmodel
Investeren in nul-op-de-meterhuurwoningen, is dat interessant? 

Stienstra, een van de grootste particuliere vastgoedbeleggers in 

Nederland, denkt van wel. Het bedrijf neemt de proef op de som in 

Goede Morgen, het nieuwste deel van de duurzame wijk Geerpark 

in Vlijmen. Voor Stienstra een interessant pilotproject om te zien 

hoe bewoners hun NOM-woning ervaren en hoe zij omgaan met 

energie. Maar ook een testcase om de waardeontwikkeling te 

vergelijken met die van traditionele woningen.
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De Rijksoverheid heeft per 1 april een regeling in het leven 

geroepen om het bouwen van huurwoningen onder de eerste 

aftoppingsgrens te stimuleren. Voor elke nieuwe woning die 

onder de maximale huurprijs van 592 euro valt, krijgen 

corporaties tot 20.000 euro korting op de verhuurdersheffing. 

Daarom ontwikkelden wij een speciale woning voor een- of 

tweepersoonshuishoudens: de (Af)TOPwoning. Een grondge-

bonden woning vanaf 60 m² in twee bouwlagen, met twee 

slaapkamers, een woonkamer, keuken en badkamer. Dit concept 

vormt een goede aanvulling binnen onze Budgetwoning®-lijn.  

Kijk voor meer info op: www.budget-woning.

Bas Rijken, assetmanager bij Stienstra.

René Beks en Nibud-directeur Gerjoke Wilmink.

Goede Morgen is een project van Hendriks Coppelmans in 

samenwerking met Janssen de Jong Projectontwikkeling.
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Omwonenden centraal bij binnenstedelijk bouwen
Stel: vlak bij je huis – in een drukke wijk – komt hoogbouw. Een jaar lang is jouw straat een bouwput. Voor bewoners van de Wittebollestraat 

en omgeving in Tilburg is dit realiteit. In opdracht van woningcorporatie Tiwos en Chapeau Woonkringen bouwen we hier een woon-

voorziening voor mensen met psychische problemen. Goede omgevingscommunicatie is topprioriteit. 

Op een braakliggend terrein midden in de wijk verrijst een complex met 

negentien appartementen, verdeeld over drie en vier bouwlagen. Eind 

februari startte de bouw. Een van de redenen waarom wij de opdracht 

gegund kregen, is de stevige inzet op omgevingscommunicatie. Want 

één ding is zeker: bouwen in een binnenstedelijke omgeving heeft impact 

op mensen. Daar komt bij dat het hier gaat om huisvesting van een 

bijzondere doelgroep. Niet voor niets staken Tiwos en Chapeau 

Woonkringen in het voortraject al veel energie in goede communicatie 

met de buurt. 

Zorgvuldig opgesteld communicatieplan
Voor de communicatie over de bouw en alles wat daarmee samenhangt, 

stelden wij samen met Tiwos een weloverwogen plan op. Daarbij draait 

alles om proactieve informatievoorziening, open communicatie, 

betrokkenheid en toegankelijkheid. Hiervoor zetten we een breed scala van 

middelen in. Van informatiebijeenkomsten, nieuws- en bewonersbrieven tot 

wekelijkse spreekuren en kijkmomenten op de bouw.  Onze bewoners-

begeleidster Ageet Reith neemt hierin samen met uitvoerder Peter Hulsen 

en projectleider Robert van Gendt het voortouw. 

Serieus genomen
In februari was de eerste informatieavond over de bouw. “De sfeer was 

positief”, blikt Ageet terug. “Natuurlijk kwamen er kritische vragen over de 

bouwactiviteiten, maar er was geen weerstand. Mensen hebben vanaf 

het begin gemerkt dat er naar hen geluisterd wordt. Dat is belangrijk. We 

houden ze goed op de hoogte en zijn makkelijk te bereiken. Mensen 

groeien als het ware met de bouw mee.” 

Weten wat er leeft
Hendriks Coppelmans stelde voor om eens per twee weken contact te 

hebben met een bewonersvertegenwoordiger. Tijdens de informatie-

avond stelde buurtbewoonster Suzanne Maas zich beschikbaar. 

“Suzanne kent veel mensen, maakt graag een praatje op straat en vangt 

veel op”, vertelt Ageet. “Daardoor weten wij nog beter wat er leeft. We 

willen de drempel voor opmerkingen en klachten verlagen. Zo zijn we er 

op tijd bij als er wat aan de hand is.”   

Serviceteam helpt corporatie besparen op onderhoudslasten
Voor woningcorporatie Huis & Erf verzorgt ons Serviceteam al vele jaren het planmatig onderhoud en de grotere opdrachten voor mutatie-

onderhoud. Een bijzondere en intensieve vorm van samenwerken, waarbij wij Huis & Erf volledig ontzorgen. Zo bespaart de corporatie op 

personeels- en onderhoudskosten. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het onderhoud.

Het Serviceteam heeft een eigen vestiging in Schijndel, waar ook Huis & 

Erf is gevestigd. De samenwerking loopt inmiddels tien jaar en is in de 

loop der tijd steeds verder geïntensiveerd. “Een ontwikkeling die 

naadloos aansluit op onze opgave om anders te gaan werken”, vertelt 

Peter Kleijnen, specialist vastgoedbeheer bij Huis & Erf. “Van alles in 

eigen hand houden schuiven we steeds verder op naar regisserend 

opdrachtgeverschap om zo onze bedrijfskosten omlaag te brengen. De 

inzet van het Serviceteam bij planmatig onderhoud helpt ons daarbij. Elk 

jaar geven wij de adressen door van de woningen waarvan de keuken, 

badkamer en het toilet aangepakt moeten worden. De rest geven we 

volledig uit handen.” 

Geen gedoe over meerwerk en facturen
Het Serviceteam regelt zelf alle activiteiten rond het planmatig onder-

houd. Van het maken van de jaarplanning volgens een wijkgerichte 

aanpak, tot en met de oplevering. “Dus inclusief de communicatie met 

bewoners, de eerste opnames en de aanpassingen die huurders voor eigen 

rekening laten uitvoeren”, legt Pieter Driessen van Hendriks Coppelmans uit. 

“Daarbij werken we met vaste ruimteprijzen per eenheid. We hebben 

prijsafspraken gemaakt voor het vervangen van het toilet, vaste prijzen voor 

een basiskeuken, een grote en een kleine badkamer, en voor het verplaatsen 

van een badkamer.” Peter Kleijnen: “Dat scheelt enorm in de kosten, want 

we hebben nooit discussies over meerwerk of facturen. Het gaat om de 

grote massa en dat middelt zich op jaarbasis uit. Bovendien zijn onze 

huurders in de loop der jaren vertrouwd geraakt met de mensen van 

Hendriks Coppelmans. Die herkenbaarheid is ons ook wat waard.”

Werken aan lagere onderhoudslasten
Binnen het Schijndelse Serviceteam zijn ongeveer tien personen continu aan 

het werk voor Huis & Erf. Met Edwin Paalman als uitvoerder en Frank 

Hermkens als coördinator. “Frank was eerst bij onze corporatie in dienst”, 

zegt Peter Kleijnen. “Wij moesten inkrimpen, maar het werk dat hij doet blijft 

natuurlijk nodig. Daarom wilde ik Frank graag voor onze organisatie 

behouden. Hij kent ons woningbezit en weet precies wat er moet gebeuren. 

Frank verricht de opnames, bepaalt wat nodig is en onderhoudt het contact 

met de huurders. Vervolgens legt hij bij ons de opnames per woning neer, 

waarna wij de formele opdracht kunnen verstrekken en het Serviceteam aan 

de slag kan. Heel bijzonder dat we dit samen zo hebben geregeld. Het laat 

zien hoeveel wederzijds vertrouwen er is. Dat maakt ook dat we snel en 

effectief werken, met lagere onderhoudslasten als resultaat.”

Nieuwe Serviceteamvestiging Drunen
Na vestigingen in Uden en Schijndel openden we in februari ook een 

Serviceteamvestiging in Drunen/Nieuwkuijk. Van hieruit verzorgen wij voor 

woningcorporatie Woonveste het dagelijks onderhoud in de regio 

Heusden, Haaren en Den Bosch. Ook kleinschalige onderhoudsprojecten 

worden vanuit deze nieuwe vestiging gecoördineerd. Het Serviceteam 

Drunen bestaat uit vaklieden die zijn gespecialiseerd in onderhouds- en 

reparatieklussen bij de huurders thuis, mutatieonderhoud en kleinere 

projecten. Het team van uitvoerder Robert van Lith kan vanuit de nieuwe 

vestiging in Drunen snel reageren op alle onderhoudsaanvragen van 

Woonveste. Ook ’s avonds en in het weekend.   

“Toen ik voor het eerst over de bouwplannen hoorde, moest ik wel even 

slikken. Het was zo fijn, dat vrije uitzicht en een speelveldje voor de deur. 

Maar het is nu eenmaal zo en we worden heel goed op de hoogte 

gehouden. Er zijn informatieavonden, de brieven en e-mails zijn duidelijk 

en je kunt elke woensdag bij de uitvoerder binnenlopen. Daarnaast 

kunnen buurtbewoners bij mij terecht. Ik hoor tot nu toe nauwelijks 

klachten, maar ik heb laatst wel aan Ageet gemeld dat er voor 7.15 uur 

activiteit was op de bouwplaats, terwijl dat niet de afspraak is. Daar is 

gelijk actie op ondernomen en het is niet meer voorgekomen.”

Suzanne Maas, bewonersvertegenwoordiger

Uitvoerder Edwin Paalman geeft mevrouw Martens uitleg over de vervanging van haar keuken. Bewonersbegeleidster Ageet Reith en uitvoerder Peter Hulsen in gesprek met omwonenden tijdens het ’open huis’ op de bouw.
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In de Virmundtstraat, een van de oudste straten in het centrum van Gemert, werd in december 2016 een bijzonder appartementencomplex 

opgeleverd: Samen’thuis. Hier wonen negen senioren op zichzelf en toch samen. Een schot in de roos, ook voor bewoonsters Trees van 

Moorst (78) en Diana Webbink (65). “We helpen elkaar waar we kunnen.”

Hendriks Coppelmans Bouwgroep  |  Uden (0413) 26 48 33  | bouwgroep@hendrikscoppelmans.nl 

Geweldig wonen in  
Samen’thuis, Gemert

Ideale woonvorm
Trees: “Voor mij is Samen’thuis precies wat ik zocht. Ik woonde in 

Zwanenhof, een appartementencomplex met veel jonge stellen die 

overdag werken. Mijn scootmobiel stond daar in de garage en het werd 

steeds lastiger die te bereiken. Ik bleef veel te veel thuis en merkte dat ik 

me een beetje eenzaam begon te voelen. Na een goed gesprek met de 

dorpsondersteuner kwam dit nieuwbouwproject ter sprake. Daar zag ik 

wel wat in!”

Diana: “Ook voor mij kwam Samen’thuis na mijn scheiding op het juiste 

moment. Voor iemand alleen is dit een prima appartement. Gelukkig 

mocht ik van Goed Wonen in mijn oude huis blijven wonen totdat ik hier 

terecht kon. Eerst kwam ik eigenlijk maar weinig in het dorp. Nu heb ik 

alles bij de hand. De supermarkt is om de hoek, net als de huisartsen-

praktijk. Dat is fijn, zeker met het oog op mijn naderende knieoperatie.”

Voldoende privacy
Diana: “Al voor de oplevering zijn er een aantal ontmoetingen tussen de 

toekomstige bewoners geweest. Zo leer je elkaar al snel beter kennen. 

Het is prettig om te weten wie er om je heen wonen. In het begin was het 

misschien allemaal nog wat afstandelijk, maar we zijn in korte tijd naar 

elkaar toe gegroeid. Ik kan met iedereen hier goed overweg.”

Trees: “Deze woonvorm voor alleenstaande ouderen zie je nergens 

anders in de regio. Terwijl het zo’n goed idee is. Niet voor niets komen 

andere corporaties hier op bezoek om ideeën op te doen en onze 

mening te horen. En die is heel positief. Ik heb zo veel privacy als ik wil, 

maar het idee dat je altijd mensen om je heen hebt is heel fijn.”

Koffiemiddag
Trees: “Ieder van ons heeft zijn beperkingen en we helpen elkaar waar 

we kunnen. Zo druppelt Diana de ogen van een medebewoner, een 

ander stofzuigt en sommigen hebben de sleutel van elkaars woning.”

Diana: “Er is hulp in de schoonmaak, maar we moeten zelf ook de 

handen uit de mouwen steken. Daarnaast krijgen de meeste bewoners 

thuiszorghulp. Na mijn knieoperatie doe ik daar ook een beroep op.” 

Trees: “En dan zijn er nog de geweldige vrijwilligers die ons helpen met 

de boodschappen en bij gezamenlijke activiteiten. Zo hebben we elke 

dinsdag onze koffiemiddag in de gemeenschappelijke huiskamer. Samen 

koken, schilderijen maken of een kaartje leggen: iedereen mag 

aansluiten. En wil je dat niet? Dan is dat natuurlijk ook goed. Hier krijgt 

iedereen de ruimte om te kiezen.”

Project Samen’thuis in het kort
Met het appartementencomplex Samen’thuis biedt corporatie 

Goed Wonen een passende woonvorm voor alleenstaande 

ouderen in Gemert. Samen’thuis is ontworpen door architecten-

bureau Inbo, waarna wij het ontwerp optimaliseerden en de 

technische engineering en de bouw verzorgden. Er zijn tien 

tweekamerappartementen met tuin of balkon, verdeeld over twee 

bouwlagen met een lift. Eén appartement is ingericht als 

gemeenschappelijke huiskamer met een tv, een grote eettafel en 

een wasruimte met wasmachine en droger. De slaapkamer is 

ingericht als logeerkamer voor kinderen en kleinkinderen van de 

bewoners.

‘Alle privacy en toch 

altijd mensen om je 

heen: een fijn en 

veilig gevoel.’


