Bewoners als opdrachtgever
“Jullie nemen de corporatie werk uit handen en kunnen bogen op ervaring en succes. Kortom,
een BC is bij jullie in goede handen…”, aldus een van onze opdrachtgevers
We hebben volop geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van ontzorgen van bepaalde taken
van onze opdrachtgevers. Op het resultaat zijn we razend trots: Een partnerschap met
WijkAdvies door gemeente of woningcorporatie dat leidt tot opdrachtgeverschap bij bewoners.
“Wat fijn dat jullie bewoners ook vertellen hoe het er elders aan toegaat. Van ons wordt het
helaas niet altijd aangenomen”, aldus een corporatie en gemeente
Hoe werkt het?
De corporatie of gemeente sluit een partnerschap met WijkAdvies voor de betreffende
bewonerscommissie/ VvE. De betreffende bewonerscommissie/ VvE is daarmee voorzien van 25
uur advies- of uitvoeringsuren voor elk jaar dat jullie partner zijn van WijkAdvies. De leden van
de bewonerscommissie/ VvE bepalen zelf waar de uren voor worden ingezet.
“Dit is een slimme zet. Bewoners voelen meer betrokkenheid als ze zelf opdrachtgever zijn”,
aldus een corporatie
Huidige voorbeelden van uren inzet voor:
- uitbreiding of professionaliseren van het bestuur
- het uitzoeken van mogelijkheden voor energie besparende maatregelen
- ondersteunen bij activiteiten
- begeleiding bij complexe keuzes
- ondersteuning bij het voeren van huis-aan-huisgesprekken
- opzetten nieuwsbrief/Facebook/youtube etc.
- een EigenWIJze Buurtexpeditie in en rondom het complex
- de oprichting van diverse commissies, zoals een tuincommissie
- meer betrokkenheid in het complex
- ondersteuning bij het doorbreken van de anonimiteit
“Het is prettig dat we geen uren door de ‘strot geduwd’ krijgen, maar zelf mogen bepalen waar
we de uren op inzetten. Dat geeft wederzijds vertrouwen”, aldus een lid van de VvE
Wat kost het?
Deze vorm van partnerschap kost € 2495 per jaar, exclusief btw en reiskosten. De corporatie of
gemeente betaalt de rekening en geeft de bewonerscommissie/ VvE volledige
verantwoordelijkheid over de verdeling en inzet van de te besteden uren. Uiteraard houden we
jou op de hoogte van de voortgang en ben je -in overleg met de bewonerscommissie/ VvEwelkom bij vergaderingen.
Partnerschap bij WijkAdvies houdt in:
- Toegang tot het netwerk van WijkAdvies
- Voorrang bij een verzoek tot nieuwe samenwerking
- De inzet van 25 uur advies- of uitvoeringswerk van WijkAdvies per jaar
Partnerschappen worden aangegaan voor de duur van een jaar. Twee maanden voor het einde
van het betreffende jaar vindt een evaluatiegesprek plaats tussen corporatie/ gemeente en
WijkAdvies. Hierin kan het partnerschap worden verlengd, worden omgezet naar een andere
bewonersgroep/ bewonerscommissie/ VvE of worden stopgezet.
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