NIEUW
“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
“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
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. Lees verder

EN VERDER………
“WijkAdvies is erin geslaagd ons bestuur uit te breiden met maar liefst 5 nieuwe
leden”, aldus het bestuur van een VvE
“De samenwerking met WijkAdvies verloopt soepel en levert nieuwe energie op bij
kopers in het complex”, aldus een woningcorporatie
Ook hier zijn we trots op, dus genoeg reden om te vertellen dat we VvE’s zoeken die
echt het verschil willen maken voor het complex. Wij kijken graag mee naar de
toekomst, de waarde van het bezit en verkoopbaarheid van uw woning(en). Zonder het
heft over te nemen. De VvE is en blijft eindverantwoordelijkheid voor de beslissingen en
nieuwe contracten. Lees verder

IN DE HERHALING
Na onze ervaring van tien jaar wijkwandelingen, onlangs beschreven in onze wekelijkse
blog, hebben we alles overdacht, gebundeld en onderbouwd middels de wijze lessen van
twee van onze inspiratoren: Jane Jacobs en Jan Gehl.

Het resultaat: De EigenWIJze Buurtexpeditie
Twee dagdelen waarin bewoners, beroepskrachten, ondernemers en andere stakeholders
zeer laagdrempelig zelf op pad gaan om samen keuzes te maken over de aanpak of
verbetering van een complex, buurt of wijk. Lees verder
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ER IS NOG PLEK VOOR NIEUWE SAMENWERKING
We hebben nog plek in onze agenda voor het najaar en voorjaar 2018. Niet alleen voor
leuke klussen, ook voor kennismakingsgesprekken met nieuwe klanten. Of voor invalen/of vervangingswerkzaamheden van 2 - 12 weken. Het eerste gesprek is voor onze
rekening. Als jij voor de koffie zorgt, zorgen wij voor kennis die je kan helpen jouw
uitdaging in de wijk invulling te geven.

ONS DNA
Relaties die ons kennen, weten wat we kunnen en waar we goed in zijn. Voor onze
nieuwe relaties hebben we op ons eigen youtube kanaal ons werk van het voorjaar in
beeld gebracht (1min20) en een filmpje (1min49) wat we voor jou wellicht kunnen
betekenen.
Voor meer informatie over ons werk ontvangen wij graag een bericht via
info@wijkadvies.nl of 06-13617801 of via twitter op @WijkAdvies

Indien je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, reply dan de email met uitschrijven aub.
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