
Willem de Bruin 
en Rob Wassenberg 

“Vergelijk de fusie met het 
opruimen van je kast. 

Wat nemen we mee 
en wat niet?”

De kop is eraf: we werken alweer een paar weken samen als
Woongoed Zeist. In 2016 werd de fusie tussen Seyster Veste en
de Kombinatie voorbereid. Het kantoor van de Kombinatie werd
verbouwd, medewerkers van Seyster Veste verhuisden in december
naar de Steniaweg. Alle Woongoed Zeist medewerkers kregen een nieuwe
werkplek. Maar er gebeurde achter de schermen natuurlijk veel meer. 
We maakten met de huurdersorganisaties en de gemeente afspraken over de
prijs- en kwaliteitsontwikkeling van onze woningvoorraad. We richtten een nieuw
ict systeem in en stapten over op een nieuwe telefooncentrale. Onze nieuwe website,
www.woongoedzeist.nl ging ‘live’ en er kwamen nieuwe wijkteams. En nee, dat verliep
natuurlijk niet helemaal vlekkeloos. Maar we zijn inmiddels gesetteld, werken goed met 
elkaar samen, merken dat onze bewoners ons weten te vinden en starten 2017 met frisse moed
en veel enthousiasme!  

Ingang
Woongoed Zeist

www.woongoedzeist.nl 

Onze openingstijden 
en contactgegevens
Ons kantoor zit aan de Steniaweg 44 in Zeist 
(het oude kantoor van de Kombinatie). 

Wij zijn geopend op:
maandag t/m donderdag van 
8.00 tot 16.30 uur
vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur
op donderdagavond van 16.30 tot 
19.00 uur kunt u op afspraak terecht 
en ook op vrijdagmiddag kunt u 
een afspraak inplannen 

Onze ingang vindt u tussen Steniaweg 
huisnummer 28 en 30. Via de inrit loopt,
fietst of rijdt u het binnenterrein op. Aan het
eind van de inrit ligt linksaf de entree. U kunt
daar uw fiets stallen en uw auto parkeren.
Volg de gele pijlen.
Telefoon (030) 693 66 00
Reparatieverzoekenlijn (030) 693 66 01
Of geef uw reparatieverzoek 24/7 door via ons
huurdersportaal www.mijnwoongoedzeist.nl
E-mail info@woongoedzeist.nl

Volg ons op Twitter, LinkedIn of Facebook

Colofon: Dit is een uitgave van Woongoed Zeist. Heeft u vragen of opmerkingen over dit blad, mail ze dan naar redactie@woongoedzeist.nl.
(Eind)redactie en teksten Woongoed Zeist / Aan dit nummer werkte mee Joke van der Leij / Ontwerp, lay-out en opmaak Idem Dito,
Kampen / Fotografie HLP images Zeist, Michiel Wijnbergh Fotografie / Druk Drukkerij BV Patria, Amersfoort

Proef avondopening
U kunt vanaf nu op afspraak ook op donderdagavond bij Woongoed Zeist terecht.
Tussen 16.30 en 19.00 uur kunt u een afspraak inplannen voor bijvoorbeeld het 
ondertekenen van een huurcontract, een inspectie van uw woning bij huuropzegging
of een gesprek over overlast. Bij voldoende belangstelling gaan we ermee door. 
Ook op vrijdagmiddag kunt u op afspraak langskomen.

Spreekuren complexbeheerders 
Beukbergen
Axel Westerweel spreekuur maandag
11.00 - 12.00 uur, 
(030) 693 66 50
Couwenhoven flats 70 en 80 
Axel Westerweel, spreekuur maandag
t/m donderdag 9.30 - 10.30 uur 
en vrijdag 11.00 - 12.00 uur, 
(030) 693 66 50
Geroflat
Roy Viezee, spreekuur maandag t/m
vrijdag 9.30 - 10.30 uur, 
(030) 693 66 46
Kerckebosch 
Cor van der Maas, 
(030) 693 66 48

Montessoriflat
John Olthof, spreekuur maandag t/m
vrijdag 8.30 - 9.30 uur, 
(030) 693 66 45
Nijenheim flats 70, 80 en 90
Francis van Diedenhoven, spreekuur
maandag t/m vrijdag 11.00 - 12.00 uur,
(030) 693 66 47
De Grift
Francis van Diedenhoven, 
spreekuur maandag en woensdag
13.00 - 14.00 uur, (030) 693 66 47
L-flat
Said Arab, spreekuur maandag t/m 
vrijdag 8.30 - 10.00 uur, 
(030) 693 66 49

Seyster Veste en de Kombinatie werken al langer 
intensief samen. Een solide basis voor een fusie. De
Nieuwe Woningwet - die woningcorporaties verplicht
om rigoureuze aanpassingen in het beleid te doen en
zuiniger te werken - de vele projecten die we uitvoeren,
een nieuw ict systeem dat nodig was: allemaal redenen
om de samenwerking om te zetten in een fusie.

Maatschappelijke betrokkenheid 
in een nieuw jasje
Willem de Bruin en Rob Wassenberg vormen samen de
directie van Woongoed Zeist. Willem de Bruin begon in
2005 als directeur van de Kombinatie, toen nog een ver-

eniging. “Alles wat je in verenigingsverband organiseert,
zorgt voor betrokkenheid. We zagen echter dat het aan-
tal actieve leden door de jaren heen afnam en dat er
weinig nieuwe, jonge, leden bij kwamen. Om te fuseren
met Seyster Veste koos de Kombinatie ervoor om ook
een stichting te worden. Vanuit bestuurlijk oogpunt is
dat een voordeel, je bent immers slagvaardiger als 
stichting omdat je sneller besluiten kunt nemen. Maar
het betekende ook dat we wilden na denken over een
nieuwe manier om de samenleving van Zeist bij ons be-
leid te betrekken. Die betrokkenheid organiseert Woon-
goed Zeist in een Maatschappelijke Adviesraad (MAR).
Lees verder op volgende pagina >

/ gewoon thuisvoelen /

Even voorstellen:

Huurders van de Kombinatie maakten al 
gebruik van een huurdersportaal. Via Mijn
Kombinatie regelden ze veel zaken digitaal.
Voor huurders van Seyster Veste is het een 
uitbreiding van de digitale dienstverlening. 

We nodigen per brief alle huurders de 
komende maanden uit om deel te nemen 
aan Mijn Woongoed Zeist. In de brief staan 
de inloggegevens en uitleg.

Zelf alles regelen vanaf uw eigen
computer, tablet of smartphone
Woongoed Zeist sluit met deze digitale dienst
aan bij het feit dat onze huurders zelf veel

meer via internet willen en kunnen regelen op
een moment dat hen het beste uitkomt. 24 uur
per dag 7 dagen in de week. Via onze website
kunnen bewoners al veel digitaal afhandelen.
Het huurdersportaal biedt hun veel extra’s. 
Via een persoonlijke pagina kan men straks 
het eigen dossier en woningdetails bekijken. 
En meer zaken online afhandelen. Bijvoorbeeld
het inplannen van een reparatieverzoek, het
betalen van een rekening of het aanpassen 
van de persoonlijke gegevens.

De verandering voor ons als organisatie is dat
medewerkers in één oogopslag alle aanvragen
en meldingen van een bewoner via ‘Mijn 

Woongoed Zeist’ overzien, van lopend 
reparatieverzoek tot betaling. Het maakt 
onze dienstverlening klantvriendelijker. 
En efficiënter.

We ontwikkelen door
We nodigen huurders uit om suggesties te
doen voor het verder verbeteren van het 
portaal. Met een aantal bewoners hebben 
we het portaal voor lancering getest en hun
opmerkingen meegenomen. Wij verwachten 
later in het jaar meer diensten en informatie
aan te gaan bieden via Mijn Woongoed Zeist.
Zoals het bekijken van de persoonlijke 
correspondentie. We blijven ontwikkelen.

Binnenkort lancering 

Mijn Woongoed 
Zeist
24 uur per dag en 7 dagen per week zelf zaken
regelen. Een bezoek aan het kantoor, een brief, het
verzenden van een digitaal formulier, een e-mail of
een telefoontje. Het zijn de bekende manieren
waarop u ons kunt bereiken om zaken te regelen.
Maar naast deze mogelijkheden, kunnen huurders
van Woongoed Zeist vanaf dit voorjaar terecht op
Mijn Woongoed Zeist, ons digitale huurdersportaal

Nieuws, enquêtes, folders, facturen en andere
informatie. Vaak krijgt u dit nog per post van
ons. Woongoed Zeist wil u dit steeds meer via
e-mail sturen. Dat is sneller, goedkoper en
beter voor het milieu.

Daarvoor hebben wij natuurlijk wel uw 
e-mailadres nodig! Wilt u zo vriendelijk zijn om
dat aan ons door te geven? Stuur een e-mail
naar info@woongoedzeist.nl of pas het aan in
ons huurdersportaal ‘Mijn Woongoed Zeist’. 
Heeft u geen e-mailadres? Dan blijven wij u 
informeren per post!

Alleen voor ‘eigen’ gebruik
Woongoed Zeist gebruikt uw e-mailadres om 
u rechtstreeks te informeren. Wij sturen u
nieuwsberichten, enquêtes, facturen, folders
en andere informatie. Ook kunt u uw persoon-
lijke zaken gemakkelijk via e-mail met ons 
regelen. Wij geven uw e-mailadres niet door
aan andere bedrijven of partijen. 
Wilt u geen e-mails meer van Woongoed Zeist
ontvangen, dan kunt u zich altijd afmelden 
met de afmeldknop onderaan onze 
nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen 
aan info@woongoedzeist.nl.

Mogen wij uw e-mailadres?



Of u ons nu belt, een e-mail stuurt of langs
komt op kantoor: het is fijn om met vaste 
medewerkers van Woongoed Zeist te 
spreken. De mensen in het wijkteam kennen
veel bewoners, de woningen en de buurt. 
Met deze kennis kunnen we zaken goed op 
elkaar afstemmen. 

Nog een pluspunt is dat we aansluiten bij de
wijkindeling van de gemeente. Hierdoor is 
de samenwerking met onze partners in het
wijkgericht werken prima. Samen zetten we
ons in voor leefbare schone, hele en veilige
wijken. Er zijn vier wijkteams: Wijkteam 
Centrum, Wijkteam Noord, Wijkteam West
en Wijkteam Oost, waar ook de buurtschap-
pen Den Dolder, Austerlitz en Huis ter Heide
onder vallen. 

Wie zitten er in een wijkteam?
Wijkopzichter: voor alle technische zaken van
uw woning. Ook komt hij langs als u de huur
opzegt voor de voor- en eindinspectie.
Wijkconsulent: wilt u zich inzetten voor uw
buurt of flat, heeft u een idee voor uw buurt,
ervaart u overlast of heeft u moeite met het

betalen van uw huur? Neem dan contact op
met de wijkconsulent. Hij of zij is ook het 
aanspreekpunt voor bewonerscommissies.
Consulent verhuurzaken: Voor alle zaken
rond het huren van uw woning kunt u 

terecht bij de consulent verhuurzaken. 
Complexbeheerder: een aantal flats heeft een
eigen complexbeheerder. Hij of zij is het aan-
spreekpunt voor de bewoners en zorgt ervoor
dat het gebouw heel, schoon en veilig is.

De voorzitters van Bewonersvereniging Seyst en BewonersPlatform de Kombinatie hebben
het initiatief genomen om één nieuwe huurdersvereniging te vormen. Interim-voorzitters
Bert van den Dijssel en Rob de Wit vertellen hier meer over.     

Gaan er voor huurders nog zaken
veranderen? 
Bert van den Dijssel: "We willen in elk geval het
contact met onze achterban verbeteren. Nu
vertegenwoordigen we op zijn best maar de
helft van de huurders, domweg omdat we de
andere helft niet bereiken. Om dat te verbete-
ren, moeten we echt nieuwe wegen inslaan."
Rob de Wit: "Denk daarbij aan de inzet van
klantenpanels en digitale enquêtes. Ook willen
we meer informatieavonden beleggen en zorgen
voor meer contactpersonen in de wijk. Wij
denken dat dit voor huurders de drempel ver-
laagt om suggesties te doen of problemen aan
te kaarten. Verder komt er een nieuwe website
waarbij je niet alleen informatie vindt over
huurdersbelangen, maar je ook direct vragen
kunt stellen en je mening geven. Tot slot willen
we het contact met de bewonerscommissies
versterken. Wij willen vaker ervaringen uitwis-
selen en hen ook beter informeren over de 
gezamenlijke belangen van alle huurders van
Woongoed Zeist." 

Hoe worden de huurders bij dit
proces betrokken?
Bert van den Dijssel: "Dit voorjaar komt er een
informatieavond waarvoor we alle huurders
uitnodigen. We leggen hen dan onze voorstellen
voor. Maar we willen natuurlijk vooral horen
hoe zij betrokken willen worden bij de nieuwe
huurdersvereniging en wat zij belangrijk vinden.
Op basis daarvan maken wij een voorstel dat
we aan de ledenvergadering voorleggen. 
Zij beslissen uiteindelijk of ze hiermee akkoord
willen gaan."    

Kiezen de leden dan ook een
nieuw bestuur?
Rob de Wit: "Nee. We willen er twee jaar voor
uittrekken om de nieuwe huurdersvereniging
op poten te zetten. Tot die tijd blijven de leden
van de oude besturen aan om alles goed te 
regelen. Een bewuste keuze. Als je meteen alle
bestuursleden zou vervangen, verlies je in één
keer veel kennis en ervaring. Dat lijkt ons niet

in het belang van onze huurders. Bestuursleden
worden overigens gekozen door de Algemene
Leden Vergadering. De leden - de huurders
dus- bepalen wie er in het bestuur komen. Zij
zullen uiteindelijk ook nieuwe bestuursleden
kiezen."

Wat zijn de belangrijkste thema's waarop de
nieuwe huurdersvereniging zich gaat richten?
Bert van den Dijssel: "Om te beginnen gaan wij
strak volgen of de afspraken die wij met de 
bestuurders van Woongoed Zeist maken ook
worden nagekomen. Kerntaken zijn een goede
service voor huurders en de bereikbaarheid
van betaalbare woningen." Rob de Wit: "Verder
pleiten we voor meer aandacht voor de positie
van ouderen en starters. Voor hen wordt te
weinig gebouwd en er zijn te weinig door-
stroommogelijkheden. Ook de huisvesting van
vluchtelingen vraagt extra aandacht." Rob de
Wit: "Daarnaast vinden we het belangrijk dat
Woongoed Zeist haar sociaal-maatschappelijke
rol blijft invullen. Meer aandacht voor ouderen
die vereenzamen bijvoorbeeld."

Hoe zien jullie de toekomst?
"Heel positief", vinden ze beiden. Bert van den
Dijssel: "We krijgen een sterkere huurders-
vereniging, die professioneler kan werken en
meer verantwoordelijkheden kan dragen. 
Dat vraagt ook om een goede samenwerking
met de bestuurders van Woongoed Zeist. 
We hebben daar alle vertrouwen in. Samen
werken aan betaalbaar en prettig wonen voor
onze huurders. Dat is waar ook onze nieuwe
huurdersvereniging voor staat."

Meer informatie over de nieuwe 
huurdersvereniging vind je op 
www.woongoedzeist.nl/meepraten.  

Het zijn drukke tijden voor Bert van den Dijssel
en Rob de Wit, voorzitters van de huurders-
organisaties van voorheen de Kombinatie en
Seyster Veste. Zij namen het initiatief om één
sterke huurdersvereniging te vormen die opkomt
voor de belangen van álle huurders van Woon-
goed Zeist. De voorbereidingen voor de overgang
naar de nieuwe organisatie zijn in volle gang.

Welke kansen biedt de nieuwe
huurdersvereniging?
Bert van den Dijssel: "Door de krachten te bun-
delen beschik je over meer mensen om allerlei
taken te vervullen. Voorheen combineerde ik in
mijn eentje drie bestuursfuncties. Daardoor
kwam ik er bijvoorbeeld onvoldoende aan toe
om contact te onderhouden met alle bewoners-
commissies. Straks kunnen we de taken over
meer bestuursleden verdelen." "Vergeet ook niet
dat we over steeds meer onderwerpen moeten
meepraten en -beslissen", vult Rob de Wit aan.
"Met een groter bestuur beschikken we over
meer deskundigheid op verschillende terreinen.
Daarnaast hebben we een groter budget. Je kunt
door dit alles professioneler werken en je rol als
belangenbehartiger van onze huurders nog beter
vervullen."

Hoe gaan jullie de vorming van de
nieuwe organisatie aanpakken?
"We doen dit samen met een adviesbureau dat is
gespecialiseerd in dit soort processen", legt Rob
de Wit uit." "Om te beginnen heffen wij onze
stichting op", vervolgt Bert van den Dijssel. 
"Wij hechten aan goede en toegankelijke inspraak-
regelingen voor onze huurders. Wij vinden de
verenigingsvorm daarvoor het meest geschikt.
Verder gaan onze gezamenlijke besturen de 
komende tijd bespreken hoe we de nieuwe huur-
dersvereniging gaan inrichten. Vragen die daarbij
centraal staan, hebben te maken met het 
lidmaatschap (wie kan lid worden en wie niet), 
de inspraak en het stemrecht. Natuurlijk komen
ook de rol van individuele leden en van bewo-
nerscommissies en de financiële regelingen voor
bewonerscommissies aan de orde."

Nieuwe huurdersvereniging Woongoed Zeist: 

'Nieuwe wegen inslaan om álle 
huurders te vertegenwoordigen' 

Zorgen voor draagvlak en verbinding 
met de Zeister samenleving: 

Woongoed Zeist richt
Maatschappelijke 
Adviesraad op
Draagvlak binnen de Zeister samenleving vindt Woongoed Zeist
belangrijk. Daarom richt zij een Maatschappelijke Adviesraad
op die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over
maatschappelijke thema’s en trends. Denk aan onderwerpen
als migratie, vergrijzing, sociale cohesie, duurzaamheid, zorg,
welzijn, veiligheid en armoede.

De afgelopen maanden hebben we leden geworven voor de Raad. De bedoeling
was om heel verschillende Zeistenaren te vinden wat betreft kennis, achtergrond,
leeftijd en buurt. En dat is goed gelukt! Negen aspirant leden staan in de 
startblokken om samen de Maatschappelijke Adviesraad op te richten. 
De oprichtingsvergadering vindt plaats op 21 februari.

Nu al inspirerend
De Maatschappelijke Adviesraad gaat de belangen van de samenleving 
behartigen aangaande de missie, visie en strategie van Woongoed Zeist. 
Het gaat niet om de huurderbelangen. De huurdersorganisatie van Woongoed
Zeist behartigt de belangen van onze huurders. Tijdens de gesprekken met 
kandidaat-leden hoorden we al inspirerende dingen. Bijvoorbeeld over 
duurzaamheid en armoedebestrijding.

De Raad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. 

“Samen werken 
aan oplossingen,

daar gaat het om.”

Het lijkt op de betrokkenheid van een ver-
eniging, maar dan breder en in een nieuw
jasje. De leden komen uit heel Zeist, hoeven
niet perse huurder van Woongoed Zeist te
zijn, en brengen samen heel gevarieerde
maatschappelijke kennis en ervaring mee.” 

Fuseren betekent opruimen, 
wat nemen we mee en wat niet?
De oprichting van de MAR is een mooi voor-
beeld van een verbetering die de fusie met
zich meebrengt, vindt Rob Wassenberg, sinds
2012 directeur van Seyster Veste. “Bij een
fusie ben je namelijk genoodzaakt om zaken
af te stemmen, de dingen die je doet ‘tegen
het licht te houden’. Vergelijk het met het
opruimen van je kast. Wat nemen we mee 
en wat niet? Hebben we alles nog wel nodig?

Kunnen we dingen handiger, beter of effi-
ciënter indelen of aanpakken? Dat je hierover 
nadenkt, maakt dat je andere keuzes maakt.”

Meer digitaal, uitbreiding 
dienstverlening en 24/7 online 
Rob Wassenberg geeft het uitbreiden van de
dienstverlening als voorbeeld. “We gaan onze
communicatie meer en meer digitaliseren.
De openingstijden van ons kantoor zijn 
verruimd. En onze klanten kunnen online 
gegevens inzien en wijzigen op ons huurders-
portaal www.mijnwoongoedzeist.nl. Daarmee
houdt onze dienstverlening dus niet op na
kantoortijd; ’s avonds laat een reparatie-
verzoek indienen? Geen probleem. Of in het
weekend je e-mailadres wijzigen? Of je huur
betalen? Dat kan vanaf nu 24/7 online.”

Denkt u met ons mee?
“Al met al zijn we 2017 goed begonnen,” dat
staat buiten kijf volgens Willem de Bruin.
“Natuurlijk, het was hectisch en iedereen
moet wennen aan de nieuwe omgeving, de
nieuwe collega’s en andere werkwijze. 
Neem daarbij de griepgolf – die nou eenmaal
bij de winter hoort – en de ‘kinderziektes’ 
die de nieuwe dingen met zich meebrengen.
Niet alles verloopt meteen helemaal vlekke-
loos en het kan zijn dat u dat heeft gemerkt.
Gaan er dingen niet goed? Heeft u een 
suggestie voor een verbetering? Of wilt u iets
aan ons kwijt? Weet dan dat u altijd welkom
bent, stuur ons gerust een e-mail of kom
langs op ons kantoor.” 

Maak kennis 
met onze wijkteams
Bij Woongoed Zeist werken we in vier wijkteams. Waarom? Omdat we het belangrijk
vinden dat onze huurders met hun vragen terecht kunnen bij vertrouwde mensen.
En dat er vaste medewerkers aan de deur komen. We hopen ook dat bewoners zo
makkelijker iemand aanspreken, e-mailen of bellen, als er iets is. 

Zeist Oost en
buurtschappen

Zeist Noord

Zeist Centrum

Zeist West

Zeist West

Zeist 
Centrum

Zeist Noord

Zeist Oost
Austerlitz

Bosch 
en Duin

Huis ter
Heide

Den Dolder

v.l.n.r.: Rob de Wit en Bert van den Dijssel.

Hoe gaat de nieuwe huurdersorganisatie eruitzien?
Praat mee op 21 februari

Dinsdagavond 21 februari 2017 praten BewonersPlatform de Kombinatie en 
Bewonersvereniging Seyst verder over de fusie tussen de twee huurdersorganisaties.
Huurders van Woongoed Zeist zijn van harte welkom op deze bijeenkomst.

Plaats: Steniaweg 44, 3702 AH Zeist
(personeelsingang Woongoed Zeist)

Aanvang: 20.00 uur 
(vanaf 19:30 uur is er koffie)

Samen gaan we de volgende 
vragen beantwoorden:
- wat is er het afgelopen jaar gebeurd?
- wat gaan huurders zelf doen?
- vereniging of stichting?
- commissies of individuele leden? 

Toegang is gratis, wél even vooraf aanmelden bij secretaris@bvseyst.nl, (vermeldt u
bij uw aanmelding svp uw naam en adres). Ook suggesties voor de naam van de
nieuwe huurdersorganisatie kunt u op dit e-mailadres kwijt.

Even voorstellen: Rob Wassenberg en Willem de Bruin (vervolg)


