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Bij honderd huurders op de koffie 
 
‘Aandacht maakt alles mooier’. Een krachtige boodschap van een bekend woonwarenhuis. 
Precies dat mochten wij de afgelopen maanden zelf ervaren. 
 
In mei, juni en juli zijn we bij zo’n honderd huurders op de koffi e geweest. Het doel was om te 
praten over de toekomst. Wat vinden mensen belangrijk om prettig te kunnen wonen; waar 
moet UWOON aan werken? Belangrijke informatie voor het nieuwe ondernemingsplan dat we 
aan het maken zijn.  
 
Bijna alle medewerkers van UWOON zijn bij huurders langs geweest. En dat persoonlijke 
contact werd van beide kanten zeer gewaardeerd. In de woonkamer of aan de keukentafel, 
ontstonden mooie gesprekken. We spraken over ‘wonen’, maar vaak vertrouwden mensen ons 
ook persoonlijke verhalen toe. Over het huis waar de kinderen zijn opgegroeid, over buren die 
vrienden werden. Maar ook over het verlies van gezondheid of dierbaren, of het gemis van 
familie in het land waar je van vluchtte. We voelden ons vereerd deze ervaringen te mogen 
horen. Het zegt iets over de kwaliteit van de gesprekken. Betrokken bij elkaar, en zo willen we 
dat ook graag! 
 
Het was goed om te merken dat veel mensen fijn wonen. Een ruime woning werd bijvoorbeeld 
regelmatig als pluspunt genoemd. Maar ook: een leuke buurt. Want het contact tussen de buren 
is ook sterk van invloed op hoe tevreden mensen zijn. En dat contact hoeft niet eens heel innig 
te zijn. Elkaar gedag zeggen en weten dat je in geval van nood een beroep op de buren kunt 
doen, is heel belangrijk in woonplezier. 
 
Natuurlijk waren er ook kritische geluiden over de woning of de omgeving. Bijvoorbeeld over de 
ouderdom van een keuken of badkamer, of de parkeerdrukte in de straat. Die willen we zo goed 
mogelijk oplossen, of helpen oplossen. Waar nodig hebben we direct al actie ondernomen.  
 
Alle huurders die met ons in gesprek gingen: bedankt voor de koffie, uw tijd, en het delen van 
uw verhalen en ideeën. We gaan graag door met u af en toe te bezoeken voor een open 
gesprek. Vraag het uw buurtbeheerder, mail ons, maar in ieder geval: geef het gerust aan als 
we bij u welkom zijn voor (nog) een goed gesprek! 
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