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BC Flora: naar een betere binding  

Een goed idee voor een teambuildingsdag voor het managementteam van de Alliantie?  

Mijn voorstel: het managementteam van de Alliantie een dag tussen de paarden.  

Waarom, zo zult u zich afvragen. Omdat paarden geschikt zijn ons te helpen bij onze persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en 

leiderschap.  

 

Een paard is een prooi- en kuddedier en moet, om te overleven, goed leiderschap onmiddellijk herkennen. Het is daarom voor paarden van 

levensbelang om samen te werken binnen een duidelijke orde. Voor ons mensen is dit niet vanzelfsprekend en daarom kunnen wij op dit 

gebied veel van paarden leren. Paarden zijn uiterst sensitief, ze zijn gevoelig voor dat wat niet klopt of dat wat ontbreekt. Niet-congruent 

gedrag, je sterker voordoen dan je bent bijvoorbeeld, maakt een paard onzeker of onrustig. Paarden kunnen ons helpen dichter bij ons 

gevoel te komen, vandaaruit zijn we juist sterker.  

 

Ik ben sinds 2013 voorzitter van de Bewonerscommissie Flora in Huizen en vind het van groot belang dat de Alliantie binding blijft houden 

met de huurders. Ik zie in zo’n dag een uitgelezen kans voor het team van de Alliantie om een andere kant van zichzelf te ontdekken, een 

kant die de Alliantie goed zou kunnen toepassen in het contact met de huurders.  

 

Een aantal voorbeelden van goed en minder goed verlopende communicatie kan dit wellicht verduidelijken. Mijn eerste contact met de 

Alliantie was vlak na mijn aantreden als voorzitter van de Bewonerscommissie. De aanleg van een jeu-de-boulesbaan in het Florapark 

stond al drie jaar op de agenda. Zonde van de tijd om dit telkens weer de revue te laten passeren bij een volgend overleg. Na contact 

gezocht te hebben met de toenmalige wethouder, Janny Bakker, en in overleg met de gebiedscoördinator van de Alliantie, Jolande Schijff, 

was de klus snel geklaard. Op 31 mei 2013 was de jeu-de-boulesbaan een feit.  

 

Het volgende project dat op mijn pad kwam, was en is nog steeds het energetisch project. Een eerste aanzet daarvoor was al in 2010 

gegeven toen de Bewonerscommissie de expertise van de Energiebus van de Woonbond had ingeroepen. Dit naar aanleiding van de vele 

klachten van bewoners uit de wijk dat de huizen erg tochtig en vochtig waren. Aanvankelijk was de wijk nog niet aan de beurt voor een 

dergelijk project. In juni 2013 gaf Jolande Schijff aan te willen proberen het project om onze woningen naar een hoger energielabel te 

krijgen, naar voren te halen. Dit mede door het feit dat Bewonerscommissie Flora heeft laten zien al jaren een actieve en meedenkende 

Bewonerscommissie te zijn. De haalbaarheid om onze 524 woningen van Huizermaat-West naar energielabel B/C te brengen werd 

onderzochten in het najaar van 2013 gingen de voorbereidingen voor project Flora van start. Een nieuwe opzet, alle betrokken partijen rond 

de tafel, de zogeheten koplopersgroep. Met daarin de aannemer, de Alliantie en de Bewonerscommissie. Je zou toch zeggen dat er vanuit 

openheid, verbinding en transparantie een strak en doortastend plan grote kans van slagen heeft.  

 

Tijdens de jaarlijkse bewonersvergadering in april 2014 werden de bewoners door een panel bestaande uit vertegenwoordigers van de 

Alliantie, de aannemer en de Woonbond op de hoogte gebracht van de plannen. Aan de hand van een presentatie werd het energetisch 

plan getoond.  

 

Er kwamen behoorlijk veel emotionele reacties los onder de aanwezige bewoners. Ondanks de mooie opzet, met maatregelen waar wij als 

Bewonerscommissie geheel achter stonden, kon dit plan geen doorgang vinden. Een van de redenen was de huurverhoging die niet in 

verhouding stond met de besparing. Ook de communicatie over de huurverhoging verliep niet soepel. In het voorjaar van 2014 volgde een 

aantal malen overleg hierover. Na twee maanden volledige stilte werden we in augustus 2014 plotsklaps geconfronteerd met een nieuw 

ontwikkeld plan. Dit bestond uit een basisplan tegen een geringe huurverhoging, met daarnaast optionele mogelijkheden (dakisolatie van 

binnenuit, zonnepanelen) waar de bewoners tegen een extra huurverhoging voor konden kiezen.  

Inmiddels was ons energetisch project omgedoopt tot een onderhouds- en verbeterplan. De kozijnen worden vervangen door kunststof 

kozijnen, de gehele woning wordt voorzien van Hr++ glas, er komt een nieuw mechanisch ventilatiesysteem. Elke verdieping krijgt een 

rookmelder, de tussenmuur tussen de berging en de woning wordt geïsoleerd en de platte daken van de aanbouw worden van buitenaf 

geïsoleerd. Na nog enige malen overleg met de Alliantie, samen met een adviseur van de Woonbond, is ingestemd om dit plan gestalte te 

geven. Nu, november 2015, is de helft van onze woningen alweer klaar en grotendeels opgeleverd. Het resultaat is prachtig en in grote 

lijnen zijn de bewoners ook erg tevreden met dit eindresultaat. Onze wijk heeft echt een facelift gekregen. Hoe ik de samenwerking in 

dezen tussen de Bewonerscommissie Flora en de Alliantie heb ervaren? Eerlijk gezegd denk ik dat ik in het begin van dit stuk al een tip van 

de sluier heb opgelicht. Het was een lastig traject. We hebben veel wisseling van personen binnen de Alliantie voor onze kiezen gekregen 

en dit kwam de communicatie niet ten goede. We hebben de indruk dat sommige medewerkers van de Alliantie zich niet altijd hebben 

kunnen inleven in de problemen van de huurders gerelateerd aan een dergelijk project.  

 

Wat we als commissie ook als erg belastend ervaren hebben is de overbodige urenlast door met name het vele correctiewerk dat we op de 

aangeleverde stukken hebben uitgevoerd. Het nakomen van gemaakte afspraken was soms ook behoorlijk touwtrekken. Overigens zijn we 

naar aanleiding hiervan halverwege het traject in gesprek gegaan, samen met alle betrokkenen, met de directieadviseur de heer Bert 

Nauta van de Alliantie. Een puntje misschien voor de HVA om dit nog eens uit te kristalliseren binnen de Alliantie?  

 

Ik ben van mening dat als de communicatie wat soepeler, strakker en wat meer in verbinding was verlopen, er op kortere termijn resultaten 

waren geboekt. Ondanks onze ervaringen wil ik niet onvermeld laten dat het persoonlijk contact met de betrokken personen bij ons project 

onderhouds- en verbeterplan gelukkig te allen tijde goed is verlopen.  

Lenette Maarleveld  


