
DAGPLANNING
Project + Adres

Versie

Omschrĳving

gemiddeld (geluids-)overlast

veel (geluids-)overlast

geen werkzaamheden

weinig (geluids-)overlast

Contact

BEWONERSCOMMUNICATIE

TERUGKOMDAG

We komen nog een 
keer terug voor de 
laatste puntjes.

Diverse bedrĳven doen onderzoek naar 
de technische staat van de woningen. 
U ontvangt hiervan een brief en/of een 
afspraak als we een onderzoek bĳ u in de 
woning doen. 

De bewoners krĳgen een brief van de woning-
corporatie of De Variabele als er onderhoud/ 
verbeteringen aan de huurwoningen/ complex 
gaat plaatsvinden.

Kennismaking en overleggen 
met de vertegenwoordiging 
van bewoners/toetsen plan.

De Variabele komt bĳ (een deel van) de 
woningen langs om te horen of er wensen / 
verbeteringen nodig zĳn aan de woning(en).
Het is mogelĳk dat dit ook schriftelĳk 
gebeurt.

DIVERSE ONDERZOEKEN AAN ÉN IN DE 
WONINGEN EN OMGEVING

AANKONDIGING PROJECT NAAR 
BEWONERS WONINGEN (HUUR EN KOOP)

WOONWENS INVENTARISATIE
(OPTIE) 

BETREKKEN BEWONERS
(OPTIE)

INITIATIEFFASE

KENNISMAKINGSRONDE

PLAN MAKEN

OVERLEG MET 
BEWONERS

AANVULLEND ONDERZOEK

Samen met de verhuurder 
maken we het plan op 
hoofdlĳnen.

We maken graag kennis 
met u en uw woning.

Toetsen van het plan met 
de vertegenwoordiging 
van bewoners.

Het kan zĳn dat er nog een extra
technisch onderzoek nodig is.

TERUGKOPPELEN 
UITKOMSTEN

INFORMATIEBROCHURE  INFORMATIEMARKT / 
INLOOP MODELWONING 

HUISBEZOEKEN 

We laten u graag weten 
wat uit de onderzoeken is 
gekomen en hoe het plan 
in hoofdlĳnen eruit ziet.  

De bewoners krĳgen een informatie-
brochure van de werkzaamheden en 
een indicatie van de planning. 
Eigenaren van koopwoningen 
krĳgen ook informatie met een 
aanbod.

De bewoners krĳgen een uitnodiging 
voor de informatiemarkt en/of om
een kĳkje te komen nemen in de 
modelwoning. 

De bewonersbegeleider 
komt bĳ u thuis langs 
om het plan nog verder 
toe te lichten. Ook 
bespreekt ze samen met 
u de woonsituatie 
tĳdens het onderhoud. 

WAT VINDEN 
DE BEWONERS?

DRAAGVLAK GEHAALD ? 
Stemt u in met het plan? 
Vul de akkoordverklaring 
in en lever deze in bĳ 
De Variabele.   U ontvangt een brief van de woning-

corporatie met de uitslag van de 
stemmen. Stemt meer dan 70% van de 
bewoners van de huurwoningen in met 
het plan, dan gaat het plan door. 

PLAN
UITWERKING

PROJECT-
VOORBEREIDING

KLAAR VOOR DE START

KEUZE MAKEN

START 

DAGPLANNING

STARTPAKKET ONDERHOUD 

MAATWERK WOONSITUATIE 

We trappen graag af met een 
opruimactie van de 
overtollige huisraad.

U ontvangt bĳ de start 
van het project het 
startpakket.

U ontvangt de 
dagplanning uiterlĳk 
2 weken voor de 
start.

Heeft het plan onderdelen waar u 
als bewoner een keuze uit kunt 
maken? Onze bewonersbegeleider 
helpt u daar graag mee.

De bewoners met maatwerk-
afspraken krĳgen nadere 
informatie voor de woonsituatie 
tĳdens het onderhoud.

De bewoners en ook de 
omwonenden ontvangen een
informatie dat we gaan beginnen.

PROJECT-
UITVOERING

BEHEERFASE

Een week voor de start bĳ uw woning 
komt de bewonersbegeleider langs 
om te kĳken of alles duidelĳks is of 
er toch nog vragen zĳn.

Bent u alle bouwgeluiden 
even zat? Dan kunt u naar 
de rustwoning.

Kom langs op het spreekuur of 
neem contact op met de bewo-
nersbegeleider van De Variabele 
tĳdens het telefonisch spreekuur.  

INZET HUISKAMER/
RUSTWONING  (OPTIE)

HEEFT U VRAGEN?

KLAAR VOOR DE START

NIEUWSBRIEVEN

WERK IN 
UITVOERING

We zĳn aan het werk
in de woningen.

Is er extra nieuws over het 
onderhoud ? Dan ontvangt 
u van ons een nieuwsbrief.

DE WONING IS KLAAR !TEVREDEN?

AFSLUITING PROJECT 
(OPTIE)

Heeft u een paar minuten 
tĳd voor ons om ons werk 
te beoordelen?We zĳn klaar.

De werkzaamheden aan uw woning 
zĳn klaar. We controleren of alles 
naar tevredenheid is afgerond. Ook 
krĳgt u een bedieningsinstructie en 
een handleiding.  

PLAN-
ONTWIKKELING

PROJECT-
OVERDRACHT

BEDANKT!


