
Vragen en antwoorden Woonopmaat Doet! 
 
 

Wat houdt Woonopmaat Doet! in? 
 
Wat houdt Woonopmaat Doet! in? 
Eenmaal per jaar organiseren we een Woonopmaat Doet!-dag. Iedere medewerker van 
Woonopmaat is dan actief in de wijken of buurten van Woonopmaat. We willen onszelf 
laten zien en gaan graag het gesprek aan met onze bewoners.  
 
Wanneer vindt Woonopmaat doet plaats? 
Op donderdag 10 november 2022 vindt Woonopmaat Doet! plaats. 
 
Wat gaan de medewerkers precies doen? 
De medewerkers van Woonopmaat gaan de wijk in. Zij gaan het gesprek aan met bewoners.  
Zij willen namelijk graag weten waar bewoners trots op zijn in hun straat, wijk of buurt. En 
ook waar zij misschien minder trots op zijn.  
 
De medewerkers luisteren naar de bewoners en maken foto’s. Met de foto’s maken zij een 
moodboard. Dat is een prikbord met sfeerfoto’s. Zo krijgen zij een beeld van wat goed gaat 
én ook van wat er aandacht nodig heeft. Daar gaan we de komende tijd graag mee aan de 
slag. 
 
Kunnen bewoners zich aanmelden? 
Ja dat kan! We hebben daarvoor een speciaal email adres geopend: 
trotsopmijnstraat@woonopmaat.nl.  
Geef via een mail uw naam, adres en telefoonnummer vóór 15 oktober 2022 aan ons door. 
Wij nemen dan contact met u op en u hoort van ons wanneer wij langskomen. 
 
Als ik mij aanmeld, hoe gaat het dan verder? 
Tot eind oktober kan men zich aanmelden. Daarna worden alle aanmeldingen 
geïnventariseerd en gekoppeld aan twee medewerkers van Woonopmaat. 
Ook wordt bepaald op welke tijdstip de medewerkers op 10 november naar de bewoners 
gaan.  
Het tijdstip en de namen van de medewerkers ontvangt u begin november per mail van ons. 
 
Hoe weet ik dat het medewerkers van Woonopmaat zijn? 
Medewerkers van Woonopmaat kunnen zich legitimeren met hun pas van Woonopmaat. U 
mag hen er altijd naar vragen. Kunnen zij de pas niet laten zien, dan besluit u zelf of u verder 
gaat met het contact of niet. 
 
Komen de medewerkers ook bij mij in huis? 
Nee, de medewerkers komen niet bij u in huis. Als u zich aanmeldt, leidt u de medewerkers 
rond in uw straat, buurt, wijk of complex. 
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Foto’s die worden gemaakt tijdens Woonopmaat Doet! 
 
Moet ik op de foto? 
Nee, dat is niet verplicht. Alleen als u dat zelf leuk vindt, mag u op de foto. De medewerker 
zal het altijd aan u vragen.  
 
Wat wordt er met de foto’s gedaan? 
De foto’s worden uitgeprint en op een prikbord geplaatst. Met alle foto’s krijgen wij een 
beeld van wat goed gaat én ook wat er aandacht nodig heeft. Uit alle foto’s maken we een 
keuze. Daar gaan we het komende jaar mee aan de slag. 
 
Mag ik de foto’s controleren?  
Ja dat mag. Vraag de medewerker er gerust naar. 
 
Mag ik de foto’s hebben?  
Ja dat mag ook. Dit kunt u vragen aan de medewerker op de dag zelf 
 
Worden de foto’s verwijderd?  
Nadat de foto’s zijn geprint worden ze verwijderd.  
 
Hoe lang duurt de afspraak met de medewerkers van Woonopmaat ? 
Als u zich aanmeldt, krijgt u vooraf te horen hoe laat de medewerkers van Woonopmaat bij u 
aanbellen. Zij maken met u een rondje door de straat, wijk, buurt of complex. We schatten in 
dat dit ongeveer 1 tot 1,5 uur duurt. 
 
 

Wat wordt er van mij verwacht? 
 
Wat heb ik eraan als ik me aanmeld? 
Allereerst horen wij graag waar u trots op bent in u straat, wijk, buurt of complex. En ook 
wat er volgens u beter of anders kan. U kunt ons uw verhaal vertellen. En u kunt ons ook uw 
oplossing voor een probleem vertellen. Uit alle verhalen maken we een keuze. Hiermee gaan 
we de komende tijd aan de slag.  
Als dank voor uw aanmelding ontvangt u van een ons een kleine verrassing.  
 
 


