
VvE BEHEER

VVE KADOELERBOS 
VIERT TWINTIGJARIGE 
RELATIE MET HAAR 
BEHEERDER
“Openheid en luisteren naar 
elkaar; daar gaat het om”

Een van de middagpresentaties tijdens de informatiebijeenkomsten van VvE Belang in het najaar gaat 
over de relatie tussen de VvE en haar beheerder. Een onderwerp dat, gezien het grote aantal aan-
meldingen, bij veel verenigingen een ‘hot item’ is. Lang niet overal verloopt de communicatie tussen 
beide partijen probleemloos, maar VvE Kadoelerbos in Zoetermeer bewijst dat het kan: een langdurige, 
goede relatie met een VvE-beheerder. De VvE (ook nog eens een gemengd complex) werkt al 20 jaar 
samen met Beheer- en adviesburo Van der Schaaf uit Bunnik. In Zoetermeer spreken we een groep 
mensen die meer weg heeft van een vriendenclub dan van zakelijke partners. Het recept: openheid en 
luisteren naar elkaar. Dan zijn de - zeldzame - strubbelingen makkelijk te overwinnen.

  HET IS ONGELOOFLIJK: DE BEHEERDER KENT DE 
 NAMEN VAN DE LEDEN SOMS NOG BETER DAN WIJ!  
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VERTROUWEN
Het draait om vertrouwen, zo blijkt uit 
het verhaal van Arjan van der Zwan: 
“Toen in 1997 een start werd gemaakt 
met het uitponden van de apparte-
menten, was er nogal wat achterstal-
lig onderhoud. Daarom hebben we 
toen besloten om de VvE-bijdrage elk 
jaar met vijf procent te verhogen. Na 
een aantal jaren besloten we om dat 
wat af te bouwen en de laatste vijf 
jaar is de bijdrage ‘bevroren’. Daar zijn 
de leden ons natuurlijk heel dankbaar 
om, maar we houden de ontwikkelin-
gen scherp in de gaten. Er moet altijd 
ruimte zijn voor onvoorziene zaken. 
Eigenlijk is het heel eenvoudig waar-
om we zo goed samenwerken: wat 
de beheerder de afgelopen 20 jaar 
heeft gedaan, heeft goed uitgepakt. 
We gaan er dus gewoon mee door.”

Roland Kruijer: “We zijn een proac-
tieve beheerder. Toen enkele jaren 
geleden de Warmtewet ter sprake 
kwam, hebben we de VvE direct op 
de hoogte gesteld van de mogelijke 
administratieve en financiële con-
sequenties. Tegelijkertijd hebben we 
ook besloten om voorlopig geen 
maatregelen te nemen (en dus ook 
geen kosten te maken). Daar zijn we 
nu blij om, want het is nu wel duide-
lijk dat de VvE niet onder de reikwijdte 
van de Warmtewet valt. Goede lobby 
van VvE Belang!”

De VvE heeft veel vertrouwen in haar 
beheerder, zegt Eric van der Weele. 
“Als offertes worden aangevraagd 
voor onderhoudswerkzaamheden, 
zorgt Van der Schaaf voor een goed 
bestek. Op basis van dat bestek wor-
den bedrijven geselecteerd. 
Als VvE hebben we altijd het laatste 
woord, maar deskundig advies van de 
bouwkundige van het beheerkantoor, 
Dennis Versteeg, is wat ons betreft 
onmisbaar.” Roland Kruijer voegt daar 
glimlachend aan toe: “En omdat wij 
de markt natuurlijk door en door ken-
nen, kunnen we in veel gevallen ook 
nog wel wat korting bedingen…”

DUURZAME VVE
Duurzaamheid is een belangrijk the-
ma: er is ledverlichting in het gebouw 
(dat in de nachtelijke uren ook door 
led in verschillende kleuren wordt 
aangelicht), het dak is goed geïsoleerd, 
de liften zijn energiezuinig gemaakt 
en in alle appartementen is dubbel 
glas aangebracht. Binnenkort worden 
de balkondeuren ook van dubbel glas 
voorzien. Voor de toekomst staat mo-
gelijk een complete renovatie van de 
balkonzijde op het programma.

Frans Koeman: “De relatie met de 
grooteigenaar en de huurders is 
goed. Alle bewoners ontvangen de 
nieuwsbrief en toen een keuze moest 
worden gemaakt voor een ande-
re kleur schilderwerk, werd ook de 
mening van de huurders gevraagd. 
Ze zijn niet aanwezig op de leden-
vergaderingen die tweemaal per jaar 
worden gehouden, maar krijgen wel 
alle informatie. 

De opkomst van de leden is niet 
groot, maar daar hebben we een 
passende oplossing voor gevonden: 
voorafgaand aan de vergadering gaan 
de bestuursleden bij alle eigenaren 
langs om hen persoonlijk uit te no-
digen voor de vergadering. Wie niet 
komt, krijgt het vriendelijke verzoek 
om een volmacht af te geven. Op 
die manier wordt het quorum altijd 
gehaald.”

Met nauwelijks verholen trots: 
“We horen geregeld van onze mede-
bewoners dat we zo veel doen voor 
ons complex. Goede samenwerking 
met de beheerder levert dus duidelijk 
resultaat op!”  

voor dit complex omdat het gebouw 
er zo goed bijstaat. “De afgelopen 
jaren voerden we elk jaar een groot 
project uit”, zegt voorzitter Frans 
Koeman. “Dat doen we in nauwe sa-
menwerking met Roland Kruijer, onze 
beheerder bij Van der Schaaf. We 
wisselen ideeën uit en soms gaan we 
nogal ver in ons enthousiasme. Dan 
is het goed dat Roland kijkt of het 
financieel haalbaar is. Van der Schaaf 
voert het totale beheer uit: financieel, 
administratief en bouwkundig.”

VEEL AANDACHT
Martine van der Schaaf, die samen 
met Roland Kruijer de directie vormt 
van het beheerkantoor: “We zijn een 
klein kantoor en dat willen we zo 
houden. Op deze manier kunnen we 
de VvE’en die we in beheer heb-
ben, de nodige aandacht geven. Het 
bestuur van deze VvE houdt zeven 
bestuursvergaderingen per jaar en 
bij vier daarvan zijn wij aanwezig. 
We zijn dus altijd op de hoogte van 

de plannen die het bestuur heeft." 
Bestuurslid Nathalie Gijsbers is pas 
onlangs toegetreden tot het bestuur. 
Zij zegt: “Het is ongelooflijk: Roland 
en Martine kennen de namen van de 
leden soms nog beter dan wij!”

Roland Kruijer: “Het begint natuurlijk 
allemaal met een goede meerjaren-
onderhoudsbegroting. Daarnaast 
presenteren we de VvE elk kwartaal 
een financiële rapportage en maken 
we een meerjarige financiële raming. 
Daarmee laten we zien wat eventu-
ele maatregelen betekenen voor de 
VvE-bijdrage. De ledenvergadering 
kan dan een weloverwogen keus 
maken. VvE-bestuurders willen vaak 
heel veel, maar dat heeft natuurlijk 
consequenties voor de bijdrage. Die 
maken wij op deze manier inzichtelijk. 
Zo zie je in één oogopslag wat het 
betekent als je de overlaging van het 
dak nog een jaar uitstelt of als je be-
sluit een schilderbeurt te combineren 
met ander onderhoud.”

Het gebouw Kadoelerbos is een 
typisch voorbeeld van de complexen 
die in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw in groeigemeentes zijn ge-
bouwd: hoog en groot. Het gebouw, 
dat in 1972 werd opgeleverd, telt 188 
twee-, drie- vier- en vijfkamerappar-
tementen. Volgend jaar wordt het 
45-jarig bestaan gevierd en dat wordt 
gecombineerd met het feit dat 20 jaar 
geleden de VvE werd opgericht. 20 
appartementen zijn nog in bezit van 
grooteigenaar Vestia. De herkomst 
van de naam Kadoelerbos is wat 
duister. Bestuurslid Eric van der Weele 
heeft vernomen dat ‘kadoel’ een ver-
bastering zou zijn van ‘katuil’. Daarom 
is de uil als logo van de VvE gekozen.

Dit type galerijcomplexen oogt 
massaal en in veel gevallen zien de 
gebouwen er gedateerd uit. Dat 
geldt niet voor het Kadoelerbos: 
veel aspirant-kopers (die in Zoeter-
meer de keus hebben uit een aantal 
van deze complexen) kiezen bewust 

>  V.l.n.r. Arjan van der Zwan, Nathalie  
 Gijsbers, Frans Koeman, Martine van
  der Schaaf, Eric van der Weele en   
 Roland Kruijer werken prima samen  
 voor VvE Kadoelerbos.


