
  
 

 

 

 

 

 

 

Heeft u goede ideeën? Kijkt u graag vooruit en ziet u verbeterkansen? 

Dan bent u de MEEDENKER die wij zoeken!  

 

Inleiding 

Werken met klantpanels is voor Antares een nieuwe manier om huurders mee te laten denken over hoe 

we zaken het beste kunnen aanpakken. De uitkomsten uit deze panels zijn een belangrijk onderdeel 

van de keuzes die wij de komende jaren maken. U kunt dus echt verschil maken voor uzelf én andere 

huurders.  

 

Wat gaat u doen? 

U denkt mee in ons klantpanel, dat bestaat uit ongeveer 8 tot 12 huurders. In een aantal 

groepsbijeenkomsten gaat u samen in gesprek. Tussentijds beantwoordt u thuis een aantal vragen 

digitaal. Uw kijk op zaken is kritisch, maar op een opbouwende manier. U denkt vooruit en zoekt naar 

verbeteringen. U vindt het prettig om raad te geven en kunt goed uw ideeën delen met andere 

huurders. U houdt ervan om samen te werken aan een verbetering van onze dienstverlening en het 

woongeluk bij huurders.  

Voor 2023 staan er drie thema’s op de agenda:  

 Fijn en veilig wonen 

Wat zorgt ervoor dat u zich fijn en veilig voelt in uw woning en woonomgeving?  

 Bestaanszekerheid 

Wat is er vandaag nodig om morgen te kunnen overleven?  

 U mag het zeggen!  

In dit klantpanel bepalen de deelnemers zelf het thema dat ze gaan bespreken.  

 

Wat mag u verwachten van ons? 

 Wij luisteren naar uw inzicht en raad en nemen dit mee in de keuzes die wij maken als 

organisatie 

 Wij zorgen voor een veilige setting met een onafhankelijke gespreksleider, zodat u vrij kunt 

spreken. We vinden het namelijk belangrijk dat u eerlijk kunt zijn 

 Wij zorgen ervoor dat u een inspirerende en bijzondere ervaring mee naar huis neemt 

 Natuurlijk zorgen wij voor een drankje en hapje tijdens de bijeenkomsten en krijgt u voor uw 

deelname een leuke attentie!  

 

Gezocht:  

MEEDENKERS klantpanels 



 

 

 

Wat verwachten wij van u? 

 U heeft een positief-kritische kijk op het huren bij Antares en kijkt verder dan alleen uw eigen 

woonomgeving 

 U geeft niet alleen uw mening, maar denkt ook in oplossingen en laat ruimte voor de mening en 

ideeën van anderen 

 U bent (vrijwillig, maar niet vrijblijvend) aanwezig op de afgesproken momenten en 

beantwoordt de (digitale) vragen zo eerlijk mogelijk  

 U bent tussen de 10 en 15 uur per jaar beschikbaar om mee te denken.  

 

Hoe doet u mee? 

Lijkt het u leuk om mee te doen met een van onze klantpanels? Meld u dan aan via dit 

aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk 1 april 2023.  

Let op: vol is vol! Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wacht niet te lang!  

Als u geselecteerd wordt, nodigen wij u uit voor een kennismaking.  

Voor meer info kunt u bellen naar Debby van Gerven, projectleider, via (077) 373 36 66 of mail naar 

d.vangerven@thuisbijantares.nl.  

 

Meedenken? DOEN! 
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