Bewoners Advies Groep
Een effectieve en
inhoudelijke vorm van
bewonersparticipatie

Een bewonersadviesgroep (bag) is een groep bewoners
die voor een speciaal thema wordt samengesteld,
en die niet langer actief blijft dan nodig is.

Bewoners worden persoonlijk benaderd met de vraag of ze mee
willen doen. Dat levert vaak verrassend veel mensen op die mee
willen praten. Soms blijft het bij eenmalige betrokkenheid, maar
vanuit bewonersadviesgroepen stromen er ook mensen door
naar de reguliere huurderswerk. Het wka kan uw
huurdersorganisatie begeleiden bij het opzetten van een
bewonersadviesgroep.

Waarom een bag?
Het is een moderne manier om bewoners te betrekken bij de
bewonersparticipatie. Het kost de betreffende bewoners weinig
tijd: in vier tot acht weken komt men tot een advies. Via een
bag worden bewoners bereikt die anders niet zo snel zouden
meedoen. Men wordt persoonlijk benaderd over het betreffende
onderwerp.

Wanneer wordt een BAG gebruikt?

Wie kan een bag inzetten?
De corporatie of de huurdersorganisatie kan een bag inzetten.
Indien gewenst kan het traject gezamenlijk door de corporatie
en de huurdersorganisatie worden gedaan.

Waaruit bestaat het vormgeven van een bag?
Het wka heeft de nodige ervaring met het opzetten
en begeleiden van een BAG. Hierbij worden de volgende
werkzaamheden uitgevoerd.
•• Het persoonlijk (telefonisch) benaderen van deelnemers.
Dat kan door de corporatie worden gedaan. Een groep van
10 à 15 deelnemers volstaat.
•• Het WKA leidt de bijeenkomsten en komt samen
met de bewoners tot een advies.
•• Het traject is kort. Circa 4 bijeenkomsten in 1 of 2 maanden.
•• Vooraf is afgesproken dat de corporatie daadwerkelijk iets
met de inbreng van de bewoners in de BAG doet.

Meer informatie?
Neem contact op met het WKA. U weet dan snel wat de
mogelijkheden zijn en tegen welke aantrekkelijke prijs wij u
die kunnen aanbieden.

Een bag kan voor elk thema worden ingezet, bijvoorbeeld over
energiebesparing, onderhoud, een buurtcentrum of de leefbaarheid in de buurt.
Er zijn goede ervaringen opgedaan met bag’s die begeleid werden door het wka. Het is ook mogelijk om een bag via internet te
organiseren (ibag).
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