
Technisch opzichter Gerard Willems neemt na 24 jaar afscheid bij Wonen Vierlingsbeek 

‘Toen deze baan vrij kwam, heb ik geen seconde getwijfeld’ 
 
Ruim 24 jaar was hij voor de huurders van Wonen Vierlingsbeek hét gezicht van de 
woningcorporatie. Maar daar komt aan het einde van deze maand verandering in: technisch 
opzichter Gerard Willems – beter bekend als Grad – gaat genieten van zijn vroegpensioen. Hij 
neemt afscheid van de ‘mooiste baan die er is’. 
 
Geen seconde twijfelde hij in 1992 toen de functie van technisch opzichter vrij kwam bij Wonen 
Vierlingsbeek, dat toen nog Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek heette. “Ik was op dat moment 
uitvoerder bij een bouwbedrijf, maar deze functie in mijn eigen woonplaats sprak me meteen aan”, 
weet Willems nog. “Werken als technisch opzichter bij een kleine woningcorporatie is de mooiste 
baan die er is en ik heb het ook al die jaren met veel plezier gedaan. Je kunt helemaal zelf invulling 
geven aan je werk, alles op je eigen manier aanpakken. Die vrijheid heb ik hier ook altijd gekregen 
en die heb ik met beide handen aangegrepen.” 
Van klachten oplossen als ‘een kapotte deurklink’ of ‘een lekkende kraan’ tot het begeleiden van 
een compleet nieuwbouwproject: alles kwam de afgelopen jaren op het pad van de gedreven 
opzichter. Het nieuwbouwproject Merletgaarde in Vierlingsbeek – 23 woningen en een 
gezondheidscentrum – is het absolute paradepaardje van Willems. “Als projectleider was ik 
betrokken vanaf de eerste streep die de architect op papier zette tot aan de oplevering van de 
nieuwbouw. Wonen Vierlingsbeek wilde het project in eerste instantie uitbesteden, maar ik heb 
aangegeven dat ik het graag zelf wilde oppakken. Ik vond het een ontzettend mooie uitdaging met 
een prachtig resultaat.”    
Er is veel veranderd in de 24 jaar dat Willems als technisch opzichter werkte. “Bewoners hebben 
vooral veel meer inspraak gekregen. Bij renovatie of vervanging van een keuken of badkamer mag 
de bewoner tegenwoordig zelf een keuze maken uit diverse tegels, kranen en noem maar op. Dat 
zorgt voor meer betrokkenheid en tevreden bewoners.”  
Waar hij in de beginperiode nog zelf klusjes opknapte in de huurwoningen, wordt inmiddels al 
jarenlang al het werk uitbesteed aan een aannemer. “Maar alle opdrachtbonnen – zo’n 600 tot 650 
per jaar – gaan nog wel door mijn handen en het persoonlijke contact met de huurders is ook 
gebleven.” Dat contact is voor Willems altijd een groot goed geweest. “Ik ken van alle circa 480 
huurhuizen de bewoners. Ik ben nog van de oude stempel: laat mij maar bellen in plaats van e-
mailen en nog liever stap ik de auto in en bezoek de huurders. Met persoonlijk contact, openheid en 
vertrouwen los je problemen veel gemakkelijker op. Een tevreden huurder geeft mij veel 
voldoening.” 
Willems wordt opgevolgd door Paniesse Brandts, die per 1 oktober in dienst is gekomen bij Wonen 
Vierlingsbeek. Of de inmiddels in Heijen wonende Willems moeite heeft met het afsluiten van zijn 
werkzame leven? “Ik heb het een jaar geleden aangekondigd, heb dus kunnen wennen aan het idee. 
Op 30 november word ik 65. Het is mooi geweest zo.” Met zijn zeeën aan vrije tijd in het 
vooruitzicht weet hij zich wel raad. “Ik ben penningmeester bij gemeenschapshuis Joffershof in 
Vierlingsbeek en ben lid van een smartlappenkoor. Ook heb ik nog meer dan genoeg kluswerk thuis 
dat ik nu op m’n gemak kan oppakken en als vrijwilliger kun je volgens mij ook overal aan de slag. 
Ik zie wel wat er allemaal op m’n pad komt.” 
Op zijn laatste werkdag reikt Willems de sleutels van de nieuwbouw van de Merletgaarde uit aan de 
bewoners. “Ik ben echt trots op dit project. En dan op m’n allerlaatste werkdag de 
sleuteloverdracht te mogen doen: een mooiere afsluiting kan niet, dit is voor mij echt de kroon op 
mijn werk.” 
 
Oplevering nieuwbouw Merletgaarde 
Op dinsdag 29 november worden de tien levensloopbestendige woningen aan de Merletgaarde in 
Vierlingsbeek opgeleverd. De bewoners krijgen deze dag de sleutel van hun nieuwe woning 
uitgereikt uit handen van Gerard Willems, die dan ook officieel afscheid neemt van Wonen 
Vierlingsbeek. Huurders van Wonen Vierlingsbeek zijn deze middag vanaf 15.30 uur welkom bij de 
nieuwbouwwoningen aan de Merletgaarde om Willems persoonlijk de hand te drukken. Uw 
aanwezigheid wordt door hem zeer gewaardeerd. Wonen Vierlingsbeek vraagt u – vanwege de 
organisatie van dit moment – om uzelf hiervoor even aan te melden vóór dinsdag 22 november. Dit 
kan bij Neeltje Timmermans, bij voorkeur via e-mail: neeltjetimmermans@wonenvierlingsbeek.nl. 


