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GROBOS beleidsplan 1 juli 2012 - 30 juni 2013  
 
 
Voor jullie ligt het beleidsplan van het Grobos voor het jaar 2012 – 2013: een plan 
dat de richtlijnen voor het te volgen beleid van dit jaar weergeeft. Dit is echter geen 
plan waar rechten aan ontleend kunnen worden. Het bestuur zal zich, net als in het 
verleden, inzetten om ook dit jaar haar plannen te verwezenlijken.  
 
Het beleid bestaat uit de volgende hoofdpunten, te weten;  

• Naamsbekendheid 
• Het Beste Plan Van Jong Groningen 
• De klantenadviesraad (KAR) 

 
 

Naamsbekendheid 
Het Grobos is nog steeds bij veel studenthuurders van Lefier een onbekende 
bewonersvertegenwoordiging. Dit jaar zal het Grobos-bestuur proberen daar 
verandering in te brengen.  
 
 
Panden bezoeken  
Drie jaar geleden is het Grobos gestart met het bezoeken van diverse grote en 
middelgrote panden. Dit jaar zal deze lijn worden doorgezet en zullen enkele kleine 
panden benaderd worden. Het doel hiervan is het vergroten van de kennis van de 
panden en daarnaast de betrokkenheid van de panden bij het Grobos te verbeteren. 
We hopen op deze manier ook kleine panden vertegenwoordigd te hebben op onze 
ALV’s. 
 
 
Het Beste Plan Van Jong Groningen 
Begin 2012 is de duurzaamheidsactie vernieuwd, deze heeft de naam Het Beste Plan 
Van Jong Groningen gekregen en omvat de thema’s duurzaam, schoon, heel en 
veilig. Er is een nieuw concept en tijdsplan door een commissie waar leden van 
Grobos, hoofdbewoners en Lefier in deelnemen bedacht en van september tot 
december 2012 zal de actie lopen. Het Grobos zal samen met Lefier een jury vormen 
en er zal regelmatig contact zijn met de commissie en de deelnemers van de actie. 
 
 
De klantenadviesraad (KAR) 
Lefier heeft na overleg met de Huurders Adviesgroep (HAG) een nieuw 
participatiemodel samengesteld. Het participatiemodel van Lefier bestaat uit drie 
niveau’s: bedrijfs-, buurt- en complex- of straatniveau. De studenthuurders worden 
door Lefier bij buurtniveau ingedeeld ook al wonen de studenthuurders verspreid 
over de hele stad. Lefier gaat als eerst aan de slag met participatie op bedrijfsniveau 
en hiervoor hebben zij een plan gemaakt. Voor de participatie op dit niveau willen zij 
een zogenaamde Klanten Adviesraad (KAR) samenstellen, deze zal bestaan uit 15 of 
16 huurders, waaronder vier studenthuurders. De KAR zal een afspiegeling van de 
huurders van Lefier zijn. De leden van de KAR zullen door een sollicitatiecommissie, 
waar ook een Grobosbestuurslid of hoofdbewoner namens de studenten in zal zitten, 
worden aangenomen. Het Grobos zal dus een actieve rol spelen bij de samenstelling 
van de KAR en ook zullen alle ontwikkelingen rondom de KAR gevolgd worden.  
 
 


