
Huurdersorganisatie bijeenkomst
Huurders betrekken bij het beleid van Vecht en Omstreken

Loenen, 16 oktober



Programma
1. Inleiding

2. Conclusies uit bewonersbijeenkomsten september

3. Trends huurdersparticipatie in het land

4. Rol huurdersorganisatie: mogelijkheden en wensen

5. Organisatievorm huurdersorganisatie

6. Betrekken van de achterban

7. Huurverhoging 2019

8. Afronding en samen vervolgstappen bepalen



Conclusies bewonersbijeenkomsten: 

bedankt, we kunnen er gelijk wat mee!

• Voorlichting over schoon houden zonnepanelen op 

website.

• Persoonlijk gesprek met huurders met lastige 

situaties.

• Individuele klachten oplossen.

• Tempo maken in komen tot serviceabonnement.

• …



Conclusies bewonersbijeenkomsten: 

algemeen
• Er waren zo’n 150 huurders

• Enthousiasme om mee te denken.

• Belangrijk dat huurdersorganisatie wordt opgericht.

• Dienstverlening en onderhoud vrij goed, maar kan 

beter.

• Veel mensen met opmerkingen over de eigen 

woning.



Conclusies bewonersbijeenkomsten: 

betaalbaarheid

• Graag betaalbare woningen bijbouwen!

• Verschillende huren in een straat voelt voor veel 

huurders niet eerlijk.

• Woningmarkt is overspannen, misschien meer 

doen aan de doorstroming?

• Graag ook hogere inkomens in de wijk behouden; 

segregatie voorkomen.



Conclusies bewonersbijeenkomsten: 

duurzaamheid

• Veel enthousiasme over zonnepanelen.

• Graag vooral focussen op goed isoleren 

(wooncomfort) en dan aantoonbaar maken wat 

dit voor woonlasten betekent.

• Nul op de meter, gasloos, forse renovatie: 

besteed aandacht aan voorlichting.

• Doe pilots, denk breed.



Conclusies bewonersbijeenkomsten: 

leefbaarheid

• Onderhoud van tuinen is grote ergernis.

• Vecht en Omstreken zou strenger moeten 

handhaven op de regels in het huurcontract = 

woongenot anderen niet verstoren.

• Zelf bewoners aanspreken lastig, maar wel 

belangrijk.

• Graag meer binding in de wijk, wellicht Burendag 

organiseren.



Conclusies bewonersbijeenkomsten: 

dienstverlening

• Dienstverlening in het algemeen goed.

• Communicatie kan beter, bijvoorbeeld met opzichters en 
via mail.

• Een ZAV-lijst (lijst met zelf aangebrachte voorzieningen) 
op website zou goed zijn.

• Wees duidelijk over onderaannemers.

• Interesse om bewonerscommissies op te richten.

• Medewerkers mogen zich meer in de wijk laten zien.

• Een serviceabonnement voor huurders wordt zeer 
gewenst. 



Conclusies bewonersbijeenkomsten: 

wonen en zorg

• Graag meer duidelijkheid over waarvoor WMO en 

waarvoor V&O benaderen.

• Maak complexen rolstoel- en scootmobielvriendelijk

• Creëer vaste aanspreekpunten voor ouderen in de 

wijk.

• Maak de woningen levensloopgeschikter.

• Fijn als er creatief wordt nagedacht over nieuwe 

vormen van wonen met zorg.



Conclusies bewonersbijeenkomsten: 

huurdersbetrokkenheid

Veel interesse om mee te denken. Belangrijk:

• Bewoners staan aan het roer

• Écht inspraak hebben, aan de voorkant betrokken zijn en 
gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven.

• Graag goed gefaciliteerd (ruimte, opleiding, ondersteuning).

• Bewonerscommissie als verbinding tussen huurder en 
huurdersorganisatie.

• Geen plek voor individuele klachten.

• Zorg dat het niet teveel tijd kost.

• Combinatie lokale vertegenwoordiging en voor het hele 
werkgebied.



Trends huurdersparticipatie in het land

• Huurdersorganisaties hebben met Woningwet (2015) meer tools om 
invloed uit te oefenen, gebruiken die ook.

• Huurdersorganisaties maken zich hard voor de positie van de huurder 
en de betaalbaarheid en kwaliteit van het wonen en steken daar veel 
tijd en energie in.

• Waardevolle rol in prestatieafspraken.

• Maak participatie ‘leuk en aantrekkelijk’, richt het zo in dat het voor 
(een deel) van de mensen om korte trajecten gaat en zorg voor 
beloning.

Ontwikkelvragen die spelen:

• Hoe professioneel wil je worden?

• Hoe bereik je de gehele achterban?



Trends huurdersparticipatie in het land

Voorbeeld van een structuur waarin gewerkt wordt:



Trends huurdersparticipatie in het 

land: Bouwstenen van goed bestuur
Bestuur en bestuursleden handelen (besturen):

1.Vanuit een duidelijk en gemeenschappelijk 
‘waarom/waarvoor/waarheen’. 
2.Vanuit actieve en vruchtbare betrokkenheid van de achterban.
3.Vanuit een constructief-kritische relatie met de corporatie. 
4.Met deskundigheid en vaardigheden om de belangen van huurders te 
vertegenwoordigen: volkshuisvestelijke kennis, adviseren, 
onderhandelen.
5.Resultaatgericht, planmatig en doelmatig … doen wat werkt!
6.Integer en lerend, elkaar aanspreken waar en wanneer nodig.
7.Als team, met een duidelijke en logische verdeling van taken en rollen.
8.Onder leiding van een competente voorzitter.
9.Met plezier!



Huurverhoging 2019

1. Bijeenkomst #1 over het (wettelijk) kader: achtergrond 

informatie, waarom huurverhoging, hoe werkt de 

inkomensafhankelijke huurverhoging, hoe bepaal je de 

huurprijs?

2. Bijeenkomst #2: praktisch uitgewerkte varianten met elkaar 

bespreken en komen tot een voorkeursvariant. Dus goed 

doorpraten over de overwegingen.

3. Bijeenkomst #3: Voorkeursvariant doorgerekend, leidt dat tot 

het gewenste resultaat?

4. Advies aan directeur – bestuurder

5. Reactie directeur – bestuurder.



Huurverhoging 2019
Praktisch voorstel:

 U vormt een groepje van circa 6 personen

 Gaat om: kennis delen, meningen uitwisselen, komen tot een 

goede afweging

 Afgerond met een zwaarwegend advies, dat zeer serieus 

genomen wordt door Vecht en Omstreken

 3x bijeen komen, dus kort maar krachtig 

 We leren samen

 Los van én verbonden met bestuur huurdersorganisatie

 Bijeenkomsten met Merit Wagenaar, Laura Reijmerink (en 

Mark Drost)

Wat denkt u ervan?



Uitwerken in groepen, vormgeven 

huurdersorganisatie:

1. Structuur huurdersorganisatie: lokaal/hele werkgebied, 

bestuur, inhoudelijke verdeling, cyclus, ….. . – Joeri

2. In verbinding zijn met alle huurders: ambitie, wensen, 

digitaal en face-to-face, …. . – Nathalie

3. Wat heeft jullie inhoudelijke prioriteit? Is het slim om je in 

het begin op een aantal thema’s te focussen? Zo ja, 

waarop? - Laura



Opbrengst groepen bespreken



Samen vervolgstappen bepalen



Samen vervolgstappen bepalen

Volgende keer verder praten over:

 Vervolgstappen structuur

 Richten (en plichten) huurdersorganisatie

 Vereniging of stichting worden?

 Hoe werkt Vecht en Omstreken en hoe willen we 

samenwerken en ondersteund worden?

 …..


