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1. Resultaten 

Er hebben 186 mensen deelgenomen aan de enquête in 2017. Aan de enquête in 2014 deden er 367 
mensen mee. De resultaten van beide enquêtes zijn opgenomen in deze rapportage. De 
antwoordcategorieën wijken soms af. 
 
Tabel 1.1a 
Bent u lid van de huurdersorganisatie of RvC-
lid? (2014)   n  % 

Lid van de huurdersorganisatie   163  44 

RvC-lid   204  56 

Totaal   367  100 

 
Tabel 1.1b 
Bent u lid van de huurdersorganisatie of RvC-
lid? (2017)   n  % 

Lid van de huurdersorganisatie   113  61 

RvC-lid   73  39 

Totaal   186  100 

 
 
Tabel 1.2a 
Hoe vaak is er contact tussen de RvC en de 
huurdersorganisatie? (2014)   HO  RvC 

  n %  n % 

Meer dan 5 keer per jaar   7 4  15 7 

2 tot 5 keer per jaar   32 20  95 47 

2 keer per jaar   51 31  51 25 

1 keer per jaar  53 33  34 17 

Nooit  20 12  9 4 

Totaal  163 100  204 100 

 
Tabel 1.2b 
Hoe vaak is er contact tussen de RvC en de 
huurdersorganisatie? (2017)   HO  RvC 

  n %  n % 

Meer dan 5 keer per jaar   4 4  9 12 

3 tot 5 keer per jaar   22 19  42 58 

2 keer per jaar   48 42  18 25 

1 keer per jaar  30 27  2 3 

Nooit  9 8  2 3 

Totaal  113 100  73 100 
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Tabel 1.3a 

Hoe ziet het contact eruit? (2014)   
 

HO  RvC 

  n %  n % 

Huurdersorganisatie en voltallige RvC met 
aanwezigheid directeur-bestuurder   

60 37  78 38 

Huurdersorganisatie en voltallige RvC 
zonder directeur-bestuurder   

17 10  22 11 

Huurdersorganisatie en 
huurderscommissaris(en)   

85 52  140 69 

In een breder belanghoudersoverleg  20 12  54 26 

Alleen informeel contact  50 31  85 42 

Geen contact  14 9  5 2 

n =  163 (HO) en 204 (RvC) 
 
Tabel 1.3b 

Hoe ziet het contact eruit? (2017)   
 

HO  RvC 

  n %  n % 

Huurdersorganisatie en voltallige RvC met 
aanwezigheid directeur-bestuurder   

43 41  33 46 

Huurdersorganisatie en voltallige RvC 
zonder directeur-bestuurder   

31 30  12 17 

Huurdersorganisatie en 
huurderscommissaris(en)   

66 63  59 83 

In een breder belanghoudersoverleg  10 10  34 48 

Alleen informeel contact  5 5  9 13 

n = 104 (HO) en 71 (RvC) 
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Tabel 1.4a 
Waar wordt over gesproken? (2014)   

 
HO  RvC 

  n %  n % 

Algemeen beleid van de corporatie   120 74  175 86 

Punten aangedragen door RvC   67 41  143 70 

Punten aangedragen door 
huurdersorganisatie  

135 83  179 88 

n =  163 (HO) en 204 (RvC) 

 

Tabel 1.4b 
Waar wordt over gesproken? (2017)   

 
HO  RvC 

  n %  n % 

Prestatieafspraken met gemeenten   53 51  54 76 

De prestaties van de corporatie   81 78  67 94 

Het functioneren van de bestuurder   38 37  30 42 

De uitvoering van de projecten  52 50  46 65 

De investeringsbegroting  36 35  28 39 

We gaan samen op werkbezoek bij een 
project  

15 14  17 24 

Anders  25 24  28 39 

n = 104 (HO) en 71 (RvC) 

 

 

 

 

 

Uit de enquête voor het symposium in 2014 kwamen enkele voorstellen voor verbetering van het 

contact tussen de RvC en de huurdersorganisatie. In 2017 is gevraagd of er werk is gemaakt van 

die voorstellen. 

 

Bij de voordracht van een huurderscommissaris: 

 
Tabel 1.5 

Kunt u per voorstel aangeven of u daar 
werk van heeft gemaakt? (HO)   Ja  Nee 

 

N.v.t. 

 

Totaal 

  %  %  %  n % 

De huurdersorganisatie moet de voordracht 
serieus nemen (tijd, aandacht en goede 
procedure)   

89  2  9  104 100 

Er moeten afspraken gemaakt worden over 
toekomstig overleg en terugkoppeling   

78  11  12  104 100 

Bij herbenoeming is een goede 
voorbereiding nog belangrijker  

71  12  17  104 100 
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Tabel 1.6 

Kunt u per voorstel aangeven of u daar 
werk van heeft gemaakt? (RvC)   Ja  Nee 

 

N.v.t. 

 

Totaal 

  %  %  %  n % 

De huurdersorganisatie moet de voordracht 
serieus nemen (tijd, aandacht en goede 
procedure)   

90  0  10  71 100 

Er moeten afspraken gemaakt worden over 
toekomstig overleg en terugkoppeling   

82  4  14  71 100 

Bij herbenoeming is een goede 
voorbereiding nog belangrijker  

55  14  31  71 100 

 
 

Wat betreft overleg: 

 
Tabel 1.7 

Kunt u per voorstel aangeven of u daar 
werk van heeft gemaakt? (HO)   Ja  Nee 

 

N.v.t. 

 

Totaal 

  %  %  %  n % 

Minimaal één keer per jaar overleg tussen 
RvC en HO   

79  9  13  104 100 

Minimaal één keer per jaar overleg tussen 
huurderscommissaris(sen) en HO   

86  5  10  104 100 

Bezoek door commissarissen aan de 
algemene ledenvergadering e.d.  

58  28  14  104 100 

Geen plichtmatige bespreking, maar het 
moet er toe doen  

72  12  16  104 100 

Gezamenlijke brainstorm  59  25  16  104 100 

 
 
Tabel 1.8 

Kunt u per voorstel aangeven of u daar 
werk van heeft gemaakt? (RvC)   Ja  Nee 

 

N.v.t. 

 

Totaal 

  %  %  %  n % 

Minimaal één keer per jaar overleg tussen 
RvC en HO   

76  15  8  71 100 

Minimaal één keer per jaar overleg tussen 
huurderscommissaris(sen) en HO   

92  1  7  71 100 

Bezoek door commissarissen aan de 
algemene ledenvergadering e.d.  

70  11  18  71 100 

Geen plichtmatige bespreking, maar het 
moet er toe doen  

89  0  11  71 100 

Gezamenlijke brainstorm  56  25  18  71 100 
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Overig: 

 
Tabel 1.9 

Kunt u per voorstel aangeven of u daar 
werk van heeft gemaakt? (HO)   Ja  Nee 

 

N.v.t. 

 

Totaal 

  %  %  %  n % 

Adviestermijnen en planning afstemmen op 
besluitvorming van RvC   

45  33  22  104 100 

RvC vergadering vast agendapunt: Wat 
heeft HO ter sprake gebracht bij directeur-
bestuurder?   

48  31  21  104 100 

HO vraagt en krijgt de managementletter 
(van de accountant)  

30  41  29  104 100 

HO betrekt bij benoeming overige RvC-
leden  

51  38  11  104 100 

HO zorgt voor verbetering van eigen 
deskundigheid  

89  4  7  104 100 

Hoe beter de voorgedragen 
huurderscommissaris hoe liever  

91  0  9  104 100 

HO schakelt waar nodig Woonbond, VTW en 
ministerie in bij klachten over functioneren 
van RvC en gebrek aan contact  

48  12  40  104 100 

 
 
Tabel 1.10 

Kunt u per voorstel aangeven of u daar 
werk van heeft gemaakt? (RvC)   Ja  Nee 

 

N.v.t. 

 

Totaal 

  %  %  %  n % 

Adviestermijnen en planning afstemmen op 
besluitvorming van RvC 

 

70  15  14  71 100 

RvC vergadering vast agendapunt: Wat 
heeft HO ter sprake gebracht bij directeur-
bestuurder?  

38  51  11  71 100 

HO vraagt en krijgt de managementletter 
(van de accountant)  

31  39  30  71 100 

HO betrekt bij benoeming overige RvC-
leden  

52  34  14  71 100 

HO zorgt voor verbetering van eigen 
deskundigheid  

82  11  7  71 100 

Hoe beter de voorgedragen 
huurderscommissaris hoe liever  

80  3  17  71 100 

HO schakelt waar nodig Woonbond, VTW en 
ministerie in bij klachten over functioneren 
van RvC en gebrek aan contact  

28  7  65  71 100 
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2. Toelichtingen 

U heeft aangegeven dat er nooit contact is tussen de RvC en de huurdersorganisatie? Wat is daarvan 
de reden? 
 
HO 
10 van beiden zijde geen contact gezocht 
16 Geen idee 
39 Er komen daarvoor afspraken. 
47 Er is geen Raad van Commissarissen in de commerciële huursector. En belangrijker : er is geen 

enkele instantie waar huurders in de commerciële sector terecht kunnen met een 
probleem/klacht/behoefte aan toelichting  GRAAG EENS UW INTENSE AANDACHT VOOR DIT 
FENOMEEN !!! 

58 We zijn er nooit voor uitgenodigd. Wel is er overleg met de directeur van de 
Verhuurdersorganisatie 

65 ze willen gewoon niet! 
86 Woningcorporatie is voor huurders potdicht gereorganiseerd. Communictaie dienst altijd via 

een zogeheten "woningconsulente" te gebeuren. De telefonistes op het ohhofdkantoor hebben 
opdracht huurders alleen met de consulente door te verbinden.  Op aangetekende brieven aan 
de  RvD of interimdirecteur wordt niet gereageerd.  Evenmin wordt gereageerd op e-mails aan 
de desbetreffende persoon (een gledig e-mailadres!!!) notabene. 

92 Stichting gaat slecht om met de huurders 
170 nee, we hebben een woonconsulent en dat is ons aanspreekpunt. 
 
RvC 
156 recent opgericht 
185 de vereniging is te klein: 31 woningen, wel contact met de leden. 
 
Waar wordt over gesproken? 
Anders, namelijk: 
 
HO 
5 terugbrengen aantal leden rvc 
6 Alle zaken die belagrijk zijn voor het werk van de Huurdersraad. Ook worden de 2 ALV's bezocht 

door leden van de RVC 
7 Algemene zaken 
11 Diverse adviesaanvragen. Zeer open verhouding en elkaar aanspreken. 
12 we moeten dit nog gaan ervaren 
15 Duurzaamheid, communicatie 
18 benadering van huurders 
19 Alles wat er zoal voorbij komt 
31 stellen een agenda op met voor ons belangrijke vragen. 
33 de werkzaamheden van de huurdersorganisatie en de werkzaamheden/taken bevoegdheden 

RvC 
36 actuele zaken 
44 diverse beleidsonderwerpen waarvoor een adviesaanvrage te verwachten is; onderling 

functioneren overleg Huurdersraad en huurderscommissarissen 
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46 samenwerking tussen corporatie en huurdersvereniging 
52 elk onderwerp wat we willen bespreken 
60 wisselend thema 
62 dat wat ter tafel moet komen 
75 algemene gesprekken 
78 Notulen RvC vergadering, die niet verstrekt worden. 
79 de relatie van de hbv met de corporatie 
82 alle bovenstaande onderwerpen 
88 Inspraak bij opstelling begroting 
95 Betaalbaarheid Duurzaamheid boorzieningwijzer enz. 
96 Het functioneren van de HO 
176 De HV moet zelf agendapunten opvoeren 
181 samenwerking met RvC 
 
RvC 
98 de huurverhoging 
99 Organisatie, belanghoudersparticipatie, functioneren huurdersorganisatie, 
101 Hoe vergaren we samen relevante informatie over de wensen van onze huurders 
102 omzetting vereniging/stg, educatie 
104 communicatie corpo/hbv e.d. 
105 themabijeenkomsten gezamenlijk organisiren 
112 verduurzaming 
113 voortzetting van vereniging of omvormen naar stichting door terugloop van leden 
114 contact tussen corporatie en bestuurder 
117 Versterking van de huurdersverniging 
118 huurdersparticipatie 
121 selectieprocedure nieuwe commissaris op voordracht 
123 Inhoudelijke items als betaalbaarheid en beschikbaarheid 
126 Binnenstebuitendag: jaarlijks stakeholderoverleg 
127 contact met huurders 
128 Hoe de rol van het huurdersplatform te versterken c.q. te verbeteren. 
130 huurdersproblemen 
133 huurbeleid 
135 Huurverhoging, meerjarenbeleid, strategische agenda, splitsing etc 
138 stakeholdersbijeenkomst 
139 Profiel/werving huurderscommissaris 
144 samenwerking en positie hurdersvereniging 
148 jaarplan 
150 de organisatie van de huurders 
153 Jaarrekening, gang van zaken, benoeming leden RvC 
154 ook "kijkje in de keuken van de RvC" en ook actuele thema's 
157 functioneren huurdersorganisaties 
159 begroting, jaarstukken, beleidsplannen, fusie bewonersorganbisaties 
 
Welke invloed heeft de komst van de Woningwet gehad op de relatie tussen de RvC en de 
huurdersorganisatie? 
 
HO 
1 De samenwerking met het RVC lid dat gekozen is door de huurdersorganisatie is redelijk. 
2 Het zelfde als voorheen, de relatie is goed. 
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3 dit heeft geen invloed gehad. deze verstandhouding hadden wij al. 
4 Een goed contact. Een goed overleg. Duidelijke afspraken met elkaar maken. Er wordt informeel 
over huurverhoging / huur verlagingen gesproken. 
5 Omdat het moet is het beter geworden. 
6 geen 
7 Daarvoor was er ook al contact 
8 Geen  huurdersvereniging Westland was en is nog steeds beperkt in haar contacten met RvC 
leden, ook de RvC-leden-namens-huurders. 
9 Geen. Bij alles wat er door ons wordt aangevoerd is de respons: "we nemen het mee maar we 
werken zonder last en ruggespraak". Weinig concrete inbreng en respons. 
11 Deze was al goed en hebben het naar een hoger niveau kunnen brengen. 
12 geen idee 
13 De relatie tussen RvC en ons is nihil. 
14 Die heeft niet veel verandering gebracht in de relatie. Die was al goed. Meer de puntjes op de I 
zetten. 
15 GEEN ENKELE.  DE RvC heeft nog nooit zelf initiatief genomen voor een gesprek. Weinig 
betrokkenheid van onze commissarissen ( huurder) 
17 nvt 
18 aanleiding tot verdiepingsslag: inrichting van eigen secretariaat voor de huurdersorganisatie 
met professionele bezetting,  nadruk op coimmunicatie met huurders, rechtstreeks en via kanalen van 
de corporatie. 
19 Dat er nu een commisaris wordt voorgedragen door de HV. En meer contakt mer elkaar. 
20 Voor de RvC in zijn geheel en zeker voor de langer zittende leden is het lastig om met de 
huurdersorganisatie om te gaan. De laatst gekozen commissaris die namens de huurders in de RvC zit, 
heeft oog voor de belangen van de huurders en is goed benaderbaar. 
21 Goede kontakten dat praat wat makkelijker we worden overal bij betrokken. 
22 De relatie was reeds uitstekend. 
23 Eigenlijk geen verandering, het contact met de RvC was al erg goed, en is nu eigenlijk nog beter 
geworden. 
24 weinig, de relatie was al goed 
25 zeer veel verbetering 
26 eigenlijk niet zo heel veel 
27 Als huurdersvereniging moeten wij de RvC uitnodigen als zich problemen voordoen bij de 
coöperatie 
28 De Huurdersraad wordt beter geïnformeerd, meer overlegmomenten, betrokken bij opstellen 
prestatieafspraken gemeente 
29 Meer zeggenschap 
30 Geen wijziging; de relatie was al goed 
31 Vooral op het punt beleid. 
32 Het contact met de RvC (RvT) is aanmerkelijk verbeterd, ofschoon het wel op voorstel steeds is 
van de Huurdersorganisatie. 
33 In het laatste overleg is daar uitvoerig over gesproken omdat het niet voor alle leden van de 
huurdersorganisatie duidelijk is wat de nieuwe rol van de RvC in de praktijk betekent in het bijzonder 
het vaststellen van huurbeleid. 
34 Een grote 
35 Dat de samenwerking en het contact verbreed is tot een open overleg tussen beide en wij ook 
serieus genomen worden in gesprekken. 
36 Veel invloed op werven, selecteren en benoemen van een huurderscommissaris. 
Doorslaggevende betekenis. 
37 Positief 
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38 Het bied de mogelijkheid tot meer overleg 
40 Is niet veranderd. 
41 geen 
42 Beter contact vooral met commissarissen die op voordracht van huurdersbelangen gekozen zijn 
43 Het gaat allemaal iets gemakkelijker. 
44 De relatie is verbeterd. 
45 Weinig tot geen 
46 Geen, het contact tussen RvC en huurdersvereniging was voor de komst van de Woningwet al 
goed 
48 Positief. Veel informatie en toelichting. Veel meer wederzijds begrip. 
49 Als ik geïnformeerd wil worden over projecten, renovatie en andere activiteiten, kan ik 
persoonlijk de huurderscommissaris bellen Eef Meijerink, geen probleem. Hij heeft alle tijd voor de 
huurdersorganisatie 
50 Alleen de versterking/uitbreiding huurdersvertegenwoordiging 
51 Wij worden als volwaardig beschouwd door de RvC 
52 We hadden een goede relatie. Met de huurderscommissarissen hebben we meerdere contacten 
in een jaar en dat blijft zo 
53 Nauwere betrokkenheid bij elkaar 
54 Geen. 
55 Voor ons niets veranderd omdat wij als huurdersvereniging al goede contacten hadden met de 
RvC. 
56 De relatie was al goed, maar is sinds invoering van de woningwet meer geformaliseerd. 
57 Geen invloed, was een overleg per jaar en dit is het nu ook 
59 Door meer inspraak van de huurdersorganisaties worden deze meer betrokken bij een overleg 
en afspraken waar de RvC ook aanwezig is. 
60 In de nieuw af te sluiten samenwerkingsovereenkomst met de coöperatie wordt nu opgenomen 
dat er jaarlijks minimaal 1 bijeenkomst tussen huurdersorganisatie en RVT plaats gaat vinden zonder 
Directeur/bestuurder  en/of MT. 
61 normaal 
62 Weinig 
63 Veelvuldiger contact 
64 Onze verhoudingen waren erg goed, door de wet zijn er geen veranderingen opgetreden 
66 Geen merkbare verandering. De onderlinge verhouding is zeer goed en was in het verleden ook 
zeer goed. 
67 gezien de korte periode in het bestuur kan ik hier geen gefundeerd antwoord op geven 
68 geen 
69 Duidelijke invloed. Huurdersvereniging Moerdijkse Waard wordt betrokken bij alle zaken 
70 nihil 
71 Ik ken de situatie niet van voor 2015. Ben vrijwilliger bij HBV sinds 2016. 
72 n iets 
73 geen mening 
74 Beter en meer contact tussen RvC en het huurdersplatform van De Woonplaats. De 
huurdersverenigingen hebben de mogelijkheid om 2 keer per jaar op de Algemene Leden Vergadering 
van het Platform met de huurderscommissarissen te spreken. 
75 weinig invloed 
76 Dat er 1 tot 2 maal jaar een overleg plaatsvindt. 
77 normaal samen werken 
78 Minimaal een keer per jaar overleg met de voltallige RvC. 
79 Niet zo veel, er worden nu wel andere onderwerpen aan de orde gesteld. 
80 Nog effe afwachten 
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81 Geen, we hadden al en prima contact. 
82 Vaker dan voorheen doen wij uitspraken over onderwerpen in ons RO die worden getoetst bij 
de RvC en andersom. Ik voel me meer gewaardeerd door de huurderscommissaris nadat we het circus 
rondom de eerste prestatieafspraken hadden doorstaan en zelfs konden zeggen dat we onze 
standpunten hadden binnengeharkt. 
83 Beter inhoudelijk overleg met RVC, gericht op samenwerking huurdersorganisatie en 
woningcorporatie. 
84 Geen invloed. Er is al jaren regelmatig contact met de RvC 
85 Gezond standpunt, om samen verder te gaan richting bereikbaarheid van de huurders 
87 Wij mochten 2 leden van de RVC voordragen aan de RVC en deze zijn ook benoemd. 
88 Meer gestructureerd contact 
89 Meer betrokkenheid wederzijds 
91 Er is weinig veranderd maar er is wel een wettelijke basis 
93 Er is geen verschil in contacten nu en in het verleden 
94 Geen. Contact was goed en is goed. 
95 Bredere gespreken. 
96 Geen. Verbetering van het contact tussen onze HO en onze eigen huurders commissaris dateert 
eigenlijk pas sinds de oude vorig jaar  is vervangen door een nieuwe. Dat hebben wij uitsluitend te 
danken aan de instelling van de individuele commissaris die zelf het initiatief tot meer contact met 
onze HO heeft geinitieerd. 
167 Niet beter, niet slechter 
168 Weinig contact was er altijd al. 
169 Geen enkele 
171 Geen 
172 Bij onze corporatie was altijd al een goed overleg tussen de huurdersorganisatie en de RvC 
173 geen bijzondere invloed 
174 Beter. Er wordt geluisterd, gaat mee in groter overleg. 
175 Is in ons geval niet meetbaar daar wij pas een jaar in de lucht zijn. De contactmomenten waren 
constructief. 
176 Niets, het blijft veel te vrijblijvend 
177 Beter overleg 
178 De Woningwet heeft een goede invloed gehad op de samenwerking tussen de 
huurdersorganisaties en de RvC. Er is een veel betere samenwerking ontstaan. 
179 Geen 
180 Geen, Daarvoor hadden wij ook al regelmatig contact met de RvC en individuele leden daarvan. 
181 Geen (is er niet beter op geworden) 
182 Invloed op keuze Nieuwe huurderscommissarissen. 
183 Wij hebben een goede samenwerking met de RvC en de gemeentes Reimerswaal en Borsele . 
 
RvC 
97 Beter overleg over meer onderwerpen. Soms minder tijd van huurdersorganisatie voor contact 
met RvC doordat ze veel tijd kwijt zijn aan overleg met corporatie en gemeente. 
98 Relatief weinig. We hadden al een open dialoog en dat is niet veranderd. 
99 Geen 
100 Rol van de HO is versterkt, oa bij de prestatieafspraken met de gemeente, benoeming en 
herbenoeming leden van de RvC (niet alleen voor Huurderscommissaris) en werving van een nieuwe 
directeur-bestuurder 
101 Formeel is er heel veel systeemwereld gecreëerd.  Feitelijk is er niet veel veranderd. Gelukkig 
zijn we samen op zoek naar de leefwereld. 
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102 Enorm groot. Ten eerste is er moeite voor gedaan om de HBV te begeleiden met 
kennisontwikkeling (door externe), ten tweede zijn we mede vanwege de Veegwet bij de corporatie 
waar ik vz RvC ben gestart met een omzetting van Vereniging naar Stg 
103 Meer invloed, maar probleem is dat die door de huurdersorganisatie deze niet neemt. 
104 Op zich geen invloed. Wel is er meer overleg geweest in verband met veranderde rol van de h.o. 
's 
105 meer hulp bieden door RvC bij participatie invulling door huurdersraad.  Hulp bij aanpassing 
definitie missie , visie en strategie 
106 Van de huurdersorganisatie wordt meer verwacht en is intensiever betrokken bij bijv de 
prestatieafspraken. 
107 Dat kan ik niet benoemen. 
109 het contact was al goed 
110 Samen prestatie afspraken met gemeente maken 
111 Positief Verdieping 
112 Niet in al bestaande overleg RvC - huurdersorganisaties over organisatie, 
presteren/functioneren bestuur en maatschappelijke prestaties. Wel agv prestatie afspraken vaker 
contact 
113 er worden scherpere afspraken gemaakt over huur en prestaties, als duurzaamheid en wonen 
naar inkomen en kwaliteit van wonen 
114 geen 
115 Heeft het contact versterkt en het aantal onderwerpen dat wordt besproken uitgebreid. 
116 samenhang afspraken en verwachtingen concretiseren 
117 Niet goed in beeld. Eigen dynamiek is groot. 
118 formele positie huurdersorganisatie versterkt 
119 Geen, die relatie was al goed. We merken wel dat de huurdersorganisatie het werk zwaarder 
valt. 
120 Geen ervaring van voor de komst van de woningwet, weekdag er nu verplicht contact is 
121 intensiever RvC meer bewust van belang huurdersorganisaties 
122 Intenser geworden. 
123 Geen 
124 Iets meer verplichtend karakter,  maar bij ons waren de contacten al prima. 
125 Er is een nauwer contact met de huurdersorganisaties 
126 Meepraten over uitgangspunten begroting 
127 iets verstevigd. was al contact. rol tov gemeente versterkt 
128 Geen, behalve, dat de wet aanleiding was om te kijken hoe het huurdersplatform e.e.a. vorm 
ging geven en wat zij daarvoor nodig hebben. 
129 Door de nieuwe Woningwet heeft de ALV (onze huurdersorganisatie) van de 
woningbouwvereniging slechts nog een instemmingsrecht t.a.v. de RvT leden. Dat is dus een stap terug 
voor de huurdersorganisatie op het gebied van inspraak. 
130 Meer contact, maar ook grotere zorg over niveau van communicatie 
131 Betere Rolverdeling 
132 geen 
133 Het contact met de huurdervereniging was al goed. De komst van de woningwet heeft dit 
contact nog wel verdiept. 
134 naar mijn idee zouden de contacten tussen de HO en RvC zonder woningwet hetzelfde zijn. Is bij 
ons moeilijk te verifiëren, HO is net opgericht 
135 Meer geformaliseerd, betaalde voorzitter en secretaris aangesteld 
136 formalisering en structurering van de relatie 
137 Er wordt heel veel gevraagd van de Huurdersvertegenwoordigers. Dat is voor een kleine 
corporatie behoorlijk lastig omdat er weinig animo bestaat onder de huurders. Het bestuur van de 
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Huurdersorganisatie vergrijst en er is, ondanks meerdere pogingen, geen opvolging te krijgen. Bij een 
corporatie met een verenigingsstructuur is het helemaal veel gedoe geworden. 
138 Vooralsnog is er niet veel veranderd, wel merk ik de behoefte aan professionalisering van de 
huurdersorganisatie en een andere vorm van huurdersinbreng. 
139 De communicatie en  werkwijze tussen RvC en huurdersorganisatie is niet veranderd met de 
komst van de Woningwet.  De inhoud uiteraard wel. DAEB/Niet-DAEB, portefeuillestrategie waren het 
afgelopen jaar belangrijke onderwerpen. 
140 Het is een zoektocht geweest voor wat betreft veranderde positie en verantwoordelijkheid. De 
corporatie is een van de laatste woningbouwverenigingen in het land en die heeft door het 
amendement de Vries bij de behandeling van de Veegwet in de TK extra positie gekregen. Thans wordt 
uitgezocht hoe de formele besluitprocessen dienen te lopen, met respect voor de 
verantwoordelijkheden van alle gremia. 
141 Door de veegwet is gekozen voor het omzetten van de vereniging in een stichting. Hierover is 
goed overleg geweest tussen RvC, bestuur en huurdersorganisatie. In de statuten van de nieuwe 
stichting zijn meer advies- en instemmingsbevoegdheden opgenomen voor de huurdersorganisatie. 
142 De huurder staat nu meer centraal. Dit betekent ook dat de huurdersorganisatie en de 
corporatie beiden meer focussen op de wensen en betrokkenheid van de individuele huurder. 
143 De contacten tussen huurdersorganisatie en RVC  zijn aanzienlijk geïnvesteerd.  Er wordt ook 
duidelijk beter geluisterd naar de huurdersbelangen. 
144 inhoud: wat betekent de verstevigde positie van HV, hoe faciliteren? 
145 geen 
146 We hebben regelematig met elkaar gesproken over de gevolgen consequenties en maatregelen 
147 De relatie was al goed en de RvC is zich nog meer bewust van de rol van de huurders bij de 
planontwikkeling en beheer. 
148 Ik ben commissaris net voor invoering van de wet 
149 De huurdersorganisaties zijn meer betrokken bij allerlei processen binnen de corporatie, zoals 
prestatieafspraken met gemeente, benoemen huurderscommissarissen etc 
150 Bewustwording versterkte rol huurdersorganisatie 
151 Die is belangrijker geworden en wat sterker ingevuld. Van beide kanten bezien. 
152 De relatie was al goed en is niet wezenlijk gewijzigd 
153 Formeel: verminderd Informeel: gelijk gebleven 
154 Er was al goede band en die wordt nu meer intensiever, bijv. door vanuit corporatie opzetten 
van brede bijeenkomsten met RvC, Huurdersvereniging, gemeenten, zorgaanbieders. 
155 Kan ik niet beoordelen ivm korte zittingstermijn 
157 weinig, geen 
158 geen 
159 een slechte invloed. er is weinig wetgeving die nog onpraktischer en onbegrijpelijker is. De 
invloed van de huurders op het te leveren product is miniem 
160 Niet veranderd 
161 Meer en vooral een dieper contact 
162 veel invloed, met name druk op huurdersorganisatie om kennisniveau te verhogen. 
163 Bewustwording van belang van dit contact. We doen het met veel genoegen en daardoor ook 
met gewenst resultaat. 
164 Verduidelijking van wederzijdse taken 
165 Rol huurdersorganisatie is vastgelegd in de wet. 
166 Nog meer bewustwording van de rol van de huurders. 
184 wat ons betreft niet veel. Er was al geregeld contact en dat is er nog steeds. Wel zie ik dat 
huurdersorganisaties een zwaardere verantwoordelijkheid hebben gekregen (oa bij de 
prestatieafspraken) en daar soms mee worstelen. Gemeenten geven huurders ook niet altijd positie, 
corporaties wel. Ook zie ik dat de werving van nieuwe (huurders) commissarissen lastiger is geworden. 
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Ik heb zelf ook ervaren dat een voorgedragen kandidaat zichzelf heeft teruggetrokken na een gesprek 
met de AW. 
186 Ik ben na de wijziging als commissaris toegetreden, kan ik derhalve niet beoordelen 
 
Heeft u eventueel opmerkingen die u nog kwijt wil? 
 
HO 
1 Voordrachten voor kandidaat(en) RVC lid worden meestal geregeld door RVC zelf meestal door 
een advertentie in de regionale dagbladen, daarna bepalen meestal de zittende RVC leden de nieuwe 
kandidaat, met 1 of 2 vertegenwoordigers van de huurderskoepel? De verhouding is meestal 5 RVC en 
2 huurderskoepel. Naar mijn mening moet dit gelijk aantal zijn 
3 Wij hebben een goede verstandhouding. 
4 Een goede samenwerking tussen RvC en HO maakt dat de informele kant op andere momenten 
dan vergaderen goed werkt. 
5 Verhuurder en rvc moeten er nog duidelijk aan wennen dat de huurdersorganisaties meer 
bevoegdheden hebben gekregen. 
10 in verband met jaren uitstel van renovatie zouden wij contact  zeer op prijs stellen 
12 er is vorig jaar en grootschalige wisseling geweest van HO, dit heeft de contacten met de RvC 
belemmerd. 
13 De non-communicatie met de RvC geeft te denken.. 
15 Graag een symposium met kleine aantal aanwezigen om goed de problemen door te spreken.  
Liever meer symposia of andere vormen gespreid over het land. 
16 Huurdersorganisatie werkt niet goed 
22 Zoals eerder gezegd is onze relatie met de RVC uitstekend. Wij kunnen ze altijd raadplegen, 
informatie inwinnen, samenwerken enz. Dus zeer tevreden over de samenwerking ook met de andere 
leden van de RVC. 
27 contacten tussen coöperatie en HV loopt soms wat minder soepel dan dat wij als HV willen 
36 Op dit moment zijn we bezig om een huurderscommissaris te werven en te selecteren. De HO 
speelt hierin een belangrijke doorslaggevende rol. 
38 R v. C is goed benaderbaar maar innitatief moet ook komen naar de h.o. toe van de R,van C. 
42 Overleg loopt prima 
47 ZIE MIJN REACTIE 
48 Een uitstekende directeur bestuurder. Openheid en respect voor elkaar. 
49 De huurderscommissarissen zijn bereid ons altijd te woord te staan, ook behulpzaam, maar uit 
zichzelf open communiceren van intenties, ideeën of uitnodigen voor een bijeenkomst komt niet voor. 
De afstand is er nu eenmaal.!! 
55 Onze afspraken met de huurderscommissarissen zijn, minimaal 1 x per jaar bij een vergadering. 
Wanneer zij iets van ons willen weten dan horen wij dat graag en als wij vragen voor hen hebben dan 
kunnen we die stellen. Goede verstandhouding met elkaar. 
59 Samenwerken wordt steeds belangrijker. 
61 RVC van de bezoekt wel 1 maal per jaar of meer zover nodig de voorvergaderingen(alle 
bestuursleden) voor de koepel 
62 De enquête is te beperkt, ik kan niet aangeven wat de werkelijkheid is. En de laatste vraag is mij 
te onduidelijk, heb ik niet ingevuld. 
64 Zeer goede basis van wederzijds vertrouwen. 
72 Raar dat er geen huurders in de RvC zitten! 
74 Als lid van het Huurdersplatform van de Woonplaats en als bestuurslid van Huurdersvereniging 
'tWalfort heb ik deze enquette ingevuld. 
77 voor de toekomst graag wat breder van opzet en meer open vragen 
78 Landelijk onderzoek functioneren huurderscommissarissen bij alle corporaties. 
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81 Zoals eerder aangegeven: we hadden en hebben nog steeds een erg goede relatie met de RvC. 
Primair met de huurdercommissarissen. Maar ook met de vz RvC.  Wij vinden het fenomeen 
huurdercommissaris achterhaald. Elke commissaris moet oog hebben voor de huurdersbelangen en is 
daarop door ons aanspreekbaar. 
83 Samenwerking tussen HO en RVC de laatste tijd sterk verbeterd. 
85 Buiten het formele contact met de gekozen leden RvC, namens de HO (huurders) is er ook 
regelmatig informeel contact . 
86 Woonzorg in bezig aan de zoveelste stuiptrekking. Het bedrijfsmodel is ongeschikt voor met 
name kleine gemeenten. In 2016 was het weer eens raak met het komen en gaan van directeuren. In 
2015 had RTZ uitgeozcht dat er tot 2014 7 directeuren versleten waren.  Woonzorg sjoemelt ook met 
de servciekosten. Lekker makkelijk met een doelgroep van senioren die goed van vertrouwen is of de 
noldige (ingewikkelde) kennis ontbreekt. In mijn wijkje (Woonzorg noemt zoiets een zorgcomplex) is 
de gemiddelde leeftijd boven de 80 jaar.   Ter zake doende communicatie verloopt via de 
Huurcommissie. Inmiddesl in 2 zaken gewonnen en een derde zaak is recent verzonden.   Goed dat 
Den Haag een fusie in 2015 heeft geblokkeerd. Het leek daarbij ook nog belangenverstrengeling tussen 
twee instellingen 
92 Sinds de nieuwe wet is men gestopt met het overleg met de bewonerscommissie. Men wil meer 
participatie van alle huurders maar daar komt niets van terecht 
95 Ben er al veel bij langs geweest. 
170 Ik denk ook niet dat wij dat moeten hebben. Het KMAS, de koepel waar wij onder vallen, heeft 
dat wel en zo worden wij geïnformeerd. 
171 Wij overleggen vaak met de directeur/bestuurder of met de regio manager. De raad van 
commissarissen krijgt onze notulen van deze vergaderingen.  Dus zij zijn op de hoogte van onze 
opmerkingen en voorstellen.  Meer direct contact met de RvC is m.i. niet nodig. 1 keer per jaar met de 
HO  en 1 keer per jaar nodigen wij de leden van de raad, die wij voorgedragen hebben, uit bij een 
gezamenlijke vergadering van de 4 HO's 
176 Minimaal 1x per jaar overleg tussen de beide voorzitters 
178 We merken dat er nog verbeteringen te halen zijn. 
181 Wij hebben het idee dat de RvC ons niet serieus neemt en de besprekingen met ons als 
lastig/overbodig ervaren. Zijn op de hand van de corporatie. 
 
RvC 
98 Bij ons spreekt een delegatie van de RVC met de huurdersorganisatie, meestal met een 
huurderscommissaris en een commissaris die niet op voordracht is benoemd. Dat antwoord was in de 
multiple choice vragen niet mogelijk. 
99 Kwaliteit van het onderzoek kan beter. 
101 Het zou goed zijn om ook bij huurders een maximale zittingstermijn van 2 x 4 jaar net als bij de 
RvC.  Laat de gekennis over de leefwereld van huurders en moderne onderzoekstechnieken 
prevalereren boven de systeemdemocratie. 
102 Wat een onzin dat er alleen sprake is van de Woonbond. Onze HBO maakt gebruik van andere 
adviseurs. Zij zijn niet te spreken over de Woonbond (en wij ook niet altijd trouwens) 
103 Huurdersorganisatie dienen geholpen worden om te groeien in hun rol en 
verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld door deskundigheidsbevordering en steun Woonbond. 
104 ik vraag me soms af of de h.o. wel een goed contact heeft met haar achterban en vind de 
kwaliteit van de vertegenwoordigers maar matig. men gaat maar moeilijk voorbij de waan van de dag. 
105 ik heb nvt ingevuld bij de vorige vragen omdat we dit al in voldoende mate deden en er dus niet 
meer aandacht voor nodig was. onze inspanningen op de gebieden is gewoon doorgezet. 
109 huurdersorganisatie geeft aan dat er veel beroep op ze wordt gedaan in de nieuwe wet 
112 Lastige van vorige vraag is dat gesuggereerde zaken al van toepassing waren. Daarom steeds 
"niet va toepassing" ingevuld. Dat vertekent dus invulling van de enquete. 
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114 Af en toe vind ik de vraagstelling onduidelijk 
119 bij de vorige vraag heb ik een aantal keer n.v.t. ingevuld, omdat we dat al deden. daar hoefden 
we dus  geen werk van te maken. 
122 De vraag "hoe ziet contact eruit" is niet correct/compleet gesteld. In ons geval ius daarbij 
aanwezig eeb huurderscommissaris en de bestuurder of directeur van de woningcorporatie. Die 
antwoord mogelijkheid ontbreekt. 
124 De huurdersorganisatie heeft een formele positie. De corporatie bevraagt echter ook huurders 
in klantenpanels, bewonersavonden etc. Wat is de meerwaarde van beide , ook ten opzichte van 
elkaar. 
125 Wij hebben m.n. nauwer contact met de huurdersorganisaties   door hen uit te nodigen/te 
betrekken bij de bredere belanghoudersbijeenkomsten. 
130 Ik denk als velen: hoe krijgen we de goede mensen in de huurdersvertegenwoordiging; een 
traditioneel bestuur volstaat denk ik niet meer 
132 Onze relatie met de Huurdersorganisatie is goed. Er is zowel formeel als informeel overleg. 
136 vraagstelling is niet erg helder, wees dus zorgvuldig met de conclusies! 
137 Nieuwe vormen van participatie zijn nodig, waardoor meer huurders worden bereikt en de 
legitimatie van de Huurdersvertegenwoordiging sterker wordt. 
138 Contact HO en RvC is goed. We zijn op zoek naar een andere, meer formele vorm van 
huurdersorganisatie en daaraan gekoppeld verdere professionalisering 
139 Een van de vragen was erg onduidelijk: HO betrekt bij benoeming overige RvC-leden. Wordt hier 
bedoeld: wordt HO betrokken bij benoeming overige RvC-leden?  Antwoord is dan NEE. Of is de vraag 
of de HO de overige RvC leden betrekt bij de benoeming van een huurderscommissaris ? Antwoord 
overigens ook NEE 
143 Het is niet altijd makkelijk om voldoende en capabele mensen in het bestuur van de HO te 
krijgen. Het RVC kan hierin een helpende hand bieden. 
146 We weten gezamenlijk goed waar we van /voor zijn  Namelijk voor onze huurders en daar doen 
we het voor 
147 de rol van de huurderscommissaris blijft lastig 
149 het is af en toe lastig om een juist evenwicht te vinden in het contact en de nieuwe taken van de 
HO, moet nog even wennen. Van beide kanten. 
153 De enquête houdt geen rekening met de situatie waarin een corporatie een vereniging is waar 
de HO in de ledenvergadering zijn vertegenwoordigd en zo over een aantal zaken een 
besluitvormende stem hebben. In deze structuur is met de woningwet de invloed van HO verminderd. 
154 We zijn gezamenlijk "in ontwikkeling". Er zijn goede stappen gezet, maar we zijn er nog niet. 
156 wegens opheffing woningbouwvereniging loopt het contact met de bewondersorganisatie op 
dit moment voornamelijk via het bestuur en de Algemene Ledenvergadering 
159 Er wordt in de regelgeving over de verhouding met de huurders geen onderscheid gemaakt 
tussen de zg klant=leverancier-relatie (participatie) en de lid-verenigings-relatie (interne 
democratisering). Dit werkt nu niet bepaald verhelderend. 
163 Wederzijds respect en begrip voor ieders positie maakt het overleg nuttig en plezierig. 
166 (Nieuwe vormen van) huurdersparticipatie en representativiteit van de huurders in de 
huurdersorganisatie zijn belangrijke thema's. 
186 Ik heb de vragen op de vorige pagina gevoelsmatig beantwoord, aangezien ik pas op 1 januari 

2017 ben aangetreden 


