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Voorwoord
Het jaar 2022 belooft een bijzonder jaar te worden. Vestia gaat splitsen in drie
woningcorporaties per 1 januari 2023. Een gebeurtenis die nog niet eerder op deze manier in
de volkshuisvesting voorkwam. Vestia zal de Huurdersraad naast om advies ook om
instemming hiervoor vragen. Het zal een uitdaging worden om hier een zorgvuldige en
gedragen mening over te formuleren.

De splitsing van Vestia brengt nog iets bijzonders met zich mee. Naast Vestia zal ook de
Huurdersraad splitsen. Hiervoor hebben wij voldoende vrijwilligers uit alle gebieden nodig.
Door al in 2022 ons team te versterken kunnen wij de bestaande kennis ook naar de nieuwe
huurdersorganisaties doorgeven. Wij zullen ons inspannen om met Vestia en de nieuwe
corporaties tot goede afspraken te komen om zo de nieuwe huurdersorganisaties een
vliegende start te kunnen geven. Daarnaast willen we zoveel mogelijk van onze speerpunten
nog vóór de splitsing realiseren.

Met de splitsing in het vooruitzicht is er weer hoop voor de huurders. De nieuwe corporaties
krijgen in de toekomst meer ruimte om zich te richten op hun kerntaak, namelijk de
volkshuisvestelijke opgave. Laten we samen zorgen dat wij, in de nabije toekomst, (weer) blij
kunnen zijn met onze corporatie!

Cees van der Harst
voorzitter Huurdersraad Vestia
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De Huurdersraad in het kort

Wie wij zijn
Wij zijn de Huurdersraad, wij zijn vrijwilligers en huren ook van Vestia. Wij behartigen de
gezamenlijke belangen van alle Vestia-huurders! Dat betekent dat we namens de huurders
met Vestia praten. Wij zijn actief sinds 2010 en bestaan uit vrijwilligers: een bestuur, met een
Algemene Raad en diverse werkgroepen. Wij hebben hierdoor oog en gevoel voor wat bij
Vestia-huurders speelt en zijn in staat om dat helder uit te dragen.

Onze missie
Onze missie is: de huurders zijn weer blij met Vestia. De Huurdersraad behartigt de
gezamenlijke belangen van alle huurders van Vestia. Onze achterban bestaat uit alle
huurders, huurders met een sociaal huurcontract en huurders met een vrije
sector-huurcontract.

Hoe wij werken
Als het formele overlegorgaan met de Raad van Bestuur van Vestia adviseert de
Huurdersraad over beleidsvoorstellen die Vestia ons voorlegt. We maken in de
kerngemeenten met de gemeente en Vestia prestatieafspraken waarbij we het belang van de
huurders vertegenwoordigen. We houden de uitvoering van de (deels) ondertekende
prestatieafspraken in de gaten. We wijzen onze huurders en bewonerscommissies de weg
naar de onafhankelijke Geschillencommissie Vestia, waar de Huurdersraad
mede-opdrachtgever van is. Dat doen we als huurders tegen problemen aanlopen die ze niet
kunnen oplossen met Vestia. We verantwoorden ons aan onze achterban door onze
bijeenkomsten, enquêtes en berichten via diverse mediakanalen. , dat laatste sinds de
corona-uitbraak steeds meer.
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Terugblik op 2021
Het jaar 2021 was het jaar van het ‘nieuwe normaal’. Ondanks de beperkingen die de corona
maatregelen met zich meebrachten hebben wij toch successen weten te behalen. Om onze
medehuurders te informeren hebben wij twee online huurjournaals gemaakt. Daarnaast
hebben wij enkele gemotiveerde vrijwilligers aan ons weten te binden, heeft het bestuur ruim
25 overleggen gevoerd en hebben de werkgroepen meer dan 50 overleggen gevoerd. Dat
heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben in 2021 onder andere kunnen adviseren over: fijn
wonen, participatie en bewonerscommissie, dienstverlening, betaalbaarheid en
communicatie.

In 2021 bereikten wij concreet het volgende:
- We hebben met Vestia afgestemd over de dienstverlening in Coronatijd;
- We hebben het belang van bewonerscommissies nog meer bij Vestia onder de

aandacht gebracht en gezorgd voor betere informatie voor hen op de Vestia-website;
- Er is betere informatie en participatie bij investeringsprojecten door gebruik van een

Routekaart Participatie door Vestia (sloop, renovatie en groot-onderhoud);
- De onderhoudsplannen van het complex van het eerstvolgende jaar zijn nu voor

iedere huurder inzichtelijk via inlog op de Vestia-website;
- De servicekostenposten hebben overal dezelfde naam gekregen en individuele

servicekosten zijn inzichtelijk op de website;
- De werkwijze van onze Algemene Raad verbeterde door het invoeren van een

vooroverleg;
- Vestia wordt geholpen met een leningenruil, we hielpen mee met verzoek om steun

van andere woningcorporaties en overheid;
- Belangen van de huurders op de kaart gezet door het samenwerken aan de

voorbereiding van prestatieafspraken en door een punt te maken door het uiteindelijk
niet tekenen van prestatieafspraken op de onderdelen onderhoud en verduurzaming
door gebrek aan inzet hierop door Vestia. In Rotterdam in er in samenwerking met de
drie andere grootste huurdersorganisaties een brief naar de wethouder gestuurd en
zijn collectief de prestatieafspraken niet getekend.
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Wat kan beter?
De Huurdersraad zag in aanloop naar het jaar 2022 veel dingen goed gaan maar helaas ook
nog veel zaken waar huurders niet blij van worden. Graag helpen we Vestia bij het
aanbrengen van focus op de zaken die nog vóór de splitsing moeten worden opgepakt.
Daarnaast adviseren wij Vestia al dit jaar over de prioriteiten van 2023 en verder.

Aandachtspunten in de dienstverlening van Vestia
In de dienstverlening door Vestia is er nog veel ruimte voor verbetering. De Huurdersraad zet
zich in 2022 specifiek in voor het oplossen van de volgende problemen:

- In 2022 moeten er door Vestia keuzes worden gemaakt over de splitsing. Ook bereid
die organisatie zich voor op splitsing. Aandachtspunt hierbij is dat de dienstverlening
op peil blijft en de juiste prioriteiten worden gesteld.

- Vanwege de corona pandemie is de dienstverlening de afgelopen jaren beperkt
geweest. Veel vragen en verzoeken van huurders uit 2021 staan nog open en het is
van groot belang dat deze zaken in 2022, nog vóór de splitsing, worden opgelost. De
status van meldingen en klachten is voor zowel individuele huurders als voor
bewonerscommissies niet inzichtelijk. Niet in alle gebieden is voor de huurders
duidelijk wie hun aanspreekpunt van Vestia is en waar ze informatie kunnen vinden
over de status van hun meldingen en klachten.

- Eind 2021 heeft de Huurdersraad in samenwerking met de Woonbond enkele
cursussen voor bewonerscommissies georganiseerd. Hieruit bleek dat er nog veel
huurders behoefte hebben aan een bewonerscommissie in hun complex. Bewoners
die een initiatief hebben om zich als bewonerscommissie in te zetten voor hun
wooncomplex worden echter regelmatig niet voldoende gefaciliteerd.

- Bij belangrijke onderhouds- en renovatieprojecten worden momenteel bewoners niet
voldoende geënthousiasmeerd in het oprichten van een bewonerscommissie. Terwijl
zij daardoor beter de belangen van de bewoners kan behartigen in de samenwerking
met Vestia over de planvorming, het sociaal plan en de communicatie.

- De manier waarop de servicekosten worden afgerekend is voor huurders nauwelijks
te controleren en roept veel vragen op. Dat is bij elk wooncomplex anders en de
achterliggende berekeningen zijn niet direct toegankelijk. Een jaarlijks gesprek met
een expert hierover is ook niet standaard aan de orde. Ook hier komt bij dat de
gesprekken met bewonerscommissies hierover zijn uitgesteld.

Splitsing en daarbij aandacht voor de positie van de huurders
We merken dat binnen Vestia de focus nog niet voldoende op de volkshuisvestelijke opgave
en daarmee op de huurder ligt. Na jaren van sanering behoeft de interne bedrijfscultuur bij
Vestia een omslag om die focus op het belang van de huurder terug te krijgen. Vestia lijkt
deze belangen niet scherp te hebben. Wat is goed wonen en waar wordt de huurder blij
van? De aankomende splitsing brengt veel onzekerheid met zich mee. Ook voor de
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huurders. Om goede afspraken met de nieuwe corporaties te maken en de uitgangspunten
voor deze afspraken goed te verwoorden is het belangrijk om deze focus scherp te krijgen.

- Vestia huurders hebben veel vragen over de splitsing en ervaren de informatie vanuit
Vestia hierover als gebrekkig.

- Vestia huurders hebben nog steeds te kampen met een slechte
prijs-/kwaliteitverhouding. Dit is het gevolg van jarenlang minimaal onderhoud
waardoor er in veel woningen sprake is van achterstallig onderhoud. Daarnaast
betalen veel Vestia huurders relatief hoge huren voor hun woningen.

- Niet alle Vestia huurders hebben zicht op renovatie of groot-onderhoud of
verduurzaming

- De beschikbaarheid en de doorstroming staan nog steeds onder druk. We merken dat
huurders momenteel hun kansen om door te verhuizen nog steeds zien afnemen.

- Er is vanuit Vestia onvoldoende aandacht voor het woongenot van de huurders.
Onderhoud en reparaties zijn vaak slechts functioneel. Als iets ook voor het oog
wordt opgeknapt, is dat meestal aan de buitenkant van de woning. Huurders wonen
binnen. Daar wordt nog te weinig door Vestia gedaan. De huurders krijgen bij
vervanging van bijvoorbeeld deurklinken verschillende modellen die niet passen bij de
andere deurklinken in huis.

- De volkshuisvestelijke inspanning van Vestia is onvoldoende en we maken ons
zorgen of dat na de splitsing goed komt.

Contact met onze achterban en onze vrijwilligers
Om onze missie te bereiken moeten we als Huurdersraad ook zelf onze belangrijkste
uitdagingen oppakken. De Huurdersraad heeft altijd behoefte aan extra informatie vanuit de
achterban om Vestia goed te adviseren. Ons vrijwilligersbestand is groot, maar we zijn nog
niet in staat om al onze ambities uit te voeren.Wij zijn doorlopend zoekend naar de juiste
manier om met onze achterban en vrijwilligers te communiceren. Daarbij is het van belang
om de juiste vragen te stellen om concrete input voor complexe materie op te halen.

- Ons vrijwilligersbestand is nog niet groot genoeg om als huurdersorganisatie te
kunnen splitsen in drie zelfstandige huurdersorganisaties. Ook zijn er nog niet uit alle
gebieden genoeg vrijwilligers in diverse rollen en met de benodigde kennis om een
alle gebieden ook na de splitsing goed te vertegenwoordigen.

- Het contact met onze vrijwilligers en andere medehuurders is in 2021
achtergebleven. Vanwege de corona maatregelen hebben wij naast vele andere
bijeenkomsten ook de Huurdersdagen noodgedwongen moeten uitstellen. Hierdoor
hebben wij vooral weinig contact gehad met de huurders die digitaal minder goed te
bereiken zijn.
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Blijvend belangrijke thema’s
Naast bovenstaande drie aandachtspunten waar we voor 2022 een gerichte strategie op
hebben, zien we dat de volgende zaken nog steeds aandacht behoeven:

- uitgesteld onderhoud vanwege de corona pandemie
- tijdige en overzichtelijke afrekening servicekosten, naar werkelijkheid, uitvoering van

contracten
- volgen van de Routekaart
- leefbaarheid, kwetsbare complexen en buurten, integrale benadering sociale

problematiek, participatie bij (ont)labeling van woningen
- doorstroming, wonen en zorg, weer en langer zelfstandig thuis wonen
- uitvoering dienstverlening volgens de Kwaliteitsovereenkomst, proces van het

afhandelen van meldingen en klachten
- kwaliteit van onderhoud en reparaties, voorkomen en verhelpen van vocht en

schimmel, kwaliteit achter de voordeur
- duurzaamheid, energietransitie (gasloos), isolatie
- beschikbaarheid (sociale) huurwoningen
- betaalbaarheid, huurverhoging & prijs-kwaliteitsverhouding
- plannen voor groot-onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw
- verkoop aan andere woningcorporaties van woningen in maatwerkgemeenten en

overig Nederland
- participatieproces bij bewoners die wonen in een woongebouw met een mengsel van

huurders en eigenaren (VvE) is niet altijd effectief.
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Speerpunten Huurdersraad 2022
De Huurdersraad streeft ernaar om zowel mogelijk zaken die nu nog niet goed gaan voor de
splitsing op te lossen. Hiermee probeert de Huurdersraad te zorgen dat alle Vestia huurders
met de splitsing weer perspectief krijgen. Hiervoor focused de Huurdersraad zich in 2022 op
de volgende drie speerpunten. Een goede dienstverlening, zorgvuldige splitsing met oog voor
de belangen van de huurders en de participatie met onze medehuurders en het vinden &
binden van vrijwilligers om deel te nemen in een van de drie nieuwe huurdersorganisaties.

A. Dienstverlening van Vestia
1. Faciliteren bewonerscommissies

Wij gaan voor een vitale rol van bewonerscommissies. We vinden het prima dat Vestia ook
andere vormen van participatie inzet, maar dat is dan ter aanvulling of ondersteuning van de
bewonerscommissie. Of als een bewonerscommissie helemaal niet mogelijk blijkt.
We vinden het een voorwaarde dat Vestia zich inzet voor het contact met en faciliteren van al
bestaande bewonerscommissies en bewoners die initiatief nemen tot het oprichten van een
bewonerscommissie. Dit houdt ook in dat bewoners goed geïnformeerd zijn over
onderhoudsplannen voor de korte en lange termijn en met een deskundige de afrekening
servicekosten doornemen.

Wij stimuleren dat Vestia zelf actief bewonerscommissies opzet bij groot onderhoud en
investeringsprojecten. In 2022 zullen wij met Vestia de routekaart evalueren en waar nodig
aanscherpen. Zo missen we het oprichten van die commissies als vast onderdeel hierin.

Graag organiseert de Huurdersraad in de eerste helft van 2022 cursussen voor
(toekomstige) leden van bewonerscommissies. Nu of in de toekomst willen we vragen of
Vestiamedewerkers tijdens de cursus komen vertellen over de rol van Vestia in de
samenwerking en het faciliteren van bewonerscommissies. Ook werken we graag mee aan
het verbeteren van de handleiding voor het ondersteunen van bewonerscommissies en die
voor zowel huurders als Vestia toegankelijk maken. We willen zo de positieve kanten van het
deelnemen aan en samenwerken met een bewonerscommissie belichten. De Huurdersraad
maakt daarbij graag afspraken over het evalueren en bijstellen hiervoor door de nieuwe
corporaties.

2. Communicatie over onderhoud
Huurders hebben nog steeds behoefte aan meer informatie over onderhoud en renovatie van
hun woning/woongebouw. Plannen voor de korte en lange termijn zijn nog onvoldoende
inzichtelijk voor bewonerscommissies en huurders.Dit geldt ook voor lopende onderhouds
en reparatieverzoeken. Zo kunnen ze onvoldoende rekening houden met het bijvoorbeeld
opknappen van hun woning of tuin en het geeft hun onvoldoende gelegenheid om te
participeren. De Huurdersraad dringt er op aan om die communicatie te verbeteren.
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Daarnaast zal ze er in al haar adviezen op aandringen in álle communicatie voortaan te
denken vanuit de huurder en ervoor te zorgen dat alle huurders, ook in overig Nederland,
gelijk behandeld worden.

3. Transparantie afrekening en inzage servicekosten
De Huurdersraad zet in op een gestandaardiseerde afrekening van de servicekosten met een
gelijke methodiek die via internet toegankelijk is. Vanzelfsprekend moet de afrekening ook
tijdig plaatsvinden. We zetten ons in om nog dit jaar een goed inzageproces met Vestia af te
spreken. Huurders die vragen over hun servicekostenpakket of afrekening hebben,
ontvangen hierover nog onvoldoende informatie. We zullen bij Vestia blijven aandringen op
pro-actieve en transparante informatie over de totstandkoming van de afrekening. Ook bij dit
onderwerp dringen wij erop aan dat openstaande zaken zoveel mogelijk voor de splitsing
afgehandeld worden

B. Splitsing en huurderspositie onder aandacht brengen

1. Vestia tijdig en duidelijk over de splitsing laten communiceren met
de huurders

Vestia splitst per 1 januari 2023 in drie nieuwe woningcorporaties. De splitsing van Vestia zal
voor veel huurders interessant zijn. Wat kunnen zij verwachten en hebben zij hier ook iets
over te vertellen? Samen met de huurders en Vestia zullen we ons inzetten om ervoor te
zorgen dat Vestia huurders goed informeert over de gevolgen van de splitsing en hen waar
mogelijk betrekt bij verdere koersbepaling. In online bijeenkomsten informeren we de
huurders en we houden een workshop over de splitsing op onze huurdersdagen. Door het
jaar heen geven we (informeel) advies over de communicatie over de splitsing aan de
huurders.

2. Adviseren over en instemmen met de splitsing
De Huurdersraad heeft instemmingsrecht op de splitsing van Vestia. Daarnaast zal de
Huurdersraad dit jaar op verschillende manieren Vestia adviseren over de splitsing. Hierbij
zullen wij bijzondere aandacht vragen voor de Vestia huurders die door jarenlang beleid te
kampen hebben met een slechte prijs-/kwaliteitverhouding. Wij zullen bij het beoordelen van
de splitsingsplannen vooral letten of de splitsing zorgt dat de nieuwe corporaties weer
toekomen aan de volkshuisvestelijke opgave. De huurders hebben behoefte aan zicht op
renovatie, groot-onderhoud en verduurzaming. Ook in de buitengebieden. Om erachter te
komen waar de huurders verder behoefte aan hebben zullen wij voor onze adviezen over de
splitsing achterbanraadplegingen organiseren.
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3. De belangen van de huurders bij de nieuwe corporaties op de
kaart zetten

Om te zorgen dat in de toekomst de nieuwe woningcorporaties echt doen waar het bij de
huurders om gaat, werkt een onafhankelijke commissie aan het in beeld brengen van de
positie en belevingswereld van de huurders.

In onze zienswijze (advies) over de splitsing van Vestia geven we aan welke onderwerpen er
door de nieuwe organisaties moeten worden opgepakt. Ook adviseren we participatie door
de nieuwe huurdersraden in het vormgeven van de ondernemingsplannen na de splitsing.

C. Organisatie Huurdersraad

1. Samenwerking met medehuurders
We zetten in op het versterken van de communicatie en participatie met onze eigen
achterban: onze medehuurders. Ons e-mailadressenbestand groeit verder door, Vestia blijft
huurders vragen hun e-mailadres aan ons beschikbaar te mogen stellen.

Vinden & binden van vrijwilligers bij de Huurdersraad
Wij zetten zoals gezegd in op communicatie en participatie met onze medehuurders, ook om
hun te laten zien wat de Huurdersraad is en hoe je met ons mee kunt doen. Dat betekent
onder meer dat we onze vrijwilligersvacatures actief promoten en actief vrijwilligers
benaderen. Dat zal leiden tot een toename van het aantal vrijwilligers en het binden van
vrijwilligers.

In de aanloop naar de splitsing komt daar het vinden en binden van vrijwilligers die met ons
meegaan naar een van de drie nieuwe huurdersorganisaties bij. We zoeken per
huurdersorganisatie een bestuur van maximaal 9 personen die de stichting gaan besturen.

We zetten in op lokale, interactieve huurdersbijeenkomsten om huurders te leren kennen en
ze enthousiast te maken zich bij ons aan te sluiten als vrijwilliger in diverse rollen.

Zo organiseren we in februari drie online bijeenkomsten over de splitsing van Vestia. In mei
en juni organiseren we vier huurdersdagen in de vier ‘kerngemeenten’ Zoetermeer, Delft, Den
Haag & Rotterdam. In de uitnodigingen voor deze bijeenkomsten en in onze overige
nieuwsbrieven maken we de huurders attent op onze vacatures.

Voor de nieuwe organisaties maken we in september aangepaste vrijwilligersprofielen.

In september organiseren we samen met Vestia voor onze vrijwilligers drie bijeenkomsten
om onze mensen (bestuursleden, potentieel/aankomend bestuursleden, werkgroepleden,
wijkambassadeurs en overige vrijwilligers) kennis te laten maken met raad van bestuur,
directeur Wonen, sociaal beheer e.d. van de nieuwe organisaties.
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Begin oktober organiseren we een teamavond met al onze vrijwilligers. We hopen hiermee
het corona seizoen vóór te zijn.

Later die maand gaan we op heidagen met huidige en beoogde bestuurders van de nieuwe
Huurdersraden.

2. Splitsen in drie nieuwe huurdersorganisaties per 1 januari 2023

Het jaar 2022 staat voor een groot deel in het teken van de splitsing van Vestia en daarmee
van het splitsen van de Huurdersraad. Dat betekent dat er voor overige werkzaamheden
minder ruimte is. De drie nieuwe woningcorporaties krijgen alle drie een zelfstandige,
onafhankelijke Huurdersraad en Huurdersraad Vestia gaat verdwijnen. In 2022 gaat de
Huurdersraad aan de slag met inrichten van de nieuwe huurdersorganisaties. Net als Vestia
zullen de nieuwe huurdersorganisaties in het begin veel lijken op de bestaande
Huurdersraad. Na instelling kunnen ze hun eigen koers varen.

In het eerste halfjaar worden drie nieuwe namen die aansluiten op de nieuwe
woningcorporaties bepaald. De Huurdersraad laat nieuwe logo’s ontwerpen en stelt social
media in (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtubekanaal). Zo kan er al een
community ontstaan rondom de nieuwe op te richten organisaties

Medio 2022 worden de nieuwe websites vormgegeven en eind 2022 en doorlopend in het
nieuwe jaar zullen deze gevuld worden met een deel van de bestaande informatie, aangevuld
met nieuwe zaken. De online communities en websites worden zo actueel mogelijk
gehouden en van content voorzien, vooral gericht op het enthousiasmeren van vrijwilligers
en bij voorkeur door vrijwilligers.

De Huurdersraad heeft de intentie om het ondersteunend bureau voorlopig voor de drie
huurdersorganisaties te laten werken, zodat er geen abrupte knip in de ondersteuning vanaf
1 januari ontstaat en de huurdersorganisaties nog van elkaar kunnen leren. Een accountant
en notaris zijn betrokken bij het proces van splitsing en oprichting van de nieuwe stichtingen
en in het najaar zullen de nieuwe statuten worden opgesteld en zullen, zodra er per stichting
een bestuur is gevonden deze worden opgericht.

In de aanloop naar de splitsing bereidt de Huurdersraad huisvesting van kantoor+vrijwilligers
voor in de vier gemeenten waar de meeste vrijwilligers vandaan komen en de meeste
Vestiawoningen staan. Vanaf 1 januari 2023 wil de Huurdersraad voor de Rotterdamse en
Haagse huurders lokaal een plek hebben waar ze vergaderen en vrijwilligers en
ondersteuners kunnen (samen)werken. Ook in Delft en in Zoetermeer zijn er zulke plekken
nodig. Dat hoeft geen eigendom of vaste huur te zijn. We onderzoeken de mogelijkheden
voor goed bereikbare en interessante plekken, los van Vestia, om de onafhankelijkheid van
de Huurdersraden te onderstrepen. Wel werken we samen met Vestia in het najaar uit hoe
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we ook van het aanbod van Vestia gebruik kunnen maken om ook op hun (hoofd)kantoren te
kunnen overleggen.

Achter de schermen werken we ook aan het inregelen van telefooncentrale, ICT systemen,
werkafspraken, faciliteren van nieuwe vrijwilligers en medewerkers etc.

In de splitsing staan nóg meer dan altijd onze vrijwilligers centraal en het vinden van nieuwe.
Zie hierover ook de vorige paragraaf.

Bestuur
Het bestuur is het gezicht van de Huurdersraad. Het bestuur zet met hulp van de achterban
een koers uit voor de Huurdersraad. Het bestuur adviseert Vestia over voorgenomen beleid
over dienstverlening, onderhoud, participatie en meer zaken die huurders raken. Het bestuur
onderhandelt over de prestatieafspraken in Delft, Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam en
communiceert met de huurders. Het bestuur zorgt ook voor de interne organisatie van de
Huurdersraad. Betaalde medewerkers en een groot aantal vrijwilligers in diverse
werkgroepen ondersteunen het bestuur.

Het bestuur begint 2022 met vijf leden (Cees van der Harst, Robert Kwakkelstein, Bart Simon,
Roel Ram en Wim van der Sleen) en zoekt daarom nieuwe leden. Daarnaast zoekt ze leden
die al willen meedraaien met het huidige bestuur (als dat met 7 voltallig wordt) en zo
inwerken om wellicht deel te kunnen nemen aan het bestuur van een van de nieuwe
huurdersorganisaties. Dit stelt het bestuur in staat om al dit jaar afspraken voor de komende
jaren te maken en overdracht van kennis te garanderen.

Bestuursleden nemen kennis van lopende zaken en ontwikkelingen en voeren geregeld
overleg. Het bestuur komt jaarlijks ca. tien keer samen voor een reguliere
bestuursvergadering. Daarnaast vinden er nog drie of meer
extra/thema-bestuursvergaderingen plaats. Het overleg met de Raad van Bestuur van Vestia
vindt ca. 1x in de zes weken plaats. Met de verschillende directeuren van Vestia voert het
bestuur ook in die frequentie overleg. Naar behoefte vinden er extra overleggen plaats
tussen het bestuur en de medewerkers van Vestia. Jaarlijks overlegt het bestuur met de
Raad van Commissarissen en de Geschillencommissie Vestia. Ieder kwartaal is er een
bijeenkomst met de huurderscommissarissen.

De bestuursleden gaan met elkaar op het jaarlijkse heiweekend om het jaar te evalueren en
de jaarplannen met elkaar af te stemmen. Verder is het bestuur aanwezig bij iedere
Algemene Raadsvergadering. Bij iedere huurdersbijeenkomst, vrijwilligersbijeenkomst en
werkgroepoverleg is een afvaardiging vanuit het bestuur aanwezig. Tot slot neemt het
bestuur regelmatig deel aan bijeenkomsten waarvoor zij door verschillende stakeholders
wordt uitgenodigd.
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Algemene Raad
De Algemene Raad (AR) controleert en houdt toezicht op het bestuur van de Huurdersraad,
geeft hem informatie en feedback én adviseert over prioriteiten. De Algemene Raad
vergadert vijf-zes keer per jaar met het bestuur en elke vergadering bereidt ze apart voor in
een online overleg. Jaarlijks organiseerden we een scholingsdag voor Algemene Raad en
bestuur, in 2022 is er in plaats daarvan voor 3 oktober een bredere teamdag met alle
vrijwilligers gepland waar ook de AR aan deel zal nemen.

De AR zoekt in het begin van het jaar naar nieuwe leden aan de hand van de in 2021
gewijzigde en vastgestelde profielschets. De leden worden waar mogelijk onderdeel van de
stedelijke werkgroep om zo een verbinding te hebben met de prestatieafspraken en
activiteiten van Vestia en de Huurdersraad in hun stad en over en weer signalen te delen.

De AR leden zetten zich ook in in in diverse rollen tijdens de huurdersdagen en dragen bij aan
de werving van nieuwe vrijwilligers voor de toekomstige drie Huurdersraden.

Werkgroepen en coaches
De Huurdersraad heeft stedelijke en themawerkgroepen en daarnaast twee soorten coaches:
energiecoaches en servicekostencoaches. De werkgroepen hebben voor 2022 enkele doelen
bepaald die we hieronder aangeven.

Stedelijke werkgroepen: prestatieafspraken
De kerntaak van de stedelijke werkgroepen is de rol in het tripartiete-overleg met gemeente
en Vestia over de prestatieafspraken en de samenwerking in de gemeente tussen deze drie
partijen. Hierbij is de achterbanraadpleging een belangrijk aandachtspunt en dat kan onder
meer door contact met de bewonerscommissies en huurdersraadplegingen. Hierin gaan we
de huurders op onderwerpen bevragen die belangrijk zijn in de prestatieafspraken.
De werkgroepen houden in de gaten of de prestatie-afspraken worden nagekomen aan de
hand van de monitor.

In september organiseren we  in samenwerking met Vestia een bijeenkomst per nieuwe
organisatie om de (aspirant) bestuurders, werkgroepleden, wijkambassadeurs en overige
vrijwilligers met sociaal beheer en bestuur van de nieuwe woningcorporatie kennis te laten
maken en om de nieuwe woningcorporatie bewust te maken van de rol van de Huurdersraad.

Waarin de stedelijke werkgroepen van aanpak verschillen lees je hieronder:

Werkgroep Rotterdam
De werkgroep Rotterdam monitort in 2022 de prestatieafspraken 2021-2022 en maakt
samen met Vestia en gemeente aanvullende prestatieafspraken voor 2023. De werkgroep wil
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zich versterken met leden uit zowel Rotterdam-Zuid als leden uit de noordzijde van de rivier.
Daarnaast zal de werkgroep dit jaar in Rotterdam de wijkambassadeurs introduceren. Ook
daarvoor zal de werkgroep vrijwilligers werven. Zij zullen een cursus aangeboden krijgen en
er zullen voor hen elk kwartaal speciale bijeenkomsten worden georganiseerd. De werkgroep
werkt dit jaar toe naar de splitsing en richt zich bij de werving van nieuwe vrijwilligers op
huurders die zich ook in de nieuwe huurdersorganisatie, Huurdersraad Hef Wonen in willen
zetten. De Huurdersraad werkt in Rotterdam samen met de SHRV. De SHRV zet zich in voor
het ondersteunen van bewonerscommissies. Daarnaast werkt de Huurdersraad in Rotterdam
nauw samen met de huurdersorganisaties van de grootste woningcorporaties in de stad
door deel uit te maken van het informele Gezamenlijke Overleg Huurdersorganisaties (GOH).
Ook dit jaar zet het GOH zich in om de Rotterdamse woonproblematiek onder de aandacht te
brengen. Daarnaast worden er in Rotterdam dit jaar in samenwerking met het GOH,
corporaties en gemeente gewerkt aan het Rotterdamse sociaal statuut. Hiervoor zal door het
GOH gezamenlijk een achterbanraadpleging georganiseerd worden. Een afvaardiging van de
werkgroep neemt zes keer per jaar deel aan een overleg van het GOH. De reguliere
overleggen van de Werkgroep Rotterdam vinden ook zes maal per jaar plaats. Vier maal per
jaar voert een afvaardiging van de werkgroep overleg met Vestia over de lopende sloop-,
renovatie- en groot-onderhoudsprojecten.

De werkgroep Rotterdam doet met een afvaardiging actief mee in de werkgroep Splitsing en
het organiseren van de huurdersdagen.

Werkgroep Den Haag
In Den Haag zijn in totaal 7 wijkambassadeurs actief. De Haagse wijkambassadeurs hebben
heel diverse achtergronden en komen uit diverse wijken.De wijkambassadeurs onderhouden
contact met de wijkbeheerders en bewonerscommissies in hun wijk. De werkgroep heeft ook
een zeer diverse samenstelling en zal vooral aangemoedigd worden om bij te dragen aan
media content, inbreng op het te vernieuwen Haagse Sociaal Statuut en de
prestatieafspraken. In de tweede helft van 2022 zullen we de werkgroep en de
wijkambassadeurs versterken en vrijwilligers voor de nieuwe organisatie, Huurdersraad Hof
Wonen werven. De leden van de Werkgroep Den Haag komen vier maal per jaar samen voor
overleg. Twee maal per jaar voert een afvaardiging van de werkgroep overleg met Vestia over
de lopende sloop-, reno- en groot-onderhoudsprojecten.

De werkgroep Den Haag doet met een afvaardiging actief mee in de werkgroep Splitsing en
het organiseren van de huurdersdagen.

Werkgroep Zoetermeer - HBVZ
De Huurdersbelangenvereniging Vestia Zoetermeer (HBVZ) is een vereniging en houdt haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ze beheert het Fonds HBVZ waaruit huurders subsidie
kunnen krijgen voor het organiseren van verbindende evenementen, hierover vergadert het
fondsbestuur elk kwartaal. Informeren van en ondersteunen van bewonerscommissies ook
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bij renovatieprojecten en signalen ophalen en terugkoppelen naar de Huurdersraad zijn
belangrijke activiteiten van het bestuur van de HBVZ. Het bestuur van de HBVZ valt als
werkgroep onder de Huurdersraad en vergadert ca. 10x per jaar.

We werken toe naar de splitsing waarbij er een nieuwe huurdersorganisatie voor Delft en
Zoetermeer samen zal zijn en het verenigingsbestuur van de HBVZ doet haar leden het
voorstel om de vereniging per 1 januari 2023 op te heffen. De gezamenlijke belangen van de
Zoetermeerse huurders zullen door Huurdersraad Stedelink worden behartigd. De huidige en
nieuwe vrijwilligers worden uitgenodigd hierbij mee te doen.

In Zoetermeer haken we in 2022 aan bij het door de gemeente opstellen van een nieuwe
Woonvisie, naast het overleg over de prestatieafspraken, nog die van 2022 en die voor 2023.
Zoetermeerse vrijwilligers haken aan bij de werkgroep Splitsing en werkgroep Huurdersdag.

Werkgroep Delft
In Delft is een aantal wijkambassadeurs actief. Sommige wijkambassadeurs zijn inmiddels
ook al op andere manieren actief bij de Huurdersraad. Bijeenkomsten en trainingsmomenten
voor de wijkambassadeurs vinden afwisselend in Delft en Den Haag plaats en indien nodig
digitaal .

De werkgroep Delft doet met een afvaardiging actief mee in de werkgroep Splitsing en
samen met wijkambassadeurs het organiseren van de huurdersdagen. Daarnaast zet ze zich
in voor de prestatieafspraken.

De leden van de Werkgroep Delft komen zes maal per jaar samen voor overleg. Drie maal per
jaar voert een afvaardiging van de werkgroep overleg met Vestia over de lopende sloop-,
renovatie- en groot-onderhoudsprojecten.

In Delft zijn we aangehaakt bij het door de gemeente opstellen van een nieuwe Woonvisie.
De Huurdersraad is afgevaardigd in de werkgroep Warmtenet.

Thema’s, themawerkgroepen en coaches

Werkgroep Splitsing
In de eerste helft van 2022 blijven we net als in 2021 frequent overleggen met de trekkers
van de splitsing bij Vestia, waaronder de directeur Wonen, met onze tijdelijke werkgroep
Splitsing. De werkgroep Splitsing bestaat uit een afvaardiging van de stedelijke
werkgroepen, die in een vroeg stadium meedenken en kijken met de conceptplannen die in
de zomer gereed zijn. De werkgroep geeft input (samen met de huurdersraadpleging over
de splitsing in februari) op de adviezen, zoals de voorconsultatie en de zienswijze over de
splitsing.
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Thema Duurzaamheid / woonkwaliteit
Vestia heeft beleid in de maak over zonnepanelen waarover de werkgroep meedenkt voor het
advies. Belangrijk is voor de huurder dat de woonlasten inclusief de energierekening gelijk
blijft als voorheen. Na de splitsing willen we weer met de nieuwe corporaties om tafel om
een betere basiskwaliteit van de woning af te spreken.

Energiecoaches
De Huurdersraad heeft energiecoaches opgeleid en deze kunnen desgevraagd bij huurders
langs gaan om advies te geven over energiebesparing en het bereiken van een gezond
leefklimaat in huis. De energiecoaches zijn gecertificeerd en zullen in 2022 opnieuw onder
de aandacht worden gebracht bij de huurders door deelname met een eigen stand tijdens de
huurdersdag.  Rotterdamse huurders willen we verleiden de gratis cursus tot energiecoach
van het Rotterdams Milieucentrum te volgen. In andere steden zijn gemeentelijke
energiecoaches actief. Na de splitsing willen we werken aan meer bekendheid onder de
Vestia-huurders en de Vestia-huurders die energiecoach zijn via bijvoorbeeld gemeenten
betrekken in ons netwerk.

Werkgroep Servicekosten
De afgelopen jaren heeft de Huurdersraad zich in samenwerking met Vestia beziggehouden
met het vormgeven van de nieuwe Wijkbeheerder. De komende jaren blijft de Huurdersraad
de kwaliteit van het wijkbeheer monitoren.
In 2022 zet de werkgroep servicekosten zich verder in voor de ambitie: Transparante
afrekening servicekosten. De werkgroep zal hiervoor in 2022 een samenwerkingstraject met
Vestia ingaan om te komen tot realisatie van zojuist genoemde ambitie. De Huurdersraad zet
daarbij in op goede informatievoorziening en simpele processen. Daarnaast blijft de
werkgroep zich inzetten om problemen omtrent de servicekosten te inventariseren en bij de
juiste partijen neer te leggen. Ook het adviseren over de reserves voor de glasverzekering en
rioolontstoppingen maakt hier deel van uit.

Servicekostencoaches
De servicekostencoaches hebben last van het niet op orde zijn van de afrekeningen door
Vestia. In afwachting van het afronden van het traject transparantie servicekostencoaches
worden komend jaar geen nieuwe servicekostencoaches opgeleid.

Thema Zorg en wonen
De stedelijke werkgroepen zullen de prestatieafspraken en woonvisies op het onderdeel in de
gaten houden. We hebben altijd vrijwilligers nodig die in de toekomst willen meedenken over
nieuw beleid op dat thema.
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Werkgroep Huurdersdagen
De huurdersdagen in mei & juni 2022 worden georganiseerd door de vaste werkgroep, die dit
jaar wordt uitgebreid tot een grote groep vrijwilligers uit de verschillende gebieden die ook in
november 2021 al grotendeels aan de slag was met de dagen die toen niet door konden
gaan. Vrijwilligers organiseren mede de workshops, regelen de logistiek en de ontvangst op
de locatie, tot aan het bedenken en uitdelen van de goodiebags toe. Dankzij de
voorbereidingen voor november 2021 zal in 2022 de voorbereiding iets minder uitgebreid
zijn. We organiseren twee vrijwilligersbijeenkomsten (één van te voren en de andere na twee
huurdersdagen om te kunnen evalueren en de laatste voorbereidingen te plegen voor de
laatste twee dagen). Daarnaast brengen we opnieuw een bezoek aan de locaties met een
afvaardiging.

Overige thema’s
Er komen weer themagerelateerde adviesaanvragen aan op andere thema’s. We bekijken dan
van geval tot geval of we een tijdelijke werkgroep hiervoor activeren. Voor de adviezen voor
de verkoop van bezit in de Maatwerkgemeenten zetten we een enquête in en stemmen af
met de bewonerscommissies.

Kantoor Huurdersraad
Het kantoor organiseert naast vrijwilligersondersteuning, advies- en secretariële
werkzaamheden ook inkoop, ICT-ondersteuning, administratie, archivering, huisvesting,
logistiek etc. Voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers en met het oog op de splitsing is hier
dit jaar extra inzet op nodig.

In 2022 hebben we een kantoorbezetting waarin we naast de twee beleidsmedewerkers en
een ondersteunend medewerker ieder voor 32 uur per medewerker in de aanloop naar de
splitsing een extra beleidsmedewerker werven. Daarnaast verwachten we nog externe
ondersteuning in te huren voor het zorgvuldige participatieproces bij de adviezen voor de
verkoop van woningen in maatwerkgemeenten.

De Huurdersraad zal na 1 januari 2023 uiteengaan in drie huurdersorganisaties. Taak van
onze vrijwilligers, ondersteund door ons bureau, is om meer vrijwilligers aan te trekken en
alle voorkomende werkzaamheden straks voor drie organisaties op te pakken. Dat noopt tot
uitbreiding van het kantoor, om zo de ondersteuning van drie organisaties te kunnen borgen.
Hiervoor zullen in het najaar nieuwe medewerkers worden geworven. De profielen zullen in
september hiervoor gereed moeten zijn en de werving zal dan van start gaan.
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Samenwerking met partners
Andere huurdersorganisaties
De samenwerking in regionaal huurdersorganisatie verband continueren we door actieve
samenwerking in Rotterdam met andere huurdersorganisaties in het informele verband
Gezamenlijke Huurdersorganisaties Rotterdam (GOH). In Haaglanden zijn we actief in de
Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). Roel Ram, bestuurslid van de
Huurdersraad zit in het bestuur van de SHH. Daarnaast bezoeken we ledenvergaderingen en
themabijeenkomsten.
In Delft en Zoetermeer is geregeld overleg met de andere huurdersorganisaties.

Woonbond
Als één van de tien grootste woningcorporaties neemt een afvaardiging van het bestuur van
de Huurdersraad in 2022 een aantal malen deel aan het door de Woonbond georganiseerde
overleg tussen de tien grootste woningcorporaties.

De Huurdersraad is sinds 2020 lid van de Woonbond en huurders van Vestia kunnen onder
meer de Huurderslijn van de Woonbond bellen met vragen.

Geschillencommissie
De Huurdersraad is samen met Vestia gelijkwaardig opdrachtgever aan de onafhankelijke
Geschillencommissie Vestia (GCV). Beide organisaties kunnen leden voor de commissie
voordragen, bij aanvang van 2022 is de commissie voltallig.

De Huurdersraad heeft jaarlijks en soms vaker overleg met de Geschillencommissie en
Vestia om de werking van de commissie te evalueren.

In het najaar van 2022 maken we afspraken met Vestia en de GCV hoe verder na de splitsing.

Raad van commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Vestia heeft twee leden die door de Huurdersraad
zijn voorgedragen, de overige leden worden door Vestia voorgedragen. Periodiek treden
leden van de RvC af, waardoor nieuwe vacatures ontstaan.

In 2022 zal de huurdersraad betrokken worden bij de werving van de RvC leden voor de
nieuwe corporaties na de splitsing en daarnaast zelf vier nieuwe commissarissen
voordragen. Margriet Drijver en Vincent Gruis zijn de huidige (begin 2021) door de
huurdersraad bindend voorgedragen  huurderscommissarissen. Die zullen ook in de nieuwe
organisaties die rol vervullen. Kijk voor de actuele commissarissen hier. Het bestuur van de
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Huurdersraad heeft meermalen per jaar overleg met de huurderscommissarissen en jaarlijks
met de gehele Raad van Commissarissen van Vestia.

Vestia
De Huurdersraad blijft periodiek overleggen met een afvaardiging van de Raad van Bestuur
van Vestia. Zij krijgt voorgesteld beleid toegestuurd en brengt hier advies over uit. We
verwachten zo’n 20 adviesaanvragen dit jaar. Naar verwachting ook over de verkoop van
zogenaamde maatwerkgemeenten. Ook vindt er informeel overleg en advisering plaats over
uitvoering van communicatie en samenwerking met huurders en bewonerscommissies. Ook
wordt regelmatig toelichting gegeven over beleid en uitvoering op de vestigingen en door
beleidsmedewerkers op het hoofdkantoor. Vaak geven we voordat de adviesaanvraag
formeel bij ons wordt neergelegd al aan wat we gewijzigd willen hebben in het beleid. Hier
wordt steeds vaker gehoor aan gegeven. We zetten graag in 2022 deze samenwerking voort
waarin we zeer kritisch maar ook rechtvaardig zijn. Het eerste half jaar zal grotendeels in het
teken van de splitsing staan. We maken later in het jaar goede afspraken over de
samenwerking met de nieuwe organisaties en de bijbehorende begrotingen.  In het najaar
van 2022 willen we in goed overleg met Vestia de belangrijkste advieszaken oppakken en
ons verder concentreren op de voorbereiding voor de splitsing.
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Over de organisatie (juli 2022)

Bestuur
Cees van der Harst (interim-voorzitter)
Robert Kwakkelstein (secretaris)
Roel Ram (penningmeester)
Wim van der Sleen (tweede penningmeester)
Bart Simon
Tineke van Geest

Algemene Raad | Werkgroepen gemeenten | Themawerkgroepen | Energiecoaches |
Servicekostencoaches

Bureau
Petra van der Burg (beleid)
Rachel Moeniralam(beleid)
Edith Punt (beleid)
Petra de Hoog (bureau)

Contact
Telefoon 085 0160105

E-mail info@huurdersraadvestia.nl

Website en chat www.huurdersraadvestia.nl

Twitter @hvestia

Facebook facebook.com/huurdersraadvestia

De Stichting Landelijke Huurdersraad Vestia is een stichting in de zin van de Wet op het
overleg huurders verhuurder artikel 1.f en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer
50368958. Vestia financiert de Huurdersraad op basis van de Wet op het overleg huurders
verhuurder. Verantwoording van de organisatie en inspraak van huurders gebeurt onder
andere op de huurdersdag, via de Algemene Raad en op aanvraag.
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