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Krachtige expertise rondom wonen en huren

Wie is De Nieuwe Wind?

Onze missie is de positie van huurders in Nederland versterken

We jagen participatie aan 
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PARTICIPATIE 

DIE WÉL 

WERKT!Goed om te weten….
Vrijblijvend en 

gratis lidmaatschap

om actualiteiten

te ontvangen

www.denieuwewind.nl

http://www.denieuwewind.nl/
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Mogen we vandaag iets 
met u afspreken?

Voorbeelden die u noemt zijn vooral kort en bondig én gericht 
op de toekomst. 
Ook individuele situa?es uit het verleden horen we graag na 
afloop. 
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Er gebeurt veel in uw 
huurdersorganisatie; 
Huurdersvereniging Fijn Wonen

Wist u al dat zijn vanuit de wet een stevige positie bij 
Woonkwartier hebben?
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DIE WÉL 
WERKT!Huurdersinvloed versterken

• Het waarom van huurdersinvloed (participatie) versterken
• Een kijkje in de Overlegwet en de Woningwet die participatie 

stimuleren 
• Invloed van HV fijn wonen op besluitvorming binnen Woonkwartier
• Op welke manier ziet u het vergroten van huurdersinvloed voor u?
• Wat zou HV fijn wonen nog nodig hebben om de invloed van 

huurders een goede plek te geven?
• In welke processen zou u uw invloed willen laten gelden?
• Hoe gaan we dit in de praktijk uitvoeren?
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huurdersorganisa1e

Huurdersinvloed vergroten:

Formeel: 
Moeten: vanuit Wet- en regelgeving 
(Woningwet)Legitimatie 

Informeel:
Willen: als belangenbehartiger optreden
Bestuur als proces (bege)leider en niet meer als bedenker
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Steun in de rug vanuit de huurders
é

Participatie
é

Huurdersinvloed

Het rechtvaardigen van besluiten en adviezen vanuit 
de huurders en niet meer alleen vanuit de visie van 
een bestuur van HV fijn wonen of een corporatie.  
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Er is veel veranderd…
Voor 2015                                                  Na 2015
Overlegwet                                                Overlegwet én Woningwet 2015
Overlegpartner                                         Samenwerkingspartner

ê
Zeggenschap is sterk toegenomen

Invloed uitoefenen op lokale woonvraagstukken

De rol en posiCe van de huurders zijn veranderd, ook in de     
prestaCeafspraken.



De  Nieuwe Wind – Krachtige expertise rondom wonen en huren

PARTICIPATIE 
DIE WÉL 
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binnen halen, om goede 
dingen te doen.

Om drie redenen:
Van betekenis zijn voor de 
huurders en woningzoekenden
Om aan te sluiten op wensen van 
huurders
Oog hebben en houden voor de 
belanghouders in de gemeente / 
samenleving waar zij en u actief 
zijn.
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DIE WÉL 

WERKT!Invloed vanuit de maatschappij op de 
lokale woningmarkt

Huurdersinvloed 

die ver reikt 

en verrijkt. 

Meedenkgroep
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Hoe komt het verhaal tot nu 
toe op u over? 
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WERKT!Een proactieve rol van HV Fijn Wonen

en sterk in positie zijn 



De  Nieuwe Wind – Krachtige expertise rondom wonen en huren

PARTICIPATIE 
DIE WÉL 
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Het bestuur informeert, raadpleegt de meedenkgroep 
en vraagt hen om advies via bijeenkomsten of via een enquête 

ParLcipaLeladder
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WERKT!Manier van vragen stellen 

Participatieladder

Advies vragen: Enquête of bijeenkomst

Raadplegen: Enquête of bijeenkomst

Informeren: Digitaal via mailing
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De relatie met de huurders versterken en 
met steun in de rug vanuit de huurders, 
invloed uitoefenen op prettig en 
betaalbaar wonen.
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Wat zou de huurdersvereniging voor u 
kunnen betekenen?
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WERKT!Wat hoort u anderen wel eens vertellen

over HV fijn wonen?
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vanuit de huurders versterken

En heeft aan u gevraagd mee te denken over de 
manier waarop dit vorm kan krijgen. 
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WERKT!Context waarmee je te maken hebt

Tevreden

huurders en

investeringen

Betaalbaar

wonen

Kwaliteit

woningen

Beschikbare

woningen

Kwaliteit

leefomgeving

Duurzaam wonen

Woonlasten

Strategisch Voorraadbeleid

Renovatie

Onderhoud

Sloop/ nieuwbouw

Schoon, heel, veilig

Voorzieningen

Verhuurbeleid

Toewijzingsbeleid

Passend toewijzen

Doorstroom

Specifieke doelgroepen

Overheidsdoelstellingen

Daeb/ niet- Daeb

Maximaal redelijke huurprijs

Streefhuur

Maatschappelijk vastgoed

Huursombenadering

Servicekostenbeleid

Portefeuillestrategie

LegiRmiteit

PrestatieafsprakenParticipatie

Regie nemen

Autoriteit Wonen
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Samen met u gaan we eens kijken hoe we op het 
samenwerken met meedenkgroepen tegenaan kijken. 
Voor de toekomsGge leden van de meedenkgroep is 
het van belang te weten welke richGng HV fijn wonen 
uitdenkt met parGcipaGe, middels de 
meedenkgroepen.

Pas wanneer het bestuur  meedenkers een plaats biedt 
binnen de huurdersorganisatie en deze in uw structuur opneemt, 
is het bestuur voor meedenkende huurders een aantrekkelijke partij. 

HV fijn wonen biedt huurders een serieus perspectief doordat zij op een 
professionele manier duidelijkheid bieden. Ze nemen meedenkgroepen 
of participatiegroepen op in hun structuur.
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Participatie tot nu toe
Uw ideeën over het 
versterken van 
huurdersinvloed binnen
HV fijn wonen.

Wie heeM hier een rol in?
Waarop invloed uitoefenen?
Op welke manier?
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Effectieve participatie:

Kan niet zonder een gezamenlijke visie
vanuit het bestuur en een groep meedenkende huurders.
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Visie 
vormen op 
participatie:

Visie op 
participatie

Waar zouden 
huurders  binnen 

nu en 3 jaar 
bewoners invloed 

op uit kunnen 
oefenen?

Hoe ziet het 
meest 

Ideale beeld op 
parLcipaLe 

eruit? 

Wie spelen hier 
een rol in?

Wat vinden we 
belangrijk voor 
de huurder als 

mens?

1

2

3
4
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participatie…
…komt de koers tot stand
om par.cipa.e te laten 
groeien en de stem van de 
huurders mee te nemen in
standpunten en adviezen.

We ze9en gezamenlijk
de koers uit en communiceren deze met u
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Hoe verder? 
Welke afspraken maken we?
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Wat vertelt u aan een ander over deze avond?

Krachtige expertise rondom wonen en huren

We sluiten af…


