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Op 14 mei 2018 organiseerde Atrivé het eerste ‘Participatielab’ van 2018 over het thema ‘Huurdersbeleving’. 
In het Huis van Portaal, een prachtige plek! 

Huurdersorganisaties vragen zich af: 
 Ik hoor klachten of krijg vragen van mijn buren en van andere huurders. Hoe vertaal ik die op een goede 

manier naar gesprekken met de corporatie?
 De corporatie vraagt van ons mee te praten over hun beleid en de strategie. Hoe brengen we hier op een 

praktische manier meer beleving van de huurders in? 
 Ik wil weten wat er onder huurders speelt, de corporatie ook. Trekken we samen op om die informatie te 

verzamelen of juist niet?
 Ik verdiep me zelf flink in de materie; wetswijzigingen, prestatieafspraken, duurzaamheid, 

huurverhogingen et cetera. Hoe houd ik een balans tussen het geven van mijn eigen mening en de 
spreekbuis van alle huurders zijn?

Janine Boers, gespreksleider van de Participatielabs en senior adviseur bij Atrivé, leidde in hoe ‘de huurder’ 
verandert, gaf daarbij enkele statistieken ter ondersteuning en deelde drie noties:
1. Hoe zorg je als bestuur van een HO dat er verbinding blijft tussen systeem en leefwereld?
2. Wie/wat zijn belangrijke intermediairs om de verbinding tot stand te brengen? (commissies, 

woonconsulenten, ervaringsdeskundigen)
3. Welke verbindingsmechanismes doen recht aan de leefwereld?  (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen, 

Verhalen vertellen, Samen Simpel Doen, klantreizen)

Ton en John van de Huurdersraad in Velsen hebben hun ervaringen met de bestuursevaluatie van Atrivé 
gedeeld. Het evaluatiegesprek was voor hen verrijkend, hielp elkaar beter te begrijpen en vooruit te kijken 
naar wat de komende periode beter/anders/meer te gaan doen.
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INTRO



Atrivé heeft een bestuursevaluatie voor huurdersorganisaties ontwikkeld.

Inmiddels hebben enkele huurdersorganisaties van deze dienst gebruikgemaakt.

Ton en John van de Huurdersraad in Velsen hebben hun ervaringen met de bestuursevaluatie 
van Atrivé gedeeld. 
• Het evaluatiegesprek was verrijkend.
• Het hielp elkaar beter te begrijpen.
• Open en bekrachtigend ontwikkelpunten met elkaar gedeeld.
• Inzicht gekregen hoe ik de effectiviteit van mijn eigen gedrag kan vergroten.
• Het hielp bij het vooruit te kijken naar wat de komende periode beter/anders/meer te gaan 

doen.
• Meer dan de moeite van de investering waard!
• En de corporatie ondersteunde deze ontwikkeling van harte.
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ERVARINGEN BESTUURSEVALUATIE



Na de introductie en het delen van de ervaringen over de bestuursevaluatie 
gingen we uiteen in twee groepen:

 Met Juliette Oosterwegel over huurdersbeleving bij jouw 
huurdersorganisatie: vertellen hoe jouw huurdersorganisatie de beleving 
van huurders op tafel krijgt.

 Met Joeri Zandvliet over de ‘de rauwe werkelijkheid op tafel’: de praktijk 
van de veranderende en diverse achterban inbrengen. De huurder een 
stem geven!
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SESSIES
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SESSIE: HUURDERSBELEVING (1)
We hebben met elkaar gesproken over de verschillende manieren waarop de aanwezige 
huurdersorganisaties de huurdersbeleving op tafel krijgt. Er kwamen diverse praktische 
voorbeelden langs. Goede tips:

 Sluit aan bij activiteiten van de corporatie om in gesprek te gaan met de achterban; bijvoorbeeld wanneer 
er een renovatie gepland staat.

 Betrek medewerkers van de corporatie bij jullie activiteiten; bijvoorbeeld bij huisbezoeken. Samen hoor je 
meer en het zorgt voor verbinding.

 Voer gericht eigen onderzoek uit wanneer standpunten van bewoners niet helder zijn.
 Communityprojecten, hoe kleinschalig ook, zijn voor veel oudere bewoners van toegevoegde waarde om 

te kunnen participeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezamenlijke tuinprojecten. 

Er werd een mooie vergelijking gemaakt met een boeket bloemen; elke activiteit om de stem van 
de achterban te laten weerklinken kun je zien als een losse bloem. Om een mooi en divers boeket 
samen te stellen dient elke huurdersorganisatie verschillende activiteiten te ontplooien om de 
gedeelde huurdersbeleving boven tafel te krijgen. Daarin is de samenstelling van elke boeket 
uniek.



We hebben de sessie afgesloten met de volgende gedachte; 

“Het streven is niet om elke huurder individueel te spreken, maar om voor jezelf 
voldoening te halen uit de bijzondere en motiverende gesprekken die je met een 
aantal huurders per jaar hebt.”

7

SESSIE: HUURDERSBELEVING (2)
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SESSIE: OP WEG NAAR DE ‘RAUWE WERKELIJKHEID’ OP TAFEL
We hebben met elkaar besproken hoe dé huurder verandert en wat dat betekent. 
Hoe kun je de leefwereld van de huurder als huurdersorganisatie vertalen naar de 
systeemwereld (prestatieafspraken, huurbeleid, advies over ondernemingsplan et cetera). 
Je bent als bestuur van de huurdersorganisatie een soort intermediar tussen de bewoner en de 
corporatie.

Situatie:
 De achterban vindt betrokken zijn moeilijk. 
 Tijd is geld, eigen belang staat voorop. 
 Een deel van de huurders heeft taalproblemen.
 Vereenzaming heeft effect.
 Nog minder mensen durven mee te denken en doen. 
 Zelf huisbezoeken afleggen kan dan helpen!
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SESSIE: OP WEG NAAR DE ‘RAUWE WERKELIJKHEID’ OP TAFEL
Bestuursleden hebben tot slot nagedacht over thema’s waarover ze graag meer de rauwe 
werkelijkheid op tafel willen krijgen:

 Steeds meer Poolse mensen die in de regio zijn gaan werken wonen in een kern, dat heeft 
impact op de leefbaarheid. Dat graag in beeld brengen en met de gemeente bespreken!

 Van huurders horen hoe ze denken over duurzaamheid. Wat is het hen waard qua 
woonlasten om in een duurzame woning te wonen?

 De corporatie vraagt inkomensafhankelijke huurverhoging. Wat betekent dat voor de hogere 
inkomens? Blijven ze zitten, willen ze vertrekken, hebben ze alternatieven op de lokale 
woningmarkt?
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OPLEIDINGEN EN 2E PARTICIPATIELAB
We hebben kort verteld dat we op basis van de vragen van huurdersorganisaties in 
de komende twee maanden twee cursussen gaan geven:
1. Duurzaamheid: de weg naar CO2-neutraal in 2050.
2. Gesprekspartner binnen prestatieafspraken.

De cursussen zijn 2x 3 uur in het midden van het land. Voor € 275,- incl. btw. 

Na de zomer gaan we inventariseren wie mee wil doen met een cursus ‘Huurbeleid 
voor huurdersorganisaties: de regels en een beargumenteerd advies’. Heeft u al 
interesse? Opgeven kan via secretariaat@atrive.nl .

In het najaar van 2018 organiseren we het volgende Participatielab. Jullie ideeën 
voor thema’s: leefbaarheid (in prestatieafspraken), ‘liefde’ voor de bewoner en de 
specialisten uitnodigen op het terrein van duurzaamheid.

http://www.atrive.nl/agenda-opleidingen/artikel/article/cursus-duurzaamheid-voor-huurdersorganisaties-de-weg-naar-een-co2-neutraal-2050/
http://www.atrive.nl/agenda-opleidingen/artikel/article/cursus-gesprekspartner-binnen-prestatieafspraken-voor-huurdersorganisaties/
http://www.atrive.nl/agenda-opleidingen/artikel/article/opleiding-huurbeleid-voor-huurdersorganisaties-de-regels-en-een-beargumenteerd-advies/
mailto:secretariaat@atrive.nl


11

We zien u graag bij het 
participatielab na de zomer!

Janine Boers
j.boers@atrive.nl
06 25 05 18 03

Juliette Oosterwegel
j.oosterwegel@atrive.nl
06 30 28 65 00

Joeri Zandvliet
j.zandvliet@atrive.nl
06 25 05 17 73

mailto:j.boers@atrive.nl
mailto:j.oosterwegel@atrive.nl
mailto:j.zandvliet@atrive.nl
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