
de huurderspraktijk 
na de Woningwet

Welkom @ 
participatielab

Een avond met:

Paul Doevendans
Tijs de Jong 

Olga Verschuren

Dinsdag 2 april 2019



Even 

kennismaken…
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HET PARTICIPATIELAB

We willen:

… verbinding in de driehoek, 
… invloed op corporatiebeleid, 
… besturen van een huurdersorganisatie

hoe doe je dat nou in de praktijk? 

Plek voor uitwisseling, kennisdeling en inspiratie

‘Leren participeren’ 

… op zoek naar passende manieren
… via interactieve werkvormen
… met actie en reflectie
… samen in gesprek
… kennis delen



15:30 uur Inloop

16.00 uur Opening en welkom 

16.10 uur Kennissessie: de huurderspraktijk na de Woningwet

16.50 uur Toelichting themasessies

17.00 uur Aan de slag: ronde 1

17.45 uur Eetpauze  

18.15 uur Aan de slag: ronde 2

18.45 uur Gezamenlijke bespreking

19.00 uur Terugblik en vervolg

19.15 uur Napraten met drankje

PROGRAMMA



De Woningwet krijgt van mij een …
(a.u.b. rapportcijfer 1-10, met korte toelichting)
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‘UW EVALUATIE’
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DE WONINGWET: BEDOELING EN PRAKTIJK

Bedoeling: disciplineren corporaties, o.a. 

- DAEB <-> niet-DAEB
- kerntaak en doelgroep begrensd
- versterken positie huurders en gemeenten

Praktijk: doelen goeddeels behaald, maar ….

- ongewenste volkshuisvestelijke en 
maatschappelijke effecten

- maatschappelijk ondernemerschap 
corporaties en lokaal maatwerk beperkt

- het lokale samenspel (in driehoek) in 
ontwikkeling

… en GEËVALUEERD



 Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 2500 EA Den Haag 

Betreft: Maatregelen huurmarkt en 
evaluatie herziene Woningwet 
22 februari 2019 

Iedereen in Nederland moet prettig kunnen wonen. 
Voorkeuren en woonwensen verschillen tussen 
mensen en levensfases …

De Kamerbrief van de minister



Uitgangspunten toekomstig beleid:

1. verbeteringen binnen huidig stelsel
2. meer ruimte voor lokale invulling
3. uitvoering/handhaving wetgeving eenvoudig 

met beperkte lasten (op principe, naar ‘geest’ wet)

Uitwerking: beleid volkshuisvesting, mogelijkheden corporaties, 
lokaal samenspel, participatie/positie huurders (HO’s)

De Kamerbrief van de minister



Vooraf: meer lokaal, binnen landelijke kaders

1. borgen betaalbare huren 
(inflatie huursom, huursprongen bij zeer lage huren, lage middeninkomens welkom)

2. betaalbare verduurzaming 
(‘tabel huur-verduurzaming’)

3. gepaste huur voor hogere inkomens 
(‘passende huisvesting en doorstroming’: snel optrekken huur voor hoge inkomens; 
DAEB-grens mede o.b.v. huishoudenssamenstelling)

HO: regelen in prestatieafspraken!

Thema 1: Volkshuisvesting



Motto: ‘meer slagkracht corporaties voor een 

prettige woonomgeving!’

1. aandacht voor kwetsbare complexen/wijken
2. inzet in leefbaarheid 

(schrappen grensbedrag, organiseren of direct ondersteunen van kleinschalige 
activiteiten gericht op ontmoeting tussen bewoners wordt mogelijk)  

3. differentiatie huur 
(meer middenhuur, meer met niet-DAEB, beter toepassen ‘passend toewijzen)

HO: beïnvloeden corporatiebeleid!

Thema 2: Corporaties



Motto: ‘meer, sterker, beter lokaal….’

1. betere samenwerking in wonen-welzijn-zorg:
- in complex, buurt, gemeente: ‘brede woonvisies’
- gemeente als ‘verbinder’ van domeinen
- creëren geclusterde woonvormen

2. versterken van lokale driehoek:
- stimuleren informatievoorziening en communicatie

- via ‘praktijkontwikkeling’

HO: lokaal sterk staan en meedoen!

Thema 3: Lokaal samenspel



Leerlessen en acties rondom woonvisie, bod, prestatieafspraken, geschilbeslechting

a) Communiceren dat meerjarige prestatieafspraken toegestaan zijn; er is geen wettelijke verplichting 

om jaarlijks opnieuw het gehele proces te doorlopen alsof er geen afspraken zouden zijn. Indien 

nodig, wordt dit in regelgeving verduidelijkt.

b) Overleg met Aedes, de Woonbond, VNG en VTW over specifieke wettelijke belemmeringen in de 

cyclus prestatieafspraken.

c) In samenwerking met de Woonbond, VNG, VTW en Aedes, wordt ingezet op het versterken van de 

kwaliteit van de lokale driehoek. Belangrijk onderdeel is het gezamenlijk actualiseren van de 

handreiking prestatieafspraken.

d) Voornemen om artikel 3 van de Overlegwet aan te passen, zodat het verplichte dubbele overleg 

tussen de huurdersorganisatie en de corporatie kan worden weggenomen.

e) De adviescommissie Geschilbeslechting Prestatieafspraken reflecteert in het voorjaar op het 

instrument geschilbeslechting. Dit kan, samen met de uitkomsten van de evaluatie van de herziene 

Woningwet, leiden tot aanpassingen ten aanzien van geschilbeslechting.

Thema 3: Lokaal samenspel



?

Thema 4: Participatie en positie huurders/HO



Motto: ‘ga (zo) door…..’

geen verdere ontwikkeling in wetgeving…. 
…. maar ontwikkeling in en via praktijk! O.a. rondom: 

• beleidsvorming: leefbaarheid/kwetsbare groepen + duurzaamheid + 
wonen-zorg + ‘passende huren’ (middenhuur, differentiatie) … 
dit vraagt om experimenteren

• prestatieafspraken: meer inhoud én steviger
• Professionalisering: deskundigheid, beïnvloeden, lokaal samenwerken, 

legitimeren, besturen….

HO: ontwikkel door!

Thema 4: Participatie en positie huurders/HO



Leerlessen en acties rondom huurdersparticipatie en –organisatie: 

a) zinvolle invloed: bezien voor welke beslissingen/thema’s het 
instemmingsvereiste van de huurdersorganisaties in de rede liggen.

b) ondersteuning: bezien hoe de huurdersorganisaties verder ondersteund 
kunnen worden

Thema 4: Participatie en positie huurders/HO



SAMEN AAN DE SLAG AAN 3THEMATAFELS

Versterking 
volkshuisvesting en 

corporaties

Versterking 

lokaal samenspel

Versterking 
huurdersparticipatie en 

-organisatie

Max. 8-9 
personen 

per groepje
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AAN DE SLAG!

RONDE 1
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SMAKELIJK ETEN!
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AAN DE SLAG!

RONDE 2



Versterking 
volkshuisvesting en 

corporaties

Versterking 

lokaal samenspel

Versterking 
huurdersparticipatie en 

-organisatie

SAMEN OPHALEN: 

HOOFDBOODSCHAP VAN IEDERE SESSIE? 



Rondvraag

• Wat neem jij mee? 

• Wat geef jij anderen mee? 

• Wat vertel ik anderen over vanavond? 
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VOLGEND PARTICIPATIELAB?

Toekomstige opgaven

• Professionaliseren

• Duurzaamheid

• Wonen mét zorg

• Armoede

• …



We zien u graag bij 

het volgende participatielab



SUCCES

MET DE LESSEN 

IN DE PRAKTIJK

BRENGEN!


