JAARVERSLAG 2021

Als Landelijk Huurders Platform streven
we ernaar samen met Woonzorg
Nederland (WZN), de huurcommissies
en de afzonderlijke huurders het
woonplezier voor iedereen te bevorderen.
Alleen samen krijgen we het cirkeltje rond.
Oftewel: Samen doen, Samendoen!
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1. INLEIDING
Corona, corona, corona, dat was het alles
overheersende in dit Bestuursjaar 2021 van
ook het Landelijk Huurders Platform (LHP).
Niet alleen in de privésfeer, maar ook bij
de vele overleggen, vergaderingen en
besprekingen van het LHP met Woonzorg
Nederland (WZN). Veelal werden deze
noodgedwongen via digitale middelen zoals
Teams en e-mailcontacten afgewerkt. En wat
waren we opgelucht als er na een dip in
de aantallen besmettingen we elkaar weer
konden ontmoeten in ons kantoor in Zwolle
aan de Terborchstraat 1, postcode 8011 GD.

Dit jaarverslag geeft weer wat in het
jaar 2021 is gedaan om de belangen
van deze mensen die huren van WZN
naar beste vermogen te behartigen.

Het LHP vertegenwoordigt als onafhankelijke
stichting alle mensen die huren van WZN en
een zelfstandig huurcontract hebben. WZN
betrekt het bestuur van het LHP actief bij het
voorbereiden en toetsen van haar beleid.
Onze visie daarbij is dat wij van waarde
moeten zijn voor de mensen die huren en met
hen moeten samenwerken, en actief zullen
werken, om onze invloed aan te wenden om
een prettige en betaalbare woonomgeving te
creëren met zo groot mogelijk woongeluk.
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2. BELEIDSVERANTWOORDING

In grote lijnen wordt in dit jaarverslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2021,
passende bij de kernthema’s van het LHP voor de mensen die huren bij WZN:

•	Betaalbaarheid van huren en aanverwante kosten
•	Huurdersparticipatie
•	Verbeteren van de zichtbaarheid van het LHP
•	Participatie en BOD brieven
•	Duidelijkheid over taken, bevoegdheden
en instructies van medewerkers WZN
•	Regionale samenwerking met en vanuit
de Huurderscommissies
•	Leveren van een ongestoord woongenot
en woongeluk.
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Intern ligt de focus op het optimaliseren van de
bedrijfsvoering, bestuurlijke versterking en het
professionaliseren. Het LHP betrekt daarbij de
achterban zoveel als mogelijk is en heeft een
uitgebreid netwerk van deskundigen op velerlei
gebied van wonen, techniek en wetgeving.
Tijdens de Bestuursdagen op 11 en 12 november
is er gesproken over Visie en Contouren voor de
periode 2022-2025.
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3. BELANGENBEHARTIGING
OP LANDELIJK NIVEAU
Het overleg tussen Raad van Bestuur
en managementteams van WZN
en de bestuursleden van het LHP
vinden elke twee maanden plaats.
In dit overleg worden beleidsplannen
en adviesaanvragen besproken en
toegelicht. Tevens worden diverse
zaken en ook huurderskwesties
besproken. Ook zijn er een aantal
kennis-sessies en bouwblokken
over specifieke onderwerpen aan de
orde geweest en twee zogenaamde
Benen Op Tafel gesprekken.

Onderwerpen die in 2021 in het overleg op
verschillende niveaus met WZN en anderen
werden besproken:
•	Sociaal statuut WZN
•	Aardbevingsgebied Groningen en HPAG
•	Leefbaarheid en woonomgeving
•	Brandveiligheid
•	Knelpunten-probleemdossiers
•	Ontwikkeling Toolkit
•	Woningwet, huurdersparticipatie
en afspraken
•	WZN woon-formules
•	Servicekosten incl. pilot
•	Kwartaalverslagen WZN
•	Jaarverslag en jaarrekening WZN
•	Begroting 2022 en meerjarenplanning WZN
•	Wijzigen Statuten en Huishoudelijk
Reglement
•	BOD-brieven
•	Prestatieafspraken
•	Onderhoud, renovatie en vernieuwing
•	Huurbeleid en aanpassingen 2021 voor
zowel sociale als geliberaliseerde woningen
•	Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
•	LHP voorjaars enquête en WZNtevredenheidsonderzoek
•	WZN aan- en verkoopbeleid
•	Woonbond
•	Provada Amsterdam
•	Challenge Sociale veiligheid
•	Verduurzaming
•	Ziggo zorgloket voor internet/televisie
aansluitingen
•	Begroting LHP 2021/22
•	Privacy procedures (AVG)
•	Communicatie en digitalisering
•	Kaderbrief WZN
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4. UITGEBRACHTE
ADVIEZEN
Voordat adviezen aan het LHP worden
gevraagd, licht WZN het voorgenomen
beleid toe en vindt er overleg plaats.
De adviezen van het LHP betreffende
aanbevelingen voor de uitvoering van het
beleid van WZN. Het LHP maakt bij het
opstellen van adviezen en het bespreken
van onderwerpen met WZN gebruik van
informatie van Huurderscommissies en
eigen informatie- en kennisbronnen.

van een goede beoordeling van het
voorgesteld beleid van WZN.
Het LHP is gevraagd visie te geven op de
verkoop van diverse complexen omdat
deze niet voldoen aan de tegenwoordige
normen en eisen van WZN, waar het o.a.
gaat om niet drempelvrije woningen en/
of complexen zonder recreatieruimte/
ontmoetingsruimte.

Ook komen vragen vanuit het land bij
het overleg met WZN aan de orde.
Het LHP betrekt de vragen bij de
adviseringen en wint indien nodig
deskundig advies in ten behoeve

De hiernavolgende adviezen zijn
conform de Wet Overleg Huurder
Verhuurder afgegeven:
• Streefhuurbeleid
• Inkoop Energie en meetdiensten
• Sociaal Statuut
• Huurbeleid en huuraanpassingen
•	BOD brieven 2021 met betrekking
tot prestatieafspraken
• Kaderbrief WZN
•	Diverse aan- en verkopen vanuit
de dispositielijst/wensportefeuille
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5. COMMUNICATIE MET HUURDERSCOMMISSIES EN INDIVIDUELE HUURDERS
De huurderscommissies en individuele
huurders zijn door middel van 4
nieuwsbrieven op de hoogte gehouden
van de meest relevante ontwikkelingen.
De nieuwsbrieven zijn na te lezen op onze
website www.lhp-wzn.nl . De Algemene
Vergadering biedt ook de mogelijkheid tot
direct contact met de vertegenwoordigers
van de Huurderscommissies. Daarnaast
heeft er veelvuldig contact plaats
gevonden met Huurderscommissies en
huurders via e-mail, telefoon en door
bezoeken aan de Huurderscommissies
door het Bestuur van het LHP verspreid
over het land.
Het LHP heeft in het voorjaar van 2021 een
enquête gehouden onder de aangesloten
Huurderscommissies. De uitslag daarvan
is gedeeld met de Huurderscommissies,
Raad van Bestuur van WZN en de Raad van
Commissarissen van WZN.

De vergadering, onder leiding van de
dagvoorzitter mevrouw Thea de Feijter,
bestond uit een dagprogramma met in het
ochtendgedeelte de verslagleggingen van
het jaar 2020 en het doorzicht naar 2022
e.v., de benoeming van de kandidaat-leden,
na acclamatie, de heren T. Stam, E. Leupen
en L. de Reus tot bestuurslid van het LHP.
Tevens werd er, onder grote dank voor zijn
bijdragen in het Bestuur, afscheid genomen
van de heer G. van Delden.
Zijn bestuurslidmaatschap eindigde vanwege
een wetsartikel dat gehandhaafd diende te
worden door het bestuur van het LHP! Verder
waren er een tweetal presentaties door leden
van het Managementteam van WZN m.b.t. de
pilot servicekosten en de participatienotitie
van WZN.

De Algemene Vergadering is dit verslagjaar
op 16 september gehouden in Ermelo.
Mede door de corona perikelen moest de
vergadering een keer worden uitgesteld.
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Het middagdeel bestond uit een inspirerende
presentatie over de Sleutel naar Woongeluk
door dhr. M. Teeuwissen. Hierna gevolgd door
discussierondes aan verschillende tafels.
En afgesloten met een evaluatie die heel wat
goede ideeën naar voren bracht en die in de
toekomst zeker gebruikt gaan worden bij de
vorming van beleid van WZN.

Door technische- en softwareproblemen was
het nog niet mogelijk om de nieuwe website
te starten. Vooral het beoogde onderliggende
ICT-programma is voorlopig nog een
bottleneck, maar er wordt hard gewerkt om
de nieuwe website op termijn te kunnen
presenteren. Maar op de huidige website is alle
relevante informatie nog steeds terug te vinden.

De vergadering werd bijgewoond door de heer
A. Pureveen van de Raad van Bestuur van WZN,
leden van het Management Team van WZN en
een delegatie van de Raad van Commissarissen
van WZN. De heer C. van Boven, voorzitter
van de Raad van Bestuur WZN was die dag
verhinderd maar sprak de vergadering via een
videobericht toch nog even toe. Voordracht
commissaris Bernd Schneiders stelde zich ook
voor middels een videopresentatie.

De organisatie van regiobijeenkomsten en
cursussen is door het beperkte aanbod en de
coronapandemie nog niet mogelijk.
De behartiging van de huurdersbelangen op
complex niveau ligt bij de Huurderscommissies.
Echter, enkele Huurderscommissies schakelden
het LHP in om conﬂicten te helpen oplossen.
Hiervoor heeft het LHP-contact gelegd met
de clustermanager en/of bewonersconsulent
en medewerkers van het hoofdkantoor van
WZN. Hierbij staat het belang van de huurder
altijd centraal.

Huurderscommissies en leden van het bestuur,
gezamenlijk werken aan oplossingen van
problemen en het voorbereiden van beleid
van het LHP.

In twee regio’s hebben Huurderscommissies
zich verenigd om gezamenlijke belangen op
regionaal niveau beter te kunnen behartigen.

“HET BELANG VAN
DE HUURDER STAAT
ALTIJD CENTRAAL.”
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Zo hebben in Amsterdam de Huurderscommissies
van alle complexen van WZN zich verenigd als
AHW, om samen met huurdersorganisaties van
andere corporatie de prestatieafspraken met de
gemeente te kunnen realiseren.
In het aardbevingsgebied is eenzelfde
constructie gebruikt om de huurdersbelangen
te behartigen bij de aardbevingsschade. Alleen
zijn er bij de WZN-complexen in het gebied
geen Huurderscommissies. Daarom is het
LHP de vertegenwoordiger bij het Huurders
Platform Aardbevingen Groningen (HPAG).
Ook in andere regio’s is een begin gemaakt
om dergelijke voor specifieke doelen
overkoepelende organisaties te starten.

Om goed voeling te houden met de achterban
en om gebruik te maken van de aanwezige
kennis en ervaringen en om de betrokkenheid te
vergroten is er een aantal vak- en werkgroepen
werkzaam of in de opstartfase. Waar mensen die
huren van WZN, leden van Huurderscommissies
en leden van het bestuur, gezamenlijk werken
aan oplossingen van problemen en het
voorbereiden van beleid van het LHP.

13

6. CONTACTEN VAN HET BESTUUR
In 2021 had het Bestuur van het LHP contact met:
Bestuur van de STICHTING WOONZORG NEDERLAND
• De heer C. van Boven, bestuursvoorzitter (CEO)
• De heer A. Pureveen, bestuurder (CFO)
Managementteam van de STICHTING WOONZORG NEDERLAND
• De heer E. Borova, interimmanager Klant en Services (tot maart 2021)
• De heer M. van Zon, manager Klant en Services (vanaf maart 2021)
• Mevrouw A. van Grunsven, manager Strategie en Organisatie
• Mevrouw K. Bosman, adviseur Strategie en Innovatie
• De heer B. Briels, teamleider Verhuur en Servicekosten
• Diverse beleidsmedewerkers van WZN
Raad van Commissarissen van de STICHTING WOONZORG NEDERLAND
• De heer R. Steenbeek, voorzitter
• Mevrouw K. Bisschop, commissaris
• De heer B. Schneiders, commissaris op voordracht en advies van het LHP sinds juli 2021
• De heer R. van de Kieft, commissaris op voordracht en advies van het LHP
• Mevrouw M.A.E. van der Waal, commissaris op voordracht en advies van het LHP tot juli 2021
Het LHP vindt het contact met de Raad van Commissarissen van belang, mede omdat het
LHP adviesrecht heeft o.a. in het ondernemingsplan van WZN. Het LHP is betrokken bij het
zoeken naar een nieuwe huurders/voordrachtcommissaris in verband met een mutaties in
de samenstelling van de RvC.
Het LHP hecht aan een goede verhouding met WZN met ruimte voor kritische opstelling
wederzijds.
Voordrachtsleden LHP voor de Klachtencommissie van de STICHTING WOONZORG
NEDERLAND
• De heer Mr. B. Geene
• De heer Mr. J. van Doorenmalen
De beide heren hebben zitting in de klachtencommissie van WZN sinds 1 januari 2021 met
een termijn van vier jaar.
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6.1. Externe deskundigen
DE WOONBOND
Sinds kort is het LHP toegetreden tot de
G10. Een invloedrijke groep van de grootste
huurdersorganisaties verenigd in de
Woonbond. Hiermee heeft het Bestuur van
het LHP meer inspraak en overleg
mogelijkheden bij Aedes en de voor ons
belangrijke ministeries.
Onze contactpersonen zijn o.a.:
• De heer Z. Willems
• Mevrouw S. Bovenhorst
• Mevrouw G. Holdert, cursusleider
• Ledenadministratie
DE NIEUWE WIND
•	Mevrouw T. de Feijter MBA,
advies en onderzoek
Het bureau van De Nieuwe Wind biedt
secretariële ondersteuning zoals telefoonen notuleerdiensten en is betrokken bij de
werving van nieuwe bestuursleden.
Ook is mevrouw de Feijter en haar team
betrokken bij de voorbereiding en de

uitvoering van de Algemene Vergadering,
alsmede de verslaggeving hiervan.
Jaarlijks wordt met Mevrouw de Feijter
visie en missie van het LHP herzien
en worden de doelstellingen van de
aankomende jaren vastgelegd.
FINANCIEEL ADVIES
• De heer L. van Mal
JURIDISCHE ADVIEZEN
• De heer Mr. F. van den Kastelen
• De heer Mr. T. Bruinsma
• De heer Mr. T. Gardenbroek
HUURCOMMISSIEZAKEN EN ADVIEZEN
SERVICEKOSTEN
• De heer Mr. Th. Gardenbroek
ICT-ADVIES EN ONTWIKKELING
• De heer Dr. F. van der Meijs
• Arcus-IT Group
GRAFISCHE VORMGEVING EN HUISSTIJL
• Qlant imagobouwers
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7. HET LHP IN 2021 IN CIJFERS
Door corona waren de vergaderingen op
een enkele na allemaal digitaal. Er waren in
dit verslagjaar geen aparte Dagelijks Bestuur
vergaderingen. Alle zaken zijn met het
voltallige Bestuur besproken en besloten.
Naast de diverse overleggen die hebben
plaatsgevonden met beleidsmedewerkers over
huurbeleid, servicekosten, knelpunten, veiligheid
en participatie, hebben we ook vergaderd.
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• Algemeen bestuur
• Algemeen bestuur met de
Raad van Bestuur WZN
• Algemeen bestuur met de
Raad van Commissarissen
• Algemeen bestuur met de
Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen
• Algemene Vergadering van
Huurderscommissies
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7.1. Mutaties aangesloten huurderscommissies
In 2021 heeft het Landelijk Huurders Platform
een aantal huurderscommissies ingeschreven
maar helaas ook uitgeschreven. Hieronder een
kort overzicht van deze mutaties;
Overzicht eerste kwartaal
Aanmeldingen

Afmeldingen

Geen

BC De Blinkstede

Tweede kwartaal
Aanmeldingen

Afmeldingen

BC De Rotonde

HC De Bodaan
HC De Première
HC Kempkenshof

Derde kwartaal
Aanmeldingen

Afmeldingen

HC De Arkel

HC Rossini

HC Hildo Kro

HC De Boogerd
HC Parkﬂat Thuvine
HC Weideheem 1
HC De Schuilhoeve
HC Hollandia Staete

Vierde kwartaal
Aanmeldingen

Afmeldingen

Geen

HC De Flesseman
HC Twee- en Vierspan
Rhoon
HC Dauwendaele
HC De Cavelier
HC Gouden Handen
HC Nederveen Cappelstraat

In 2021 waren 219 huurderscommissies bij het
Landelijk Huurders Platform aangesloten.
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8. NIEUWSBRIEVEN
Nieuwsbrieven worden verstuurd aan
alle huurderscommissies. Het merendeel
gaat elektronisch, via e-mail. Naar 43
huurderscommissies wordt de nieuwsbrief
nog op papier verstuurd. Inmiddels
versturen we ook digitaal onze nieuwsbrief
naar 146 Individuele mensen.
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9. BESTUURSSAMENSTELLING IN 2021
EN ROOSTER VAN AFTREDEN
Samenstelling en rooster van aftreden conform inschrijving van Kamer van Koophandel

Voorzitter:

de heer R. Roza, Emmeloord

20-11-2023

1e termijn

Secretaris:

mevr. E.C. van Vliet, ’s Heerenberg

05-12-2022

1e termijn

Penningmeester:

de heer C.J. Bol, Amsterdam,
tevens vicevoorzitter

28-11-2023

1e termijn

Bestuurslid:

de heer G. van Delden

tot en met 31 juli 2021

Bestuurslid:

de heer T. Stam, Amsterdam

16-09-2024

1e termijn

Bestuurslid:

de heer E. Leupen, den Haag

16-09-2024

1e termijn

Bestuurslid:

de heer L. de Reus, Losser

16-09-2024

1e termijn

Kandidaat-bestuurslid:

de heer A. van Rooij, Groningen

Kandidaat-bestuurslid:

de heer T. Smeets, Breda

Kandidaat-bestuurslid:

de heer J. Larsen, Doetinchem

Kandidaat-bestuurslid:

de heer P. Jansen, Vogelenzang
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