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Wat was het een hete zomer met tropische temperaturen. Het ziet er naar uit dat we om
van de zon te genieten niet meer naar Zuid-Europa hoeven te gaan. Het lijkt wel of Zuid-

Europa naar ons toe is gekomen, compleet met droogte
en watertekorten.
En nu half september komen de regenbuien in alle
hevigheid op ons neer en worden de rivieren weer gevuld
en op sommige plaatsen is er zelfs wateroverlast met
overstroomde straten. De klimaatcrisis wordt steeds
duidelijker zichtbaar.

Na een rus�ge periode in augustus zijn we weer volop
bezig, niet alleen in ons mooie pand in Zwolle, maar ook

in het land. In Zeeland en in het Groninger aardbevingsgebied, maar ook in de grote steden
is er voor ons werk aan de winkel. En “last but not least” kwam de minister voor
Volkshuisves�ng met zijn plannen over de presta�eafspraken zodat de bestuurstafel
bedolven raakt onder de hoeveelheid papier en de printer op volle toeren draait. Maar daar
gaat u in deze nieuwsbrief wel meer over lezen.

Verder kunnen wij u meedelen dat we Rosi Straten hebben kunnen verwelkomen als
kandidaat-bestuurslid en dat zij is begonnen aan haar introduc�e en inwerkperiode.

Voor dit najaar biedt het LHP leden van huurderscommissies opnieuw de mogelijkheid
deel te nemen aan cursussen van de Woonbond.
Wij bieden u nu de mogelijkheid om gebruik te maken van het cursusaanbod dat de
Woonbond online aanbiedt als open inschrijving. De kosten voor deelname zijn voor
rekening van het LHP.
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Het LHP wil ook huurders in wooncomplexen waar geen huurderscommissie ac�ef is en
leden van de vak- en werkgroepen van het LHP de kans bieden de kennis te verbreden.
Behoort u tot de volgende doelgroep, dan kunt u gebruik maken van het aanbod:

Leden huurderscommissies (maximaal 2 leden per huurderscommissie per cursus)

Leden van een werk- of vakgroep van het LHP

Huurders vanuit complexen waar geen huurderscommissie aanwezig is. Deze huurder moet
dan een gemo�veerd verzoek doen aan het bestuur van het LHP door een e-mail te sturen
naar info@lhp-wzn.nl
De cursussen waar u zich voor kunt inschrijven zijn:

3 november Een (werk)plan voor de achterban

17 november Onderhoud bij woningcorpora�es

1 december Toewijzingsregels en systemen

8 december Huurders en de VVE

Deze cursussen kunt u vinden op h�ps://service.woonbond.nl/event?type=2

De Nieuwe Wind
In mei 2022 hebben een aantal leden van huurderscommissies succesvol een training
afgerond bij De Nieuwe Wind. Een training die hen goed op weg hielp in de rol van lid van
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een huurderscommissie in met name het proces presta�eafspraken.

De trainer begeleidt de cursus live-online en is er dus gewoon bij om de lesstof aan u over te
brengen en uw vragen te beantwoorden.

Wij werken online met u samen via het programma MS Teams. Meer informa�e ontvangt u
na een telefontje met De Nieuwe Wind via 06-19 56 40 45 of via info@lhp-wzn.nl

Het wordt er gedurende het jaar
2022 niet echt leuker op. Hebben
we net Corona gehad, valt Rusland
Oekraïne binnen. De gevolgen zijn
verschrikkelijk. Vergeleken met de
inwoners van het getroffen land
zijn onze zorgen in verhouding
klein, maar... voor erg veel
mensen die huren van Woonzorg
zijn de gevolgen enorm.
De prijs van energie gaat soms 6
tot 10 keer over de kop, de infla�e
giert de pan uit en rondkomen
wordt steeds moeilijker. Steeds meer mensen houden aan het eind van hun geld een
stuk(je) maand over. Het eind lijkt ook nog niet in zicht. Gelukkig lijkt het erop dat de
overheid een helpende hand toesteekt, maar dat zal nooit voldoende zijn om het grote
verschil te overbruggen.

Wat kunnen we zelf doen en misschien ook wel samen?
Het bestuur van het LHP hee� bij WZN aangegeven dat er heel makkelijk op de kosten van
energie in algemene ruimten kan worden bespaard. In veel gebouwen en complexen is er
een overdaad aan licht en zijn er op veel plaatsen lichtelementen die alleen maar voor de
sier zijn en dus veel geld (gaan) kosten.

Ook verwarmingen in algemene ruimten kunnen op een veel lagere stand, en bij geen
gebruik uit! Buitenverlich�ng, op gevels en in tuinen kunnen worden uitgeschakeld of
verminderd. Het moet ook wel lee�aar blijven.

Wat kunnen we doen in gebouwen met “blokverwarming”?
Zorg ervoor dat radiatorknoppen makkelijk draaibaar zijn. Zwaar draaiende knoppen, ook bij
thermostaatkranen laten we makkelijk helemaal openstaan. Als het dan te warm wordt
doen we de ramen, deuren en schuifpuien wel open. Net zolang tot de temperatuur binnen
weer aangenaam is en we beginnen weer van voren af aan. Wat een verspilling.

Wat kunnen we in ons eigen appartement of huis doen?
Vooral bij blokverwarming is het noodzakelijk je minuten dat u onder de douche staat te

Nieuwsbrief september 20223

Hebben wij nog energie over voor energiebewust denken?



verminderen. Neem een kookwekker mee en stel een �jd in tussen 3 en 5 minuten. Ook 2 –
3 keer per dag onder de douche is niet helemaal normaal en kan makkelijk anders. Tenslo�e
moet bij blokverwarming de last door iedereen worden gedragen en u moet wel uw
verantwoordelijkheid nemen.

Hoe weet u nu hoeveel energie u verbruikt als u energiemeters hebt en centraal afrekent.
De rekensom is eenvoudig: 1 Kilojoule staat gelijk aan 31,2 kuub gas. Kuubs maal de prijs
per kuub(kilojoule) is de verbruikte last aan energie.

Probeer om met een aantal betrokken medebewoners (bijvoorbeeld leden van de
huurderscommissie), samen met de bewonersconsulent een plan te maken en te kijken
waar energie wordt “gemorst”.

Doe het samen, doe het met elkaar. Allereerst is het veel leuker, komen goede ideeën naar
boven en maakt u een plan van aanpak.

Deel dat met alle mensen die huren in uw complex en de eerste resultaten komen al snel.
Want geld dat u niet hoe� uit te geven gee� lucht om rond te komen.

Deel de ideeën via de schermen in de hal van uw woongebouw en zorg samen met elkaar
dat de meest kwetsbaren onder ons makkelijker de komende �jden doorkomen.

Er is veel in beweging in de wereld van het
LHP en WZN. Na een periode van het
opbouwen van een vernieuwde rela�e met
elkaar in het LHP én met WZN staan we nu
op een heel belangrijk punt.
De Landelijke Presta�eafspraken voor de
woningbouw (900.000 nieuwe woningen in
nog maar 8 jaar) gee� de
huurdersorganisa�es een unieke posi�e,
namelijk inspraak op lokaal niveau. De vraag
is, hoe kom je daar en hoe kom je belangrijke zaken te weten?

Het LHP hee� een plan gemaakt om u, nu meer direct, te bereiken. Wij gaan werken in
regio’s, dichter bij u in de buurt. Waarom doen we dat? Wel, om uw stem nog beter te laten
doorklinken bij ons, de woningbouwcorpora�e en de overheden.

De seniorenhuisves�ng staat onder druk. Sociale huisves�ng nog sterker. Corpora�es
moeten enorm veel huizen bouwen, terwijl de grond niet van hen is. Gemeenten hebben
het financieel erg moeilijk en de provincies worden de bepalende organisa�es voor de
planning van de te bouwen huizen.

En waar blij� u, als huurder en braaf huur betalende burger? Waar is uw inbreng, wat zijn
uw rechten en wat kunt u beïnvloeden? Welnu, u hee� meer invloed dan u denkt, maar
alleen is maar alleen en u krijgt vaak niet de informa�e die nodig is en hee� niet de
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contacten die nodig zijn. Samen staan we echter sterk en het LHP hee� een sterke basis, en
dat bent u!

Het LHP hee�, samen met WZN, een par�cipa�e no��e opgesteld en dat is belangrijk, want
par�cipa�e betekent: Meedoen. Op veel manieren, zowel formeel (we�elijke grondslag) als
informeel (op ac�viteitenniveau). Beide terreinen zijn enorm waardevol en binnen de
gebouwen van WZN een bindende en vertegenwoordigende factor. Uw contacten binnen de
diverse organisa�es zijn een bron van kennis en inspira�e. Senioren kijken niet achterom,
maar bepalen iedere dag de koers van de komende en van een inspirerende toekomst.

Uw stem willen we graag meer horen. Uw inbreng is voor allen van enorm groot belang.
Samenwerking op diverse terreinen en niveaus is van levensbelang voor de toekomst.
Kortom; we komen naar u toe, zoeken u op en vragen uw inbreng en deelname, want dat is
onze toekomst waard. Onze vraag, én ons advies: kom op, doe mee. Samen voor elkaar.

Zoals u misschien weet voert het bestuur van het LHP met WZN al geruime �jd, gesprekken
over de servicekosten. In september 2021 hebben wij �jdens de jaarvergadering van het
LHP aandacht besteed aan de “Pilot Servicekosten”. U hee� toen een boekje ontvangen met
de �tel “Afspraken over servicekosten maken we samen”. Dit boekje is terug te vinden via

www.landelijkhuurderspla�orm.nl/huurderscommissies/servicekosten.
Halverwege dit jaar, hebben WZN en het LHP,
de pilot servicekosten afgerond en besloten dat
alle vier servicekosten onderwerpen vanuit dit
boekje vanaf begin 2023 kunnen worden
geïmplementeerd.

De onderwerpen zijn:

• Glasbewassing

• Schoonmaak

• Tuinonderhoud

• Bewonersconsulenten en declarabiliteit.

Over de andere onderwerpen worden eind dit
jaar geprioriteerd en zullen Woonzorg
Nederland en het LHP u hierover nader
informeren in het jaar 2023.

Servicekosten



Ga het gesprek aan met uw bewonersconsulent en trek samen op in dit proces
Alle bewonersconsulenten van WZN, zullen in de maanden september en oktober worden
geïnformeerd over de nieuwe werkwijze.

Vanaf 1 november kunt u als bestuur van uw huurderscommissie contact opnemen met uw
bewonersconsulent om gezamenlijk, nieuwe afspraken te maken over de hierboven
omschreven onderwerpen van de servicekosten. Het spreekt voor zich dat als er al
contracten liggen met een langere loop�jd, dat dit dan gerespecteerd dient te worden. U
kunt natuurlijk gezamenlijk met uw bewonersconsulent, wel het gesprek aangaan met uw
leveranciers.

Laat het ons weten. We willen leren van uw ervaringen
Als u in gesprek gaat met de bewonersconsulent over de servicekosten stellen wij het op
prijs wanneer u dit wil delen met het LHP, middels een mail naar info@lhp-wzn.nl. Wij
willen graag hiervan leren en deze kennis delen.

Verifieer uw denkbeelden en verwach�ngen voordat u het gesprek aangaat
Het bestuur van het LHP wijst u er
nadrukkelijk op, voordat u in gesprek gaat
met WZN, te verifiëren of de denkbeelden
van uw commissie overeenstemmen met
wat de huurders van uw gebouw/complex
vinden. U handelt immers volgens de wet-
en regelgeving. Bijvoorbeeld de regels
opgenomen in de Overlegwet. (Het LHP
verstrekt u eventueel gra�s het boekje van
de Woonbond over de Overlegwet. U kunt
dit aanvragen via info@lhp-wzn.nl. Jaarlijks
dient een huurderscommissie
verantwoording af te leggen over de ac�viteiten van het afgelopen jaar en dient u ook aan
te geven, wat u gaat ondernemen in het aankomende jaar.

In het kader van deze nieuwe regeling servicekosten is er nog één uitzondering opgenomen,
die geldt vanaf 1 januari 2022; dat is de regeling van de glasbewassing.

We wijzen u graag op een wijziging in de regeling van de glasbewassing en met name de
onbereikbare delen. Hierover is afgesproken met Woonzorg dat vanaf deze datum het
zogenaamde Haagse arrest wordt gevolgd.

Dit betekent dat het toegankelijk maken van het onbereikbare glas voor kosten is van de
verhuurder. Net zoals de arbeidskosten voor de glasbewassing van het onbereikbare glas
met een maximum van 4 x per jaar. Dit is van toepassing op alle complexen. Wat bereikbaar-
en onbereikbaar glas is, wordt bepaald volgens de Arbo publica�e Aboma. In het kader van
veiligheid en van G’oud kan, waar van toepassing rekening, worden gehouden met de
doelgroep.
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Het bestuur van het LHP is ervan op de
hoogte dat dit de laatste �jd tot een
mogelijke discussie hee� geleid met uw
bewonersconsulent. Vandaar dat het bestuur
deze regeling expliciet hee� vastgelegd in een
overeenkomst getekend door de Raad van
Bestuur van WZN en het bestuur van het LHP.
Deze overeenkomst kunt u ook terugvinden
op de website van het LHP. Op de laatste
vergadering van WZN en het LHP werd deze
overeenkomst servicekosten getekend.

Hee� u nog vragen neem dan contact op via
info@lhp-wzn.nl

Begin september is Rosi Straten bij het LHP begonnen als
kandidaat-bestuurslid. Rosi is 71 jaar geleden geboren in
Zutphen en woont nu in Deventer. Ze hee� een ruime
ervaring op het gebied van wonen en leidinggeven en
vooral bij gemengde complexen.
Rosi zat 8 jaar in een VVE en hee� ook in een
huurderscommissie gezeten. Ze hee� lang gewerkt bij onder
andere Auping en Schuitema. Naast lezen houdt ze van
wandelen, fietsen, zwemmen maar ook van kunst.

Gevraagd naar haar drijfveren zegt ze dat ze er wil staan voor
de gewone huurder. Het grote geld komt nou eenmaal uit de
zakken van die mensen en die voelen zich vaak “gepiepeld”.

Toen ze op het tv-scherm in haar complex de vacature zag hee� ze even moeten denken
maar besloot toch zich in te willen ze�en en zo bij te dragen aan de maatschappij in het
algemeen en de huurders in het bijzonder.

Rosi is iemand met veel talenten. Zo kan ze zich heel kwaad maken als er niks wordt
opgelost Maar ze kan ook goed luisteren en hee� snel zaken door. Maar als ze misstanden
ziet is ze heel oplossingsgericht. Ze hee� een gedrevenheid voor de huurders. Rosi is er
eerlijk over dat zij geen heel sociaal iemand is maar wel een teamplayer.

Er staat veel te gebeuren de komende jaren met de sterke vergrijzing. Dat is een uitdaging.
Hoe gaat het bijvoorbeeld met de groep die zichzelf niet redt? Die bijvoorbeeld een �a hee�
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gehad en daardoor niet meer precies weet wat er allemaal gebeurt maar wel zelfstandig
moet wonen. Hoe kan het LHP helpen om er ook voor zo’n groep te zijn. Welke
woonvormen gaan we krijgen en sluit dat aan bij de wensen van de huurders? En dat is
waarom Rosi bij het LHP wilde: meedenken en verantwoordelijkheid nemen.

Het bestuur is blij met de kandidatuur van Rosi en hoopt dat ze zich snel thuis gaat voelen in
de bijzondere wereld van sociale huisves�ng.

Het LHP is er voor alle huurders van Woonzorg Nederland. Om de belangen van alle
huurders zoveel als mogelijk te kunnen behar�gen zijn huurderscommissies van groot
belang.
Een fors aantal complexen van WZN hee� nog geen huurderscommissie. Daarom gaan we in
de loop van volgend jaar een project starten om huurders enthousiast te maken voor zo'n
commissie. Het gaat om uw belangen. Zaken die direct
uw complex aangaan en wanneer u wilt ook het belang
van uw directe omgeving.

Vanaf oktober gaan we in de vorm van een pilot
ontdekken hoe we u het beste kunnen bedienen. Met
een geselecteerd aantal complexen verspreid over het
land gaan we in gesprek.

Dat betekent dat bewoners in deze complexen benaderd
zullen worden door Thijs Smeets of Paul Jansen. Zij zullen
u vragen met hen in gesprek te gaan en zullen u uitleggen
wat een huurderscommissie is en hoe je zo’n huurderscommissie kunt opze�en. Uiteraard
zullen zij u aangeven wat de voordelen zijn voor uw huurders/woongebouw en wat het voor
huurders/woongebouw kan opleveren.

De volgende nieuwsbrief verschijnt kort voor Kerstmis
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Telefonische bereikbaarheid

Het landelijk Huurders Pla�orm is op werkdagen

telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur via

telefoonnummer 085-483 31 27.

De recep�oniste neemt uw vraag graag aan en

zorgt dat er contact met u wordt opgenomen.

Bezoekadres:
Terborchstraat 1
8011 GB Zwolle

Postadres:
Postbus 73

1180 AB Amstelveen
Telefoon:

085-483 31 27
(op werkdagen van 10 - 12 uur)

E-mail:
info@lhp-wzn.nl

Website:
www.landelijkhuurderspla�om.nl

Contact

Hee� uw complex al een huurderscommissie?

Foto: Thijs Smeets en Paul Jansen


