
Beste	lezer,
De	zon	staat	hoog	aan	de	lucht,	je	hoort	overal
vogels	en	spelende	kinderen;	het	teken	dat 	de
zomer	weer	begonnen	is.	Er	is	meer	tijd	om
buiten	door	te	brengen	wat	meer	tijd	om	te
denken	aan	de	toekomst	en	aan	komend
seizoen.

Bij	De	Nieuwe	Wind	genieten	we	ook	uitbundig
van	het	zomerse	klimaat	en	lopen	alvast	vooruit
op	zaken	die	van	belang	zijn...	voor	jou,	voor	je
achterban	en/of	voor	de	huurders	waar	je	mee
samenwerkt.	Hierover	lees	je	meer	in	deze
nieuwsbrief.

Alle	partners	van	De	Nieuwe	Wind	wensen	je	een	mooie 	zomer,	geniet 	van 	het 	mooie 	weer.
Misschien	is	er	wel	eens	een	moment	waarop	je 	met 	de 	zon 	op 	je 	neus 	De 	Nieuwe 	Wind 	door 	je
haren	voelt	waaien!

Mocht	je	naar	het	buitenland	vertrekken	en	benieuwd 	zijn 	hoe 	het 	met 	de 	sociale 	huisvesting 	in
jouw	vakantieland	gesteld	is,	dan	is	het	mischien 	interessant 	om 	dit 	artikel 	te 	lezen. 	

Hartelijke	groet	namens	het	Nieuwe	Wind-team,
Thea	de	Feijter
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DE	ZOMER	IS	BEGONNEN!

Inbrekers	gaan	níet
op	vakantie
"Alleen	mensen	die	op	vakantie	zijn	hebben
met	dit	weer	hun	ramen	gesloten"	schreef
twitteraar	@inbreker	ooit	eens.	Sta	daar
eens	bij	stil	als	je	op	vakantie	gaat.	Laat	een
bevriende	buur	of	kennis	tijdens	je	vakantie
uw	ramen	eens	openzetten.	Meer	tips...

De
Bewonerscommissie
Vanuit	De	Nieuwe	Wind	helpen	we	je	graag
aan	meer	beweging.	Dit	geldt	ook	voor	de
ontwikkeling	van	bewonerscommissies.
Zodra	bewonerscommisises	zich	sterker
ontwikkelen	neemt	de	invloed	van	de
achterban	in	wooncomplexen	en	in	de
samenleving	toe.	We	merken	vaak	dat	BC's
meer	plezier	gaan	beleven	in	de	rol	die	zij
vervullen.	
	
Als	er	een	bewonerscommissie	is,	dan	heeft	de	verhuurder	de	plicht	om	over	bepaalde	zaken
informatie	aan	de	bewonerscommissie	te	verstrekken,	advies	te	vragen	en	overleg	te	voeren.
Zo	moet	de	verhuurder	een	bewonerscommissie	vooraf	informeren	als	hij	bijvoorbeeld	het
pakket	servicekosten	in	het	complex	wil	veranderen.	

Als	bewonerscommissie	kun	je	de	verhuurder	adviseren	en	de	verhuurder	moet,	als	hij	het
advies	van	de	BC	niet	overneemt,	kunnen	motiveren	waarom	hij	dat	niet	doet.	Dat	zijn	rechten
die	je	als	individuele	bewoner	niet	hebt.	Met	een	bewonerscommissie	kun	je	dus	beter	opkomen
voor	de	belangen	van	de	huurders	in	jouw	wooncomplex.

Programma
BC's	die	al	een	training	hebben	gevolgd	weten	beter	waar	ze	met	de	huurders	over	in	gesprek
kunnen	en	hoe	ze	meer	bij	de	bewonerscommissie	betrokken	kunnen	worden.	De	praktische
tips	kunnen	ze	meteen	in	de	praktijk	brengen.	Informatie	over	deze	training	ontvang	je	meteen
wanneer	je	contact	opneemt	met	ons	of	Download	de	brochure

Vind	je	het	leuk	om	te	zien	hoe	bewonerscommisises	in	Cuijk	enthousiast	raakten	van	deze
training?	Kijk	dan	even	mee	naar	deze	weergave

Meer	te	weten	komen	over
volkshuisvesting

Huurdersvereniging	Patrimonium
Veenendaal	heeft	sinds	enkele	maanden
een	Woonadviesgroep.	Deze	groep
mensen	adviseert	het	bestuur	van	de
huurdersorganisatie	in	vraagstukken	als
bijvoorbeeld	leefbaar	en	duurzaam	wonen.
Door	deze	vorm	van	participatie	ervaart
HVPV	altijd	steun	in	de	rug	van	de	huurders
en	is	hun	legitimiteit	geborgd.	 Om	de
Woonadviesgroep	een	goede	basis	mee	te
geven	namen	zij	deel	aan	de	training
Wegwijs	in	de	sociale	huursector.

Ook	nieuwe	bestuursleden	namen	aan	de	training	deel.	Het	bestuur	zag	een	win/win	in	deze
unieke	samenwerking	ontstaan	en	kijkt	hier	zeer	positief	op	terug.

Ontzorgabonnementen	-	Dát	maakt
een	verschil
Voel	De	Nieuwe	Wind	in	je	rug
Het	wordt	je	maar	allemaal	voor	de	voeten	geworpen:	Social	media	(Twitter,	Facebook,	Insta,
etc.),	website,	nieuwsbrieven	en	persberichten.	Ga	er	maar	aan	staan.	Je	wil	zichtbaar	zijn	voor
de	huurders	en	vaak	komt	het	bijhouden	van	deze	kanalen	dan	maar	op	één	persoon	neer.
Alsof	je	niks	anders	te	doen	hebt!

Met	de	Overlegwet	in	het	achterhoofd	ben	je	je	ervan	bewust	dat	er	een	verantwoordelijkheid	op
je	schouders	rust:	Betrek	je	huurders	bij	de	overwegingen	die	je	hebt	en	de	beslissingen	die	je
neemt.	Makkelijk	gezegd,	maar	hoe	doe	je	dat?	Door	je	social	media	op	een	goede	manier	in	te
zetten	kun	je	huurders	laten	participeren	en	tegelijk	informeren	en	betrekken.	Dát	is	legitiem
zijn.
Heb	je	hulp	nodig	bij	het	gebruik	van	Facebook	of	jullie	nieuwsbrief?	Check	dan	de
ontzorgabonnementen	van	De	Nieuwe	Wind	eens.	Je	organisatie	helpen	we	hiermee	beter	op
de	kaart	te	zetten	en	zichtbaar	te	zijn	voor	je	doelgroep.	Dat	is	toch	wat	je	wil?!
	

Facebook
	
Samen	met	jou	gaan
we	in	kaart	brengen
wat	je	doelgroep	is,
waar	je	doelgroep	is
geconcentreerd	en	hoe
je	ze	wil	informeren.
Dan	nemen	wij	het	van
je	over:	iedere	week
een	informatief	stukje
over	de	activiteiten	van
je	corporatie	en/of
eigen	organisatie	en
regelmatig	een	poll	om
de	betrokkenheid	te
vergroten.	Allemaal
voor	een	vaste	prijs
per	jaar.	

	

Meer	info...

Nieuwsbrief
Een	betrokken	groep
bewoners	of	huurders
informeren	over	waar	je
als	organisatie	mee	bezig
bent.	Dat	is	heel
belangrijk	als	je	op	een
verantwoorde	manier	wilt
omgaan	met	je
achterban.	Het
nieuwsbriefabonnement
biedt	je	ieder	kwartaal
een	aansprekende
nieuwsbrief,	die	wordt
verstuurd	naar	je	digitale
adressenbestand.
Uiteraard	alles	volgens
de	geldende	AVG-
wetgeving

Meer	info...

Website
Een	mooie,
uitnodigende	website
bouwen	is	een	taak
voor	professionals.
Zelf	een	website
bouwen	en	die
regelmatig	vernieuwen
is	natuurlijk	mogelijk
maar	gaat	in	de
praktijk	vaak	erg
moeizaam.	Onze	WIX-
professionals	bouwen
een	prachtige	website
voor	jouw	organisatie,
waar	je	bezoekers
informatie	vinden	maar
zich	ook	kunnen
aanmelden	als	lid	of
meedenker.	
	

Meer	info...

Huurdersraad	'thuis	-	Zichtbaar	in	de
wijk!

De	Huurdersraad	’thuis	wil	transparant,	makkelijk	aanspreekbaar	en	zichtbaar	zijn	en	nauwere
contacten	onderhouden	met	bewonerscommissies	en	huurders.	Om	dit	te	bereiken	wil	zij
huurders	laten	participeren	in	bestuurlijke	werkgroepen.	Opvallend	hoe	zij	positief	en	bewust
bijdragen	aan	de	zichtbaarheid	van	het	bestuur.	Huurdersraad	'thuis	behartigt	de	belangen	van
de	huurders	van	'thuis.	’thuis	is	actief	in	de	gemeenten	Eindhoven,	Veldhoven,	Best,	Son	&
Breugel	en	Waalre.	Website...
	

Sterk	in	gesprek	over
de	cijfers	van	jouw
corporatie
Wil	jij	ook	meer	te	weten	komen	over	de
bedrijfsvoering	van	de	corporatie	waar	jij
mee	samenwerkt?	

De	Nieuwe	Wind	biedt	een	training	op	maat:
Sterk	in	Gesprek	over	de	financiën	van	de
corporatie	waar	jij	mee	samenwerkt.

Het	Jaarverslag,	de	financiële
mogelijkheden	die	de	corporatie	heeft,
vergelijkingen	met	andere	corporaties,
huursombenadering,	afdrachten	aan	'Den
Haag',	zomaar	wat	onderwerpen	die	aan
bod	komen	tijdens	de	boeiende	en
praktische	training.	
Aan	het	eind	van	de	training	heb	je	meer
inzichten	gekregen,	tips	gehoord	en	vragen
kunnen	noteren.
Hiermaa	ga	je	toch	maar	mooi	sterker	in
gesrpek	over	de	bedrijfsvoering	en	de	cijfers
van	de	corporatie	waar	je	mee	samenwerkt.	

Informeer	naar	de	mogelijkheden	bij	jouw
adviseur

Bericht	van	het
ministerie
Vorig	jaar	nam	u	als	bestuur	van	een
huurdersorganisatie	hoogstwaarschijnlijk
deel	aan	de	enquete	die	het	ministerie	had
uitgezet	met	als	doel	de	Woningwet	2015	te
evalueren.	Inmiddels	zijn	de	uitkomsten	van
de	enquete	bekend.

Het	eerste	hoofddoel	van	de	herziene
Woningwet	is	het	helder	afbakenen	van	de
taken	die	corporaties	met	staatssteun
mogen	verrichten,	de	zogenaamde	diensten
van	algemeen	economisch	belang
(DAEB).	Op	basis	van	de	uitkomsten	van	de
evaluatie	kan	geconcludeerd	worden	dat	de
herziene	Woningwet	dit	hoofddoel	bereikt.	

De	Tweede	kamer	wilde	de	uitkomsten	in
een	debat	nog	voor	de	zomer
bespreken.	Het	debat,	onder	andere	over
meer	ruimte	voor	lokaal	woonbeleid,	is
echter	doorgeschoven	tot	na	de	zomer.	

De	Nieuwe	Wind	
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