
BEWONERSCOMMISSIES 
STERK IN GESPREK MET JE ACHTERBAN 

Vanuit De Nieuwe Wind helpen we je graag aan 
meer beweging vanuit de bewonerscommissies 
waardoor de invloed van de achterban in 
wooncomplexen en de samenleving toeneemt 
terwijl ze zich ontspannen en met plezier, in de rol 
van bewonerscommissielid kunnen bewegen.

Als er een bewonerscommissie is, dan heeft de 
verhuurder de plicht om over bepaalde zaken 
informatie aan de bewonerscommissie te ver-
schaffen, advies te vragen en overleg te voeren. 
Zo moet de verhuurder een bewonerscommissie 
vooraf informeren als hij bijvoorbeeld het beleid 
inzake de servicekosten in het complex wil 
wijzigen of als hij het beleid inzake de leefbaarheid 
wil veranderen.

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

Programma  
We kiezen in overleg met jou, gedurende een 
dagdeel, voor een hele praktische insteek. Deze 
middag gaan we aan de slag met thema’s die de 
BC-leden in de dagelijkse praktijk tegenkomen en 
passen hiervoor afwisselende werkmethodes 
toe.  Naast het verruimen van de kennis en 
inzichten stimuleren we de BC’s als groep samen 
verder te leren en ontwikkelen. Van en met elkaar.

Het resultaat
Jouw organisatie heeft, na afloop van de training, 
diverse mogelijkheden in gedachten die zij in 
afstemming met de BC’s, verder kan faciliteren. 
Hierdoor wisselen zij ervaringen uit en leren niet 
alleen tijdens de bijeenkomst van elkaar, maar ook 
na afloop doordat men elkaar weet te vinden.

OP MAAT 
Vooraf bepalen wij in overleg met u het thema.

TARIEF 
Neem contact op met uw adviseur voor een 
passend aanbod.
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