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Huurdersparticipatie in gemengde 
complexen
• In 2009 startte Woonbron met een nieuwe wijze van beheren in 

gemengde complexen, waarbij huurders meer zeggenschap kregen in de 
VvE. 

• Voor de huurders betekende dit dat zij werden uitgenodigd op de 
Algemene Leden Vergadering (verder genoemd: ALV) van de VvE van hun 
wooncomplex. 

• Huurders hebben stemrecht over onder andere:

- woningverbetering (met fin. consequenties voor de huurder) 

- kwaliteit van het servicepakket in complex met VvE 

(bijvoorbeeld wijziging schoonmaakpakket)



3

Werkwijze tot en met december 2020

• Huurders worden niet altijd uitgenodigd voor de ALV. De agendapunten 
van de ALV én dat wat er op dat moment speelt in het complex zijn hierin 
leidend. Hierin worden er per regio verschillende werkwijzen gehanteerd;

• Huurders ontvangen op verzoek de notulen en actielijst;

• Huurders kunnen deelnemen aan de technische commissie en de 
leefbaarheidscommissie van de VvE;

• Indien er een BC actief is in het complex, vindt er voorafgaand aan de 
ALV een vooroverleg plaats met de BC.
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Ervaren knelpunten in de praktijk

• Huurders weten niet dat zij slechts over een gering aantal onderwerpen mee 
mogen stemmen. Zij ervaren hun aanwezigheid als ‘voor spek en bonen’;

• De ALV stukken zijn complex, zeer uitgebreid en toegespitst op eigenaren;

• Individuele huurders worden onvoldoende betrokken in het voortraject;

• Onduidelijke rolverdeling tussen de commissies van de VvE en de BC

Gevolg: 

• De opkomst van huurders in de ALV’s is laag;

• Frustratie bij alle deelnemers;

• De huidige werkwijze heeft niet het gewenste effect.
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Vernieuwing huurdersparticipatie in 
ALV

Doel: 

• Versterken van huurdersparticipatie;

• Meer inzet op het koesteren van de reeds betrokken huurders;

• Betrokken BC-leden en/of actieve bewoners een prominentere rol geven 
tijdens ALV;

• Geen eenheidsworst: meer focus op wat er op dat moment in het 
betreffende complex speelt;
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Toolkit huurdersparticipatie in ALV

• Ophalen van input vóór de ALV via enquêtes en/of bewonersavond;

• De vergadercyclus met de BC’s aanpassen aan de vergadercyclus van de 
ALV. BC’s meer stimuleren om- eventueel in samenwerking met 
Woonbron- vooraf hun achterban te raadplegen zodat hun input kan 
worden opgenomen op de agenda van de ALV;

• De opgehaalde agendapunten bepalen of huurders worden uitgenodigd 
voor de ALV of niet;

• Uitnodigingen voor ALV aanpassen naar B1-taalniveau;

• Achteraf samenvatting van notulen en actiepunten delen met alle
bewoners van het complex via een nieuwsbrief;

• Themabijeenkomsten organiseren per regio voor de 
huurdersvertegenwoordigers over scheiding rollen en functies reguliere 
BC en de commissies in de VvE (leefbaarheid, techniek en kas)
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Tot slot 

• Bedoeling is om hiermee bij de start van de najaarsoverleggen te 
starten in 3 regio’s DH, ZWSP en IJSPA;

• Input is welkom en nemen we mee bij het aanscherpen van de 
werkwijze;

• Tussenevaluatie begin 2022;

• Verdere uitrol in de andere 2 regio’s DE en DO en Zorgzaam Wonen 
(?) in 2022.
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