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Geachte heer Oerlemans, beste Arthur, 
 
Met deze brief reageren wij op uw verzoek om punten aan te leveren die belangrijk zijn 
voor het gesprek over participatie. 
 
Wij hadden het idee dat de bijeenkomst op 24 februari daarvoor bedoeld was. Dit bleek 
echter een workshop te zijn, waarbij de èchte discussiepunten van Woonbron en de koe-
pels niet zijn besproken. 
 
Onze punten komen voort uit ons eigen Koersdocument, waarin wij voor de komende ja-
ren hebben beschreven welke kant de huurdersparticipatie bij Woonbron op moet gaan. 
De schematische weergave ziet er als volgt uit: 
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De kunst is om bestaande structuren 'bottom up' te versterken, met informele èn formele 
participatievormen, om zo de betrokkenheid van de huurders te vergroten. 
Wij hebben daarbij een aantal duidelijke standpunten: 
 

• Geef de Lokale HO huurdersraden (VBC's, VBD, Heijplaat, Delfshaven, De Samenwer-
king, HR Dordrecht) een duidelijke formele rol. 
In onze optiek zijn de huurdersraden de partijen op gemeentelijk niveau die een in-
breng hebben bij de Prestatieafspraken en een rol spelen bij het faciliteren van be-
wonerscommissies en andere (ongeorganiseerde) bewonersgroepen. 
Als de huurdersraden sterk zijn, bevordert dit ook de participatie op complexniveau. 

• De huurdersraden in Rotterdam zijn de organisaties die een rol hebben in het GOH. 
De RBRW en CPRW zijn koepels op concernniveau: zij hebben dus geen rol bij ge-
meentelijke aangelegenheden zoals het GOH en het overleg over Prestatieafspraken. 

• Verdeel de werkgebieden. De CPRW heeft geen (georganiseerde) achterban in Rot-
terdam en Delft. De RBRW heeft geen achterban in Nissewaard en Dordrecht.  
Na verdeling kunnen de koepels zich meer met huurderszaken op concernniveau be-
zighouden, in plaats van ruzie te maken over wie waar wat mag doen. 
Ter aanvulling: bij het gesprek met de huurderscommissarissen stond de heer Abdel 
Salemi hier wel voor open, maar dit onderwerp wordt door Woonbron niet opgepakt 
en liever vermeden. 

• Koepels hebben op directieniveau overleg met Woonbron. 

• Huurdersraden overleggen met de regiodirecteuren en de gebiedscoördinatoren. 

• Bewonerscommissies (of bewonersgroepen op complexniveau) hebben contact met 
Woonbron via de sociaal beheerders. 

 
Voor verdere punten en uitleg verwijzen wij naar ons Koersdocument 2021-2025, dat als 
bijlage is meegestuurd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur, 

 
 
Ben Herman, 
Voorzitter Regionale Bewonersraad Woonbron 
 
 
 
Bijlage: Koersdocument RBRW 2021 - 2025 


