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               NIEUWS  

Samenwerking huurders en  

Woonforte goed van start 

 

Foto: Walter Planije

Alphen aan den Rijn – Er was een 

feestelijke en ontspannen sfeer voelbaar op 

21 november bij de opening van het 

nieuwe kantoor van Huurdersorganisatie 

Groene Hart. Voorzitter Frederike Magez 

heette de ruim opgekomen 

belangstellenden hartelijk welkom en 

stelde het bestuur voor.  

Directeur bestuurder Frans Kooiker van 

Woonforte had het volste vertrouwen dat het 

nieuwe bestuur een positieve weg in zou slaan. 

Hij liet er geen misverstand over bestaan dat 

het daarbij ook ging om de instelling van de 

mensen die van het bestuur deel uitmaken. Dat 

zal naar zijn mening een belangrijke invloed 

hebben op de samenwerking tussen Woonforte 

en de huurdersorganisatie. Het was duidelijk da 

hij elke vorm van onderling wantrouwen bij 

voorbaat graag wilde wegnemen. 

Wethouder Gerard van As benadrukte het belang 

van een gezamenlijk optrekken van huurders en 

gemeente. Er zijn veel plannen voor bouw en 

ontwikkeling van woonwijken maar tot op heden 

worden die niet gehaald. Dat kan veranderen bij 

een goede samenwerking, zo meende hij.  De  

problemen uit het verleden kunnen nu voorgoed 

achtergelaten worden. Hij maakte ook duidelijk dat de 

gemeente staat voor de huurders 

in Alphen aan den Rijn maar ook in Aarlanderveen, 

Zwammerdam en Boskoop. Het zijn de kernen waar 

Woonforte woningen beschikbaar stelt.  De wethouder 

opende het nieuwe kantoor door de toegang open te 

stellen. Hij deed dat met een vlotte verwijdering van 

een doek voor de deur met logo. Wat voor de ogen van 

de aanwezigen verscheen was een nette en fris 

ingerichte kantoorruimte die was verluchtigd met leuke 

foto’s en schilderijtjes aan de wand. Een omgeving 

waarin iedere bezoeker zich thuis kan voelen.  Na de 

opening was er voor alle aanwezigen volop de 

mogelijkheid om goed kennis met elkaar te maken bij 

een hapje en een glaasje. 

De nieuwe huurdersorganisatie is nog pril maar 

heeft een achtergrond van enthousiasme en 

gedrevenheid. De allereerste start was gemaakt 

op 12 september toen de statuten waren 

ondertekend maar minstens even belangrijk was 

de bijeenkomst op 23 oktober 2018, 

georganiseerd door de Woonbond, de landelijke 

organisatie van huurders. Op die avond kwam 

een groot aantal huurders samen in Avifauna en 

meldden  de huidige bestuursleden zich aan. Zij 

beschikken niet alleen over de wil om positieve 

stappen te zetten in de komende tijd maar ook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 over veel kennis van zaken. Zo is er in het 

bestuur ruim zicht op de belangen van huurders. 

Daarbij gaat het vanzelfsprekend om 

huurtarieven en eventueel bijkomende kosten, 

maar daarnaast om kennis van bouwtechnieken.  

Dat is bijvoorbeeld van belang met het oog op 

energievoorziening, inrichting en duurzaamheid 

van de woningen. Ook de invloed die woningen 

hebben op het milieu speelt daarbij dus een rol. 

Tegelijkertijd heeft het bestuur duidelijk oog voor 

de belangen en behoeften van ouderen aan de 

ene kant en starters aan de andere kant.  

Het nieuwe kantoor bevindt zich aan de 

zuidpoolsingel 172 E, in de omgeving van trein 

en busstation ● 
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Dynamische huurderspresentatie-bijeenkomst 
Alphen aan den Rijn Op donderdag 7 

november presenteerde het bestuur van de 

Stichting Huurdersorganisatie Groene Hart 

(HOGH) zich aan de huurders van 

Woonforte. Ongeveer 150 van de ruim 

10.000 huurders waren op de presentatie in 

de Struisvogelzaal van Avifauna 

afgekomen.  De verwachtingen waren bij 

binnenkomst niet hooggespannen. „Ik weet 

niet wat ik moet verwachten”, was de meest 

gehoorde uitspraak. Maar na afloop van de 

bijeenkomst gaven de meeste aanwezigen 

het bestuur van de HOGH het voordeel van 

de twijfel: „Als ze aantonen onze belangen 

niet alleen in woorden, maar ook in daden 

te behartigen, hebben ze bewezen hun 

bestuursfunctie, onze verwachtingen en ons 

vertrouwen waard te zijn.” 
Foto: Walter Planije

oorzitter Frederike Magez en haar bestuur 

gingen de confrontatie met scherp 

geformuleerde vragen niet uit de weg. „Jullie 

zijn het verlengstuk van Woonforte. Daarmee 

heeft de woningcorporatie de macht in 

handen en bepaald wat er gebeurd. Jullie 

hebben geen enkele inbreng.” Daarop mengde 

ook het publiek zich in de discussie die het 

voormalig opgeheven bestuur van de 

huurdersvereniging op gang trachtte te 

brengen. „Hou op met kissebissen dan kunnen  

we door met het echte verhaal.” Deze en 

andere reacties uit het publiek en van het 

bestuur voorkwamen dat de presentatie 

ontaardde in een  

wellesnietes discussie waar niemand baat bij 

had.  

Betaalbare kwaliteit 

Na de controle over de avond weer in handen 

te hebben, kwamen er zaken aan de orde die 

er voor de huurders werkelijk toe doen. Na het 

voorstellen van de zeven bestuursleden bleek 

dat niemand zich uitsprak tegen de missie van 

de HOGH:  „De Stichting Huurdersorganisatie 

Groene Hart (HOGH) behartigt zo goed 

mogelijk de belangen van alle huurders en 

toekomstige huurders van woningen in beheer 

bij en/of eigendom van Woonforte.” Magez 

lichtte toe dat de HOGH zich hard maakt voor 

kwaliteit van wonen en betaalbare huren.  

Niets over huurders zonder huurders 

Om huurders te informeren over de handel 

en wandel van HOGH geeft het bestuur een 

nieuwsbrief uit met relevante informatie.  

Ook kunnen huurders zich via de website 

hogh.nl informeren over alle ontwikkelingen. 

Maar effectieve communicatie betekent ook 

dat de huurders niet achterover kunnen 

leunen en alles overlaten aan het bestuur.  

„Zonder jullie signalen en inbrengen kunnen wij als 

bestuur niets.” Magez benadrukte dat 

belangenbehartiging iets anders is dan vanuit de 

Zuidpoolsingel, het kantoor waar de Stichting 

HOGH is gevestigd, besluiten voor de huurders te 

nemen zonder de huurders daarbij te hebben 

betrokken 

Samenspel 

Op www.hogh.nl verduidelijkt het bestuur dat:   

„De aard en omvang van de belangenbehartiging is 

gegroeid en ingewikkelder geworden.” Het is lastig 

om huurders voor de duur van vier jaar aan een 

bestuur te verbinden. Wel constateren we dat een 

deel van onze achterban op basis van thema’s een 

bijdrage aan ons bestuur wil leveren. Denk hierbij 

aan thema’s als betaalbaarheid, duurzaamheid, 

participatie enz. Dit themagericht werken geven we 

vorm in zogenaamde adviesteams. Hiervoor worden 

desgewenst werkgroepen ingesteld, geworven uit 

alle huurders met een opdracht voor een specifiek 

onderwerp. 

Magez riep de aanwezigen op zich vooral aan te 

melden bij een van de verscheidene advies of 

werkgroepen, Een oproep die niet aan dovemans 

oren werd besteed. Na afloop van de bijeenkomst 

vonden, ondanks uitspraken als: „Voor mij hoeven er 

geen werkgroepen te komen, ik ga jullie werk niet 

doen”, de inschrijfformulieren gretig aftrek. 

Applaus 

Direct na haar oproep kwam er zaken los waarvan de 

huurders vonden dat dit anders, beter kan en zou 

moeten. Op merkelijk was het signaal dat Woonforte 

in zonnepanelen voor de huurwoningen investeert 

waarvoor geen financiële bijdrage van de huurders 

wordt verlangd. Maar dat er geen financiële bijdrage 

werd gevraagd werd door huurders van enkele 

woningen, met bewijsvoering onderbouwd, 

tegengesproken.  

Dit signaal is niet alleen bij het bestuur van HOGH 

geland, maar ook bij de aanwezige bestuurder van 

Woonforte. 

De veelheid aan verbeteringssignalen 

waarvan de verschillende huurders 

verwachten dat deze binnen afzienbare tijd 

worden opgelost, deed vermoeden dat bij 

Woonforte van alles misgaat.  

Dat werd een aanwezige huurders echt te 

gortig.  

„Ik wil Woonforte een compliment geven. 

Natuurlijk gaan er zaken niet goed maar, er 

gaat ook erg veel goed.” Met een klaterend 

applaus onderschreef een ruime 

huurdersmeerderheid de welgemeende 

woorden.  

Aan de bak 

Een dynamische avond was ten einde. Het 

bestuur van HOGH geniet het voordeel van 

de twijfel en gaat ‘aan de bak’ om de 

huurders te laten zien dat zij het collectief 

belang; leefbaarheid en veiligheid, kortom de 

kwaliteit van wonen tegen betaalbare huren 

ook daadwerkelijk hoog in het vaandel heeft 

staan ● 
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Waarom een huurdersorganisatie 
 

De volkshuisvesting is volop in beweging. De overheid heeft zich meer en meer teruggetrokken. Zij 

heeft de corporaties meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden gegeven. Het 

huurverhogingspercentage wordt bijvoorbeeld niet meer door de Tweede Kamer in Den Haag 

vastgesteld, maar door de corporaties zelf 

Aan inzet heeft het niet ontbroken en nu is het 

dan zover: Op 12 september jl. zijn de statuten 

van de Stichting Huurdersorganisatie Groene 

Hart feestelijk ondertekend.  

De corporaties krijgen daardoor meer 'vrijheid' 

om zelf beleid te maken. Tevens moet er ook 

meer en een structureler overleg plaatsvinden 

met de huurders. De corporatie gaat zich nu 

meer als een bedrijf opstellen, de huurders 

zullen zich dan ook meer als kritische 

woonconsumenten opstellen. 

Woonforte, en ook de huurders hebben hier 

op ingespeeld. Woonforte heeft een Raad 

van Commissarissen en is een professionele 

stichting geworden, de huurders hebben een 

eigen belangenorganisatie opgericht de 

Huurderorganisatie Groene Hart. Samen 

(Woonforte en de Huurdersorganisatie) 

hebben zij een convenant opgesteld. In 2020 

zal er gewerkt worden aan een 

samenwerkingsovereenkomst, waarin staat 

over welke onderwerpen overlegd wordt en 

welke invloed huurders hebben op de koers 

die Woonforte in de toekomst gaat volgen. 

Met de samenwerkingsovereenkomst gaat de  

Huurdersorganisatie straks aan de slag. Dat wil  zij 

goed voorbereid doen, door zich te laten informeren 

en te adviseren over de toekomstige 

overlegonderwerpen. De Huurdersorganisatie wil ook 

de bewonerscommissies en de huurders bij het 

overleg betrekken. 

Echter waar het allemaal om draait en daar wil  de 

Huurdersorganisatie Groene Hart onmiddellijk mee 

aan het werk: een bewonersvriendelijk verbouw en 

servicebeleid van Woonforte voor elkaar te krijgen. 

Concreet houdt dit in: een klantvriendelijke service, 

beheer op maat, middelen om problemen snel aan te 

pakken, betaalbare woningen....... 

Het is een laatste stap na ongeveer een ruim half jaar 

lang overleggen en organiseren met maar één doel 

voor ogen om tot een besluitvaardige organisatie 

voor alle huurders van Woonforte te komen.  

Deze Huurdersorganisatie heeft een missie: 

invloed uitoefenen op het beleid van 

Woonforte, als het gaat om de belangen van 

alle huurders.Het werd al aangekondigd op 

de website van Woonforte in april van dit 

jaar van dit jaar: in de zomer 2020 moet er 

een Huurdersorganisatie zijn. Daarvoor is 

uitvoerig overlegd binnen een werkgroep en 

de initiatiefgroep huurderorganisatie i.o. In 

juni werd door de initiatiefgroep de laaiste 

obstakels genomen: er was 

overeenstemming bereikt. 

En daarbij ging het om de invloed die de  

Huurdersorganisatie krijgt op het beleid van 

Woonforte, de organisatie van het komende 

overleg met Woonforte, en tot slot de 

middelen die de Huurdersorganisatie krijgt 

om haar werk goed te kunnen uitvoeren. De 

statuten van de Huurdersorganisatie waren 

inmiddels opgemaakt en lagen gereed voor 

ondertekening bij de notaris. Wat restte was 

de officiële Ondertekening van de 

oprichtingsakte door voorzitter Frederike 

Magez en haar mede bestuursleden onder 

toeziend oog van de notaris ● 

 

 

Sterke huurdersorganisatie houdt ons scherp! 
Woonforte heeft ongeveer een jaar geen officiële huurdersvertegenwoordiging gehad. Dat is geen goede situatie. Niet voor de huurders en 

niet voor ons als woningcorporatie. Wij zijn dan ook heel blij dat afgelopen najaar de nieuwe Huurdersorganisatie Groene Hart is opgericht.  
 

De huurdersorganisatie is de vertegenwoordiger van alle huurders. Wij bespreken alle belangrijke 

onderwerpen met hen. Denk aan de huurverhoging, de servicekosten, het onderhoud, het verbeteren van 

woningen met energiebesparende maatregelen en de nieuwbouwplannen. En ook hoe we het beschikbare 

geld verdelen over deze zaken. De Huurdersorganisatie Groene Hart geeft ons hierbij advies vanuit het belang 

van huurders en woningzoekenden. Zij zijn voor ons een kritische gesprekspartner en soms zelfs een luis in 

de pels. Dat is goed. Het houdt ons scherp. Het zorgt dat wij onze plannen beter op de behoefte en wensen 

van huurders kunnen afstemmen. Wij worden hiermee als organisatie beter. Dat maakt dat huurders fijner 

wonen en op een goede dienstverlening mogen rekenen.  

 

Wij willen onze waardering uitspreken voor Frederique, Robér, Joop, Maup, Jan, Michel en Tom. Zij hebben 

veel tijd en energie gestoken in het oprichten van de nieuwe huurdersorganisatie. Het is mooi dat het gelukt 

is en er staat een bestuur dat een stevige gesprekspartner van Woonforte is. Deze mensen krijgen veel werk 

op hun bord. Het werk van een woningcorporatie is heel divers en soms ook best ingewikkeld. Zij moeten 

dat allemaal doorgronden en stukken schrijven waarin ze hun advies goed onderbouwen. Dat is een enorme 

klus. Het is fijn dat er mensen zijn die zich hiervoor willen inzetten. Alle lof daarvoor!   

 

 

 

 

 

 

 

 
Monique Brewster Woonforte 

 

 

 

 



 
 

4 

 

 

Werkplan HOGH 2020 vastgesteld 
 

Onlangs heeft het bestuur haar werkplan voor 2020 vastgesteld. In dit werkplan zijn voor dit jaar onze activiteiten en projecten opgenomen.  Al deze 

activiteiten en projecten vloeien direct of indirect voort uit onze taak en verantwoordelijkheid zoals beschreven in onder ander de Woningwet 2015, de 

Overlegwet, de afspraken die wij in het verleden hebben gemaakt met (de rechtsvoorgangers van en) de woningcorporatie Woonforte en de afspraken 

met de Gemeente Alphen aan de Rijn (de prestatieafspraken). Het uiteindelijke doel van dit werkplan is de positie van huurders te verbeteren en te 

verstevigen. 

■  Organiseren cursus energiecoach en 

budget voor extern adviseur: 

Het bestuur heeft een budget gereserveerd 

voor de deskundigheidsbevordering van de 

bestuursleden. U leest hierover meer in deze 

nieuwsbrief in een apart artikel op bladzijde 4. 

Daarnaast hebben wij een budget vrijgemaakt 

voor een externe adviseur die het bestuur met 

raad en daad bijstaat op verschillende 

beleidsonderwerpen. 

■  Samen met huurders beleidsadviesteams 

formeren: 

De aard en omvang van de 

belangenbehartiging is gegroeid en 

ingewikkelder geworden. Het is lastig om 

huurders voor de duur van vier jaar aan een 

bestuur te verbinden. Wel constateren we dat 

een deel van onze achterban op basis van 

thema’s een bijdrage aan het bestuur wil 

leveren. Denk hierbij aan thema’s als 

betaalbaarheid, duurzaamheid, 

armoedebestrijding, woonlasten, participatie 

enz. Dit jaar willen we werk maken met het 

formeren van deze adviesteams, het 

‘adviesorgaan’ van huurders voor het bestuur. 

Deze willen we formeren rondom de thema’s: 

- de actualisering van het sociaal statuut bij 

grootonderhoud en renovaties, waarin de 

rechten en plichten van huurder en 

verhuurder en de (financiële) vergoedingen 

zijn vastgelegd; 

- de aanpassing van het reglement voor de 

bewonerscommissies, waarin de rechten en 

plichten van de commissie en de verhuurder 

zijn vastgelegd; 

- een aanscherping van de 

duurzaamheid(beleid) voor de bestaande 

woningvoorraad, waarin de energiebesparing 

en beheersing van de woonlasten voor ons 

uitgangspunt is en de huurverhoging.  

opgeven als u geïnteresseerd bent om deel te 

nemen aan zo’n onderwerp, is uiteraard 

vrijblijvend. 

- Uitbrengen van onze Nieuwsbrief   

- Onderhouden en updaten van onze website 

www.hogh.nl 

- Organiseren Huurdersbijeenkomst: 

Tenminste één keer per jaar organiseren wij 

een huurdersbijeenkomst, waarin de 

medehuurders worden geïnformeerd over de 

activiteiten van het afgelopen jaar.   

Hiervoor krijgen al onze medehuurders nog een 

uitnodiging. 

■ -  Met Woonforte overleg voeren en 

adviseren: 

Naast de jaarlijks terugkerende adviesaanvragen 

van Woonforte, zoals het beleidsplan en 

begroting, het huur(verhogings)beleid, het 

jaarverslag en de bieding van Woonforte in het 

kader van de gemeentelijke prestatieafspraken, 

willen wij dit jaar met Woonforte overleg voeren 

over de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst, de 

actualisatie van het reglement 

bewonerscommissies en die van het sociaal 

statuut bij grootonderhoud en renovaties. Een 

aanscherping van de duurzaamheid van de 

bestaande woningvoorraad en de signalering in 

het kader van het armoedebeleid zal ook door 

ons aan de orde worden gesteld. De inbreng van 

onze medehuurders uit de verschillende 

beleidsadviesteams brengen wij natuurlijk in het 

overleg met Woonforte.  

 

■ Overleg met leden van de Raad van 

Commissarissen van Woonforte: 

Het gaat hier om het overleg met de leden van de 

Raad van Commissarissen die door de 

huurdersorganisatie zijn voorgedragen. 

Tenminste 2 keer per jaar vindt overleg plaats 

met deze leden van de Raad van Commissarissen. 

■ Prestatieafspraken evalueren en 

opstellen met Woonforte en Gemeente: 

Ook dit jaar is er met Woonforte en de gemeente 

Alphen aan de Rijn overleg over de 

prestatieafspraken. Dit voorjaar evalueren we 

allereerst de prestatieafspraken voor het jaar 

2019. Deze zomer ontvangen we van Woonforte 

de bieding voor 2021 en gaan we begin van het 

najaar, mede op basis van het bod, de 

prestatieafspraken maken voor 2021. 

■ Opleiden van energiecoaches in het 

kader van de prestatieafspraken: 

Als ondersteuning aan het werk van de 

energiecoaches wil HOGH samen met de 

huurdersorganisatie van HaBeKo Wonen nieuwe 

instrumenten gaan inzetten. Op bladzijde 4 van 

onze Nieuwsbrief besteden wij uitvoerig aandacht 

aan dit thema. 

■ Verkenning samenwerking platform 

Huurders Holland Rijnland: 

Deelnemen aan het bestaande platform Huurders 

Holland Rijnland kan tot de mogelijkheden 

behoren. HOGH  gaat onderzoeken of deze regio 

organisatie voldoet aan de wens van het 

bestuur en of er behoefte bestaat aan een 

kennisplatform. 

Nieuwe Prestatieafspraken met Woonforte en 

Gemeente voor 2021 

Ieder jaar stellen gemeente, corporaties en 

huurdersorganisaties prestatieafspraken vast. 

Komend voorjaar start het overleg voor de 

afspraken voor 2021. Voor HOGH zijn 

betaalbaarheid van de woningen, 

beheersbaarheid van de woonlasten en 

inzetten op armoedebestrijding ook komend 

jaar belangrijke onderwerpen waarover wij 

graag afspraken willen maken. 

 

 

OPROEP 
e Huurdersorganisatie kan 

alleen maar een succes 

worden als er voldoende huurders bereid 

zijn zich in te zetten voor de 

huurdersbelangen. Het bestuur van de 

Huurdersorganisatie roept dan ook actieve 

huurders op om contact op te nemen. 

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van 

de Huurdersorganisatie of wilt u een 

bijdrage leveren aan het oprichten van  een 

bewonerscommissie voor uw 

woningcomplex?  

Schrijf dan een kort briefje waarin in ieder 

geval uw naam, adres en telefoonnummer 

worden vermeld. U kunt dat richten aan:  

Huurdersorganisatie Groene Hart,  

antwoordnummer 12001,  2400 VD Alphen 

aan den Rijn  (postzegel is niet nodig).   

  

De Huurdersorganisatie neemt dan 

omstreeks half april 2020 contact met  u op 

voor het maken van een afspraak ● 
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De Huurdersorganisatie Groene Hart,  als organisatie 

van huurdersbelangen 
 

De Huurdersorganisatie Groene Hart  is een organisatie die opkomt voor  de belangen van alle huurders van Woonforte. Uit gesprekken met leden van 

bewonerscommissies en medewerkers van Woonforte bleek dat iedereenvond dat je dat met hulp  van de Woonbond moet doen. 

lnvloed 

De Huurdersorganisatie Groene Hart 

wordt dan ook gedragen door de 

huurders. Het bestuur krijgt de 

opdracht om met Woonforte in 

overleg te treden over onderwerpen 

die alle huurders aangaan. 

Ondersteuning 

De Huurdersorganisatie Groene Hart is 

echter meer dan alleen een 

belangenbehartiger: 

■ Dit doet zij vanuit een eigen kantoor en 

vergaderruimte, inclusief 

kopieermogelijkheden.  

■ Er komen cursussen.  

■ Ten slotte wordt er deskundige 

ondersteuning ingehuurd voor het bestuur van 

de Huurdersorganisatie Groene Hart. 

Alle huurders 

Niet in alle Woonfortecomplexen is een 

bewoners commissie aanwezig. Toch wil de 

Huurdersorganisatie Groene Hart alle bewoners 

bereiken. Wanneer er in een woningcomplex 

geen bewonerscommissie is dan zal, samen met 

de bewoners, de Huurdersorganisatie Groene 

Hart zich inzetten om daar een commissie van 

de grond te krijgen. In de tussentijd, tot de 

oprichting van zo'n commissie, is het mogelijk 

dat een actieve betrokken bewoner zich 

voorlopig  als contactpersoon – kan aansluiten 

bij de Huurdersorganisatie Groene Hart. 

In het bestuur van de Huurdersorganisatie  

Groene Hart nemen zitting: 

■Mevrouw Frederike Magez (voorzitter),  

■De heer Robér van Leeuwen (vice voorzitter),  

■de heer Joop Pison (secretaris), 

■de heer Maup Swaalep (penningmeester), 

■ de heer Jan Heemskerk (algemeen 

bestuurslid), 

■ de heer Michel van Veen (algemeen  

bestuurslid), 

■ de heer Tom Zoutendijk algemeen  

bestuurslid) ● 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlnr: R. van Leeuwen, J. Pison, T. Zoutendijk, M. Swaalep, F. Margez, J. Heemskerk en  

M. van Veen 

Foto: Walter Planije 

 

 

Duurzaamheid in  de 

prestatieafspraken 

In de nieuwe prestatieafspraken voor 2020 hebben de huurdersorganisaties zich vastgelegd dat bij 

verduurzaming het verbeteren van het energiebewustzijn van huurders belangrijk is. 

Huurdersorganisaties zijn de derde partij zijn aan tafel bij de gemeentelijke prestatieafspraken.  De 

prestatieafspraken zijn een (jaarlijks) vervolg op het bod dat een sociale verhuurder jaarlijks moet 

uitbrengen op de gemeentelijke volkshuisvestingsopgave. Denk daarbij aan de aantallen woningen die de 

verhuurder denkt te kunnen bouwen, haar bijdrage aan de verduurzaming van het woningbezit of haar 

inbreng op het gebied van wonen en zorg.  

Stichting Huurdersorganisatie Groene Hart geeft de mogelijkheid geïnteresseerde huurders een cursus 

energiecoach aan te bieden. 
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Kennismaken met... 

 

 

In december 2018 verhuisde Frederike Magez (52) van Leiden naar Alphen aan den Rijn. Vanaf september 2019 is ze voorzitter van de Stichting 
Huurdersorganisatie Groene Hart (HOGH). De kersverse voorzitter van de HOGH brengt 13 jaar ervaring huurdersbelangenbehartiging met zich mee. 

Een gesprek met Magez is een gesprek met een energieke, optimistische, positief bevlogen, doelgerichte voorzitter. Haar belangrijkste drijfveer? 

„Belangenbehartiging en het actief ondersteunen van de huurders van Woningcorporatie Woonforte.” 

 

„Ik vind het onhandig dat Woonforte ervoor 

heeft gekozen om zelf de contacten met de 

bewonerscommissies te onderhouden en die 

niet via HOGH te laten lopen. Informatie van 

bewonerscommissies gaat over leefbaarheid 

in de leefomgeving. „Als HOGH benaderen 

we bewonerscommissies actief om uit de 

eerste hand te horen hoe zij de leefbaarheid 

en de kwaliteit van hun leefomgeving 

ervaren.”  

Respect 

Naast haar 13 jarige ervaring als 

belangenbehartiger bij de Leidse 

Huurderbelangenvereniging De Eendracht 

zal haar vanaf 2003 opgebouwde ervaring 

als buurtopbouwwerker, van toegevoegde 

waarde blijken. Belangenbehartiging van de 

huurders van Woonforte vraagt om ervaren 

bestuurders, een positief kritische opstelling 

van de huurdersorganisatie en om 

informatie van en, effectieve communicatie, 

met bewoners. „Een 

 kritische instelling is het vereiste voor 

verantwoorde leefbaarheid en een comfortabel 

veilige woonomgeving te realiseren. Positieve 

kritiek is uiteraard belangrijk, maar moet 

tegelijkertijd respectvol zijn. Goede 

Informatieverstrekking en communicatie vanuit 

de woningcorporatie en de gemeente, maar ook 

vanuit de bewoners is daarbij van levensbelang”, 

zegt Magez nadrukkelijk. Op dat punt valt winst 

te behalen, heeft ze vanaf haar aantreden als 

voorzitter in september 2019 ervaren. 

Communicatie 

„Neem de Pilot ‘Lange Diamant’, die 

veelbesproken flat in de Edelstenenbuurt. De 

appartementen daar voldoen niet meer aan de 

eisen van deze tijd. Woonforte en de gemeente 

trekken samen op om dat te verbeteren. Mooi, 

maar betrek ook de bewoners bij de plannen en 

dat gebeurt onvoldoende tot helemaal niet.” 

Magez is blij met de Pilot. „Als dit project slaagt, 

kunnen de resultaten worden toegepast op het 

hele vastgoedbezit van Woonforte.”  

Tegelijkertijd constateert het bestuur van de 

HOGH dat de informatieverstrekking en de 

communicatie  met de bewoners beter kan. 

„Bewoners worden slecht geïnformeerd over 

de plannen, de tijdstippen waarop ze thuis 

moeten zijn om de deur open te doen voor de 

mensen die het werk moeten uitvoeren. 

Informeer bewoners vroegtijdig als plannen 

veranderen.” Maar wat haar het meeste steekt, 

is dat de bewoners onvoldoende bij de plannen 

zijn betrokken. „Wie kent de wensen van de 

bewoners nu het beste? Woonforte, de 

gemeente of de bewoners zelf?” Magez hoopt 

en verwacht dat alle partijen lering trekken uit 

dit pilotproject: „Dat voorkomt 

miscommunicatie, irritatie en onnodige 

vertraging bij de realisatie van toekomstige 

projecten. ● 

 

 

 

Foto: Rolf Scholma Vlnr Joop Pison en Frederike Margez 

 

 

Frederike Magez 
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Kennismaken met... 

Joop Pison 
 

„Wij zijn een nieuwe organisatie met nieuwe mensen.” Secretaris Joop Pison (67) van de Stichting Huurdersorganisatie Groene Hart (HOGH) 

heeft zichtbaar en hoorbaar plezier in zijn nieuwe functie. „Het was een bewuste keuze om een stichtingsvorm voor de nieuwe huurdersorganisatie 

te kiezen”, zegt hij terwijl hij een paar kopietjes van de printer haalt.  

Het gezellige kleine kantoor aan de Zuidpoolsingel 

172E in Alphen aan den Rijn oogt geordend en 

straalt tegelijkertijd de dynamiek uit die van een 

organisatie die zich inzet voor de belangen van de 

huurders van Woonforte mag worden verwacht. 

Doelgericht bestuurder 

Joop begon zijn carrière op de eerste sporten van 

de maatschappelijke ladder. Als kruidenier leerde 

hij de wensen en verwachting van zijn klanten in 

de praktijk kennen, een betere 

communicatieleerschool is nauwelijks denkbaar. 

Zijn adviseurschap Eerstelijns Arbeidsrecht, CAO, 

Sociale Zekerheid, zijn werk als 

beleidsmedewerker op datzelfde terrein en zijn 

P&Ocoördinatorschap geven aan dat Pison over 

zowel praktische als bestuurlijke ervaring 

beschikt. Wie met Pison spreekt, spreekt met een 

mens en een doelgericht bestuurder die de 

wensen en verwachtingen van zijn klanten, de 

huurders van Woonforte, kent en in alle 

redelijkheid pal staat voor het huurdersbelang. 

Huurders willen op de hoogte blijven van wat er 

 speelt. We houden hen onder andere via onze 

nieuwsbrief op de hoogte van wat er speelt.” 

Huurders vinden bij HOGH met vragen, 

suggesties of opmerkingen altijd gehoor . 

„HOGH wordt gedragen door de huurders. Het 

bestuur heeft hun mandaat om met Woonforte 

alle huurdersbelangen bespreekbaar te maken 

en te houden.” 

Meedenken en meedoen 

Het ‘echte’ werk begon op donderdag 7 

november 2019 toen het bestuur In Avifauna 

zijn plannen presenteerde aan een betrokken 

groep huurders. Die huurders waren zonder 

uitzondering geïnteresseerd in die plannen, 

maar vooral ook hoe het zou gaan met de 

dienstverlening van Woonforte. Snelle en 

vakkundige reparatie van mankementen aan de 

woningen staat hoog in de Top 10 van 

huurdersverwachtingen. Maar huurders willen 

ook meedenken en meedoen. Via de 

bewonerscommissies blijven Pison en zijn 

medebestuurders geïnformeerd wat er leeft 

onder de huurders, wat zij vinden dat goed 

gaat, wat zij vinden dat anders, beter kan of 

moet.  

Aansluiten 

Niet alle Woonfortecomplexen hebben een 

bewonerscommissie, hoe weten de huurders 

daar zich verzekerd van de juiste 

belangenbehartiging? „Natuurlijk willen wij als 

HOGH alle bewoners bereiken, ook in de 

Woonfortecomplexen waar nog geen 

bewonerscommissie is. We spannen ons dan in 

om een commissie van de grond te krijgen. Dat 

kost tijd, daarom zoeken we op die plekken 

naar actief betrokken bewoners die zich, tot de 

oprichting van een bewonerscommissie, als 

contactpersoon willen inzetten. 

Contactpersonen kunnen zich aansluiten bij 

HOGH.” ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep:  kandidaten voor Energiecoach  

Huurders met de ambitie om Energiecoach te worden. Een specifieke vooropleiding of kennis over energie besparen is niet vereist. Wel verwachten we dat de 

deelnemers communicatief zijn, durf hebben om anderen voor te lichten en in staat zijn om informatieavonden (bijvoorbeeld bij huurders thuis) te organiseren. 

In de training komt aan bod 

• Kennismaking en uitwisseling 

• De rol van de Energiecoach 

• Energieweetjes en tips uit de praktijk 

• Gas: achtergronden, kengetallen en dagelijks gebruik 

• Elektriciteit: achtergronden, kengetallen en dagelijkse praktijk 

• Water: achtergronden, kengetallen en hulpmiddelen om water te besparen 

• De slimme meter: inzicht in het eigen verbruik 

• Belang van isolatie en ventilatie 

• Lezen van de energierekening 

• Coaching vaardigheden, valkuilen en tips 

• Ideeën om bewoners te stimuleren en enthousiast te maken 

• Ontwikkelen van een werkplan 

Cursusduur 

Drie dagdelen van 2½ uur. In overleg met u bepalen we of de training overdag, in de avond of in het weekend wordt gegeven en op welke locatie de training 

wordt gehouden. Om zoveel mogelijk rendement uit deze training te halen, werken we met groepen die niet groter zijn dan 14 personen. De ervaring leert 

dat alle deelnemers dan nog voldoende individuele aandacht krijgen. De training wordt in overleg met u op maat samengesteld. Over elk onderdeel nemen 

we informatie op in een cursusmap, waardoor deze als naslagwerk dient. 

Geef u op bij: Huurdersorganisatie Groene Hart Zuidpoolsingel 172 E 2408 BR Alphen aan den Rijn of bestuur@hogh.nl 
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Wat kost huren in 2020? 
Een hogere liberalisatiegrens. Geïndexeerde grenzen voor de toewijzing van sociale huurwoningen en de huurtoeslag. In 2020 verandert er weer veel 

dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden. 

Wat kost een sociale huurwoning? 

Verhuist u in 2020 naar een sociale 
huurwoning? Dan mag de kale huur van die 
woning niet hoger zijn dan € 737,14. Dit is de 
nieuwe ‘liberalisatiegrens’. 

Valt u onder een inkomensgrens van 
passend toewijzen? Dan zal de huur van uw 
nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn 
dan € 619,01 (een- en 
tweepersoonshuishouden) of € 663,40 
(grotere huishoudens). Dat komt omdat 
corporaties ook in 2020 ‘passend’ moeten 
toewijzen. Minstens 95% van de woningen 
die zij toewijzen aan huishoudens met een 
laag inkomen moet een kale huur hebben 
onder deze ´aftoppingsgrenzen´. Een hogere 
huur mag alleen in uitzonderingsgevallen.   

De inkomensgrenzen voor passend 
toewijzen hangen af van huishoudgrootte en 
leeftijd. 

• Eenpersoons €23.225,- 

• Meerpersoons €31.550,- 

• Eenpersoons ouderen €23.175,- 

• Meerpersoons ouderen €31.475 

Met welk inkomen kunt u een sociale 
huurwoning krijgen? 

Met een jaarinkomen dat lager is dan 
€ 39.055,- maakt u het meeste kans. Als u 
iets meer verdient maakt u ook nog kans, 
maar als uw inkomen hoger is dan 

€ 43.574,- kunt u alleen bij uitzondering 
sociaal huren. Bijvoorbeeld als u moet 
verhuizen vanwege sloop van uw woning, 
of als u vanwege een beperking moeilijk 
aan geschikte woonruimte komt. In 2020 
moeten woningcorporaties zich aan de 
volgende regels houden: 

• Minimaal 80% van de vrijkomende 
woningen met een huurprijs tot  € 737,14 
moet worden toegewezen aan 
huishoudens met een jaarinkomen tot 
€ 39.055,- 

• Maximaal 10% van de woningen met een 
huurprijs tot € 737,14 mag worden 
toegewezen aan huishoudens met een 
jaarinkomen tussen € 39.055 en € 43.574. 

• Voor de resterende 10% van de woningen 
geldt geen inkomensgrens. Maar 
corporaties moeten bij het toewijzen van 
deze woningen wel de voorrangsregels uit 
de plaatselijke huisvestingsverordening in 
acht nemen. Wat dat voor regels zijn 
verschilt per gemeente. Verder moeten ze 
zich houden aan het besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dat 
besluit staat dat mensen met fysieke of 
psychische beperkingen voorrang moeten 
krijgen. 

Voor commerciële verhuurders (zoals 
particuliere huisbazen) gelden deze regels 
allemaal niet. Zij verhuren ook wel 
woningen met een huurprijs tot  € 737,14. 

Wanneer heeft u recht op huurtoeslag? 

Als u een sociale (niet-geliberaliseerde) 
woning huurt en uw inkomen niet te hoog is. 
Tot en met 2019 gold daarbij een harde 
inkomensgrens. Als je inkomen hoger was 
dan ongeveer 23 duizend euro 
(alleenstaanden) of 31 duizend (stellen en 
gezinnen) dan had je nergens recht op. En als 
na afloop van het jaar bleek dat je inkomen 
nét boven de grens uit was gekomen moest 
je al je toeslag terugbetalen. In 2020 is dat 
anders.  Ook met een wat hoger inkomen kun 
je recht op huurtoeslag houden (of 
krijgen).  De harde inkomensgrenzen zijn 
verdwenen. Daar zijn veel 
verschillende  inkomensgrenzen voor in de 
plaats gekomen. Wanneer die precies gelden 
hangt vooral af van de huurprijs, maar ook 
van het aantal personen in het huishouden 
en de leeftijd (wel of geen AOW). Om te zien 
of en hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen kunt 
u het beste een proefberekening maken op 
de website van de Belastingdienst. 
Huurtoeslag is een ingewikkelde regeling.  

Naast het inkomen telt voor de huurtoeslag 
ook het vermogen (zoals spaargeld en geld 
op de betaalrekening) mee. Daar geldt nog 
steeds een harde grens voor. Op 1 januari 
2020 mag uw vermogen niet hoger zijn dan 
€ 30.846 per persoon. Heeft u meer geld op 1 
januari? Dan heeft u voor het hele jaar 2020 
géén recht op toeslag. 

 

Colofon 
Huurdersorganisatie Groene Hart Nieuws is het informatieblad van de stichting Huurdersorganisatie Groene Hart en bestemd  voor alle 
huurders van woningen van de stichting Woonforte. Het blad verschijnt minimaal 2 keer per jaar. 
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