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Introductie vereniging                               

• BBSH  en het jaar 1995

BBSH is een afkorting voor 'Besluit Beheer Sociale Huursector’. 
Het BBSH bevatte regels waaraan zogenaamde “toegelaten instellingen” 
zich moesten houden. 
Met toegelaten instellingen worden de woningcorporaties, 
woningbouwverenigingen en woningstichtingen bedoeld die deze status 
bij Koninklijk Besluit toegekend hebben gekregen.

Ook is in het BBSH het een en ander geregeld over de zeggenschap van 
huurders en het betrekken van bewoners bij beleid en beheer van 
woningen.                               

Met als gevolg: 

de oprichting van Huurdersverenigingen in Nederland. 



Introductie vereniging                               

Huurdersvereniging Woonbelang is in het jaar 2000 ontstaan 
uit een fusie van de huurdersverenigingen 
‘Sint Mathijs’ en ‘De Brök’. Beide opgericht in 1995 en van origine      
gerelateerd aan voormalige rechtsvoorgangers van Woonpunt;
de Woningbouwverenigingen Sint Mathias en Beter Wonen.

Iedereen in Maastricht en Mergelland* die een woning huurt bij 
Woonpunt kan lid worden. 

* Meerssen, Valkenburg a.d. Geul, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals 

De Overlegwet regelt hoe en waarover de huurdersvereniging overlegt 
met Woonpunt.

De vereniging wordt geleid door een bestuur dat verantwoording aan de 
leden aflegt in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Met het in werking treden van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 is het 
BBSH komen te vervallen.



Introductie bestuur

Huurdersvereniging Woonbelang
• Is wettelijk vertegenwoordiger van alle huurders van 

Woonpunt in Maastricht en het Mergelland

• Faciliteert 8 Bewonersoverlegcommissies (BOC), 
6 Complexcommissies en 4 contactpersonen in een
(flat)complex (totaal ca. 65 personen)

• Telt 3318 individuele leden (17 maart 2021)

• Heeft een bestuur bestaande uit:
o Drie bestuursleden
o Vijf vrijwilligers 
o Een beroepskracht  met assistent



Bestuur

• John van Geel                voorzitter

• Ria Makatita-Hendrix   secretaris / penningmeester

• Wim Schlösser               lid  /  coördinator BOC’s

Introductie bestuur



Taken door vrijwilligers
• Financiële administratie Emiel Panis
• Portefeuille klachten Math Vestjens 
• Redactie Ledenblad Igo Gorissen  
• Huisstijl en Lay-out ledenblad Esther van de Beek
• Introductie-periode Edith Schmeits
• Introductie-periode Guy van en Hof

Medewerker/bestuursondersteuner
• Hoofd Secretariaat                 Igo Gorissen

Introductie bestuur



Missie en Visie                               

Waar staat Woonbelang voor?

Woonbelang geeft huurders een stem. Hoe meer huurders lid zijn,

hoe krachtiger die stem klinkt en hoe meer invloed wij kunnen uitoefenen

ten behoeve van de huurders, onze missie en onze visie.



Missie en Visie                               

Waar staat Woonbelang voor?

Onze visie:

Onze missie:
het actief behartigen en bewaken van de belangen van 
(toekomstige) huurders op zowel beleidsniveau als 
individueel niveau door middel 
van structurele communicatie met de verschillende 
belanghebbende partijen en het ondernemen van de 
benodigde stappen hiertoe.

een betaalbare, kwalitatief 
goed leefbare en duurzame 
leefomgeving voor iedereen.



Werkgebieden Huurdersorganisatie (HV én BOC’S)

Huurdersvereniging: 
• algemeen beleid en beheer  

(op basis van convenant Woonbelang - Woonpunt)

o Collectief voor huurders in Maastricht en Mergelland  
o Individueel klachtendossiers en “sociale zaken” 

Bewonersoverlegcommissies en Complexcommissies: 
• complexmatig beheer zoals servicekosten en leefbaarheid

werkgebieden



Activiteiten bestuur op jaarbasis (2021)

o 10x reguliere bestuursvergaderingen (AB)

o Wekelijks bestuurlijk overleg (db) en tweewekelijks werkoverleg                 
met Hoofd Secretariaat

o Inloopspreekuren 3x per week / bezoek op afspraak

o 4x Kwartaaloverleg met Manager Klant en Leefbaarheid van Woonpunt 

o 4-5x Centraal HuurdersOverleg Woonpunt (CHOW*) met Raad van 
Bestuur; algemeen beleid, huurbeleid en actuele zaken (bv. Visitatie)
* HV Woonbelang / HBV Groot Hoensbroek / HV Coriovallum

activiteiten bestuur     blad 1 van 6



Activiteiten bestuur op jaarbasis (2021)  vervolg

o 2x overleg met vertegenwoordiging Bewonersoverlegcommissies
(BOC’s) en Complexcommissies. Hierbij zijn circa 65 personen 
betrokken.

o 1x Algemene ledenvergadering (ALV)

o Deelname activiteiten Nederlandse Woonbond
• Provinciale vergaderingen
• Symposia
• Landelijke Huurdersdag
• Trainingen/cursussen 
• Netwerkbijeenkomsten

➢ bestuursleden 
➢ bestuursondersteuners

activiteiten bestuur    blad 2 van 6



Activiteiten bestuur op jaarbasis (2021) vervolg

o Klankbordgroepen:             ad hoc  (bv. poetscontracten / asbestbeleid)

o Informeel overleg met twee leden R.v.C. benoemd op voordracht 

o 1x informerend overleg met R.v.C. en Raad van Bestuur

o Organiseren (naar behoefte) van cursussen voor BOC-leden in 
samenwerking met Nederlandse Woonbond

activiteiten bestuur      blad 3 van 6



Activiteiten bestuur op jaarbasis (2021) vervolg

o Enquêteren van digitaal ledenpanel (450 leden) op gebied 
van woonlasten in 2013 en 2016 / klachtafhandeling door 
Woonpunt 2012 / bekendheid Woonbelang bij leden 2015.       
2019: Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV)  

o Overleg met twee collega-huurdersverenigingen gerelateerd 
aan de corporaties Servatius en Maasvallei.
Samen met Woonbelang vertegenwoordigen deze zo’n   
5800 leden (huurders) in Maastricht.

activiteiten bestuur     blad 4 van 6



Activiteiten bestuur op jaarbasis (2019) vervolg

o Voorbereidend overleg in het kader van de 
Prestatieafspraken door  de Huurdersverenigingen in 
Maastricht met een extern adviseur.

o Bestuurlijk en Ambtelijk Overleg Wonen en Wijken (BOWW 
/AOWW) als uitvloeisel van nieuwe Woningwet 2015
n.a.v. de Parlementaire Enquête Commissie Van Vliet. 

Dit is het
Tripartite overleg Prestatieafspraken (Gem.-HV’s-Corp.)

o Huurdersconferentie/achterbanraadpleging 
Prestatieafspraken in samenwerking met collega-
verenigingen Servaassleutel en Woonvallei. 

activiteiten bestuur     blad 5 van 6



Activiteiten bestuur op jaarbasis (2021) vervolg

o Uitgeven 4x per jaar van ledenblad WBlits i.c.m. de Huurwijzer
van de Woonbond

o Updaten en Actualiseren website

o Structureel overleg actuele klachtendossiers met Woonpunt
Het bestuur vervult ombudsfunctie. 
Aantal door Woonbelang in behandeling genomen klachten van 
leden/huurders die vastliepen bij Woonpunt.
2011: 64 dossiers
2012: 42 dossiers
2013: 33 dossiers
2014: 52 dossiers
2015: 32 dossiers
2016: 47 dossiers
2017: 34 dossiers  
2018: 42 dossiers
2019: 24 dossiers
2020: 55 dossiers

Totaal 425 dossiers met 632 separate klachten activiteiten bestuur     blad 6 van 6



• Klachten in 9 aandachtsgebieden 2011-2020:

• Communicatie Woonpunt m.b.t. de klacht 29 %
• Bouwtechnisch 26 %
• Overlast buren / omgeving 17 %
• Servicekosten / huurprijs(-beleid) 7 %
• Sociaal 8 %
• Renovatie / onderhoud 7 %
• Oplevering na / bij mutatie 3 %
• Zelf Aangebrachte Veranderingen ZAV 1 %
• Groenonderhoud 2  %

activiteiten bestuur



betekenis Woonbelang 

Wat is de betekenis van Woonbelang voor Woonpunt ?

In het overleg met Woonpunt heeft Woonbelang als taak problemen, zorgen,

knelpunten of vragen van huurders  onder de aandacht van Woonpunt 

te brengen. Vaak is  deze open en kritische blik voldoende waardoor 

de communicatie tussen Woonpunt en huurder weer  hervat wordt.  

Woonbelang houdt Woonpunt een spiegel voor en geeft informatie over 

collectieve signalen die zij van de huurders ontvangt. Woonpunt kan hier 

haar voordeel mee doen in haar communicatie met de huurders. 

Hoe meer huurders lid van Woonbelang zijn, hoe meer signalen 

zij ontvangt en in een constructief overleg met Woonpunt naar voren kan 

brengen. Samen staan we sterker voor de huurder, onze doelgroep.  



Aandachtspunten voor de vereniging

1. Ledenbehoud en ledenwerving

2. Werving bestuursleden en vrijwilligers
in combinatie met gevraagde kennis en tijd

3. ‘een stap vooruit’  HO+                 professionaliseren
bestuurswerk in samenwerking met de Woonbond 

4. Imagoversterking / PR (intern en extern)

5. Achterbanraadpleging: 
➢ op Corporatieniveau (Digitaal Ledenpanel)

en
➢ op Gemeentelijk niveau (Prestatieafspraken)    

aandachtspunten 



Meer informatie:    www.woonbelang.com

Dank voor uw 
aandacht !


