
Samenwerkingsovereenkomst van Ons Doel en de Huurderorganisatie HOOD 
concept, vastgesteld in AB-vergadering van 8 november 2016, voor te leggen aan de ALV 

1. Inleiding 
  
De positie van huurdersorganisaties is met de Woningwet van 2015 sterker geworden. Dat 
huurdersorganisaties invloed hebben op beleid en werkwijze van woningcorporaties is 
inmiddels juridisch goed verankerd.  
 
De participatiepraktijk is echter weerbarstig. Sinds jaar en dag blijkt het moeilijk te zijn om er 
een goed lopende, aanstekelijke, praktijk van te maken. Dat is niet alleen bij Ons Doel het 
geval, maar ook bij andere Leidse corporaties en corporaties elders in het land.  De wel 
participerende huurder werkt zich rot. Daar ligt het niet aan. 
 
De sterke wettelijke positie alleen is niet genoeg om er een levendige praktijk op na te 
houden. Zo meteen hebben we wel wettelijk verankerde beïnvloedingsmogelijkheden maar 
geen huurders die er gebruik van maken. Dat kan niet de bedoeling zijn. 
 
HOOD en Ons Doel hebben daarom besloten het roer om te gooien. De werking van het roer, 
van die nieuwe werkwijze, wordt vastgelegd in deze overeenkomst. De werkwijze past bij de 
ontwikkeling van Ons Doel tot een netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat Ons Doel, net als 
bijvoorbeeld met de Gemeente en met de onderhoudsaannemer, met HOOD als 
gelijkwaardige partner wil samenwerken om, gebruikmakend van elkaars kwaliteiten, de 
gedeelde ambitie van de corporatie waar te maken. In principe trekken de huurders- en 
werkorganisatie van Ons Doel samen op om nieuw beleid te ontwikkelen. Beide kunnen 
nieuwe onderwerpen initiëren. Het uitgangspunt is coproductie (zie hoofdstuk 4) en 
daarnaast waar huurders dat wensen vormen van zelfbeheer (hoofdstuk 5).  
 
Om de coproductie en het zelfbeheer handen en voeten te geven introduceren we nieuwe, 
informelere, participatievormen. We verwachten met die vormen huurders aan te spreken 
die zich minder aangetrokken voelen tot de traditionele werkwijze. Als het lukt daar een 
levendige praktijk van te maken, moeten we in staat zijn om weer meer huurders aan ons te 
binden. De huurder is voor Ons Doel immers niet langer een klant, maar een partner, die 
meehelpt om het werk goed te doen en om de maatschappelijke doelen te realiseren, waar 
de huurders zich ook aan willen verbinden.  
 

2. Uitgangspunten 
 

a. HOOD en Ons Doel voldoen in hun samenwerking  tenminste aan het wettelijk kader, zoals 
vastgelegd in de Wet op het overleg huurders verhuurder, de Woningwet en het Besluit 
toegelaten instellingen Volkshuisvesting (zie bijlagen 1 en 2). 
 

b. HOOD en Ons Doel leveren vanuit hun verschillende verantwoordelijkheden en belangen een 
gezamenlijke bijdrage aan hun beider missie, namelijk de volkshuisvesting in Leiden, waarbij 
(binnen het hierboven gestelde wettelijke kader, de financiële mogelijkheden en de 



klimaatdoelstellingen) de betaalbaarheid, de kwaliteit en de voldoende beschikbaarheid van 
de sociale woningvoorraad voorop staan. 
 

c. HOOD en Ons Doel zoeken naar groei van het aantal participerende huurders omdat zij er 
van uit gaan dat het de kwaliteit van en het draagvlak voor het beleid ten goede komt. 
 

d. HOOD en Ons Doel streven naar vernieuwing van de bewonersparticipatie, omdat zij er van 
uitgaan dat dat noodzakelijk is om deze groei te bereiken en te bestendigen. Daarbij behoudt 
het HOOD-bestuur zijn wettelijke positie (zie a.) als formele huurdersvertegenwoordiger en 
zijn rol zoals in deze overeenkomst is beschreven. 
 

3. Communicatievormen 

Ons Doel en HOOD zetten voor hun onderlinge communicatie en voor de participatie van 
huurders de volgende communicatiemiddelen in: 

-  Regelmatig overleg tussen de besturen van HOOD en Ons Doel; 
- Gemengde projectgroepen medewerkers – bestuur OD / bestuursleden HOOD / actieve 

bewoners / adviseur(s); er kunnen verschillende samenstellingen worden gekozen, 
- Websites en nieuwsbrieven en de mogelijkheden om daarop te reageren, 
- Ledenvergaderingen en speciale ledenraadplegingsbijeenkomsten van HOOD, 
- Tweemaal per jaar de vergadering van het HOOD-bestuur met de bewonerscommissies, 
- Huurdersraadpleging d.m.v. email of sociale media door Ons Doel, HOOD, of gezamenlijk; 

Ons Doel en HOOD informeren elkaar daarover vooraf,  
- Themabijeenkomsten, door Ons Doel, HOOD, of gezamenlijk; Ons Doel en HOOD informeren 

elkaar daarover vooraf, 
- en nog nader te bepalen vormen. 

 
4. Beleidsontwikkeling 

Ons Doel stelt jaarlijks een begroting op voor het volgende jaar. Aan deze begroting is een 
werkplan verbonden. Ons Doel vraagt HOOD vooraf om input voor het werkplan. Aan de hand 
van het werkplan wordt gezamenlijk een overlegagenda opgesteld, waarbij met behulp van de 
participatieladder wordt vastgelegd op welke sport elk onderwerp zal worden aangepakt. 
Onderwerpen, waarvoor vanuit het wettelijk kader instemmingsrecht geldt, komen altijd in 
coproductie tot stand. 

In bijlage 3 is geschetst hoe de werkwijze zal zijn op verschillende sporten van de 
participatieladder (zie afbeelding). Hoe hoger op de ladder, hoe meer het onderwerp 
projectmatig moet worden aangepakt, hoe meer zal moeten worden gedelegeerd aan een 
projectgroep die zich op het onderwerp inwerkt, hoe vaker professionele ondersteuning 
noodzakelijk zal zijn en hoe groter de medeverantwoordelijkheid zal zijn die de 
huurdersvertegenwoordigers zullen dragen.  

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bij advisering en zeker bij coproductie wordt gewerkt met een gemengde projectgroep 
medewerkers – bestuur OD / bestuursleden HOOD / actieve bewoners / adviseur(s). Vooraf moet 
daarbij worden bepaald of er voldoende gemotiveerde en capabele mensen voor het project 
beschikbaar zijn en of de samenstelling van de projectgroep tot een goede belangenafweging kan 
leiden.  

Vooraf wordt dan een projectplan gemaakt. Bij het opstellen van het projectplan wordt 
beoordeeld of de volgende onderwerpen en thema’s moeten worden meegenomen: 

• de probleemdefinitie,de productbeschrijving, de wettelijke en financiële kaders waarbinnen 
het voorstel moet vallen, de samenstelling en het mandaat van de gemengde projectgroep,  

• de wenselijkheid van huurdersraadpleging,  
• termijn van gereedkomen,  
• afspraak over extra adviseringskosten,  
• de mogelijkheid van stopzetten van het project in geval van ernstige bezwaren van de kant 

van de bestuurder van Ons Doel of van het HOOD-bestuur. 
 
Het projectplan behoeft de instemming van Ons Doel en HOOD. 

Uiteraard blijven de partners hun eigen verantwoordelijkheid houden en 
besluitvormingsprocedures hanteren. Ons Doel stelt daarbij geen eisen aan HOOD die de 
krachten van HOOD als vrijwilligersorganisatie te boven gaan. Wanneer de grens van die 
krachten bereikt lijkt te zijn, kunnen Ons Doel en HOOD in overleg besluiten, dat voor een project 
dat in coproductie zal worden aangepakt Ons Doel extra ondersteuning zal financieren.   
 
5. Participatie in complexen, zelfbeheer 

Essentiële voorwaarde voor participatie in complexen is, dat er een groep bewoners is, die zich er 
enthousiast voor willen inzetten. HOOD en Ons Doel spannen zich gezamenlijk in om vrijwilligers 
te werven. Zij leggen in een Beleidsplan Zelfbeheer vast hoe de behoefte aan zelfbeheer wordt 
gesignaleerd en hoe dan in het algemeen een project zal worden  geïnitieerd en gefaciliteerd 
(mogelijk dat ook wordt vastgesteld welke vormen van zelfbeheer niet  of nog niet zullen worden 
gefaciliteerd).  



Over elk onderwerp / project van zelfbeheer wordt HOOD vooraf geïnformeerd. Vervolgens 
wordt in het betreffende complex een werkgroep gevormd. Over de taak en werkwijze van de 
werkgroep overlegt Ons Doel vooraf met de bewonerscommissie. 
 

6. Reguliere overleggen 

Het Algemeen Bestuur van HOOD of een delegatie daaruit overlegt: 

- met de bestuurder en de manager Wonen van Ons Doel 6 – 8 maal per jaar en verder zo vaak 
als nodig is, 

- met de Raad van Commissarissen minimaal 2 maal per jaar. 
 

7. Financiën 

Voor het normale functioneren van HOOD en van de bewonerscommissies stelt Ons Doel in 2017 
een bedrag van € 46.500 euro beschikbaar. Dit bedrag wordt in de volgende jaren geïndexeerd 
met het inflatiepercentage. HOOD behoeft zich slechts achteraf te verantwoorden voor haar 
uitgaven, naast de verantwoording aan haar ledenvergadering.  Zij stelt jaarlijks haar 
boekhouding en bijbehorende rekeningen en documenten ter controle aan Ons Doel ter 
beschikking. 

Zoals in paragraaf 4 aangegeven, stelt Ons Doel tevens speciale budgetten beschikbaar, indien 
een beleidsproject specifieke professionele ondersteuning vereist.    

8. Tot slot 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar ingaande 2017. Elk jaar wordt 
de werking van de overeenkomst geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie worden besproken 
in het overleg tussen HOOD en Ons Doel van november. 
 

Bijlagen: 

De bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst 

1. Toelichting wettelijk kader 
2. Kruisjeslijst 
3. Werkwijzen participatieladder 
4. Bijzondere procedure: voordracht leden van de Raad van Commissarissen 


