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Evaluatie van de Huurdersraad Vidomes over de periode mei 2016 tot en 

met 18 maart 2017 met aanvulling d.d. 14 juni 2017. 

 

 

De Start 

Tijdens de instelling van de Huurdersraad bij de notaris op 10 mei 2016 was niemand 

van Vidomes aanwezig. Dat is niet als positief ervaren. 

 

De huisvesting werd als tijdelijk bestempeld. Er zal gezocht worden naar een passend 

alternatief. Nog steeds geen passende aanbieding. Noot 1: Is thans gewijzigd. 
Noot 1: Huisvesting is bekend. 12 April 2017 is toegezegd, dat de ruimte aan ’t Van 

Hofplein 1 te Zoetermeer voor de Huurdersraad beschikbaar is. Geplande oplevering 1 

juli 2017. 
 

De Huurdersraad werd geconfronteerd met een ambtelijk secretaris, die tot eind mei 

2016 op vakantie was. 

Deze ambtelijk secretaris bleek totaal niet te willen aansluiten bij de weg die de 

vrijwilligers van de Huurdersraad wenste in te slaan. Er ging geen minuut voorbij zonder 

eindeloze discussies. Tevens bleek zij geen inzicht te hebben in het ‘volkshuisvestelijke’ 

en ook niet te beschikken over bestuurlijke kwaliteiten. Dit heeft ertoe geleid dat het DB 

gedwongen werd deze taken geheel voor haar rekening te moeten nemen. Als deze 

kwaliteit bij het bestuur niet aanwezig was geweest was het ondoenlijk geweest alles op 

te pakken, waarmee het bestuur geconfronteerd werd. 

 

De kwartiermaker heeft de Huurdersraad wel ondersteund met enkele zaken die hebben 

geholpen om het team verder vorm te geven. Wat er echter niet was, was een duidelijk 

ondersteuning van Vidomes. Er is geen enkele procedure of brochure over de wijze van 

werken bij Vidomes met de Huurdersraad gedeeld. Er is geen beleidsstrategie van 

Vidomes gedeeld met de Huurdersraad. De communicatie met de kwartiermaker verliep 

meer met de ambtelijk secretaris dan met het bestuur. Door Vidomes is wel een 

kennismakingsronde belegd (informeel). Verder is op geen enkele manier aangegeven 

wat het ‘beleid ‘ bij Vidomes is t.o.v. allerlei zaken, maar vooral de wijze waarop Vidomes 

communiceert met haar achterban. Dat heeft de Huurdersraad geheel zelf moeten 

ontdekken. 

 

 

De Communicatie 

In de beginfase was er – na een fikse discussie met Robin de Koning openheid van zaken 

vanuit de Bestuurders en Maarten Vos en kon er vrij gemaild worden, vragen gesteld 

worden, en of een telefoontje gepleegd, waarop dan ook vrij snel antwoord kwam. Dit 

was echter van zeer korte duur. In de tussentijd was het ‘werk’ voor de Huurdersraad 

veel, heel veel en kon helaas niet direct een manier gevonden worden om de algemeen 

bestuursleden op pad te sturen naar de bewonerscommissieleden. Er moest een hoop 

geregeld worden. Hier zat helaas een vertraging in. Dit is iets later opgepakt. 
 

De aanpak van de kennismaking met de bewonerscommissieleden is door middel van 

onderzoek en inventarisatie uitgewerkt. Deze inventarisatie is in november 2016 

aangeboden aan Vidomes en hier is tot op de dag van vandaag niets mee gedaan. Wel is 

al diverse malen gezegd dat er een overleg zal komen met de gebiedsconsulenten om 

met elkaar te spreken hoe zaken in het werk gaan, maar ook hiervan is niets terecht 

gekomen. Er is toegezegd door Daphne dat de BC’s de MJOB zouden krijgen. Deze is nog 

steeds niet verstrekt en niemand weet – ook de Huurdersraad – niet wat er op de MJOB 

is opgenomen. Dit is onaanvaardbaar. Noot 2: Is thans gewijzigd. 
Noot 2: Dit is en/of wordt thans gedaan. 
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Er is toegezegd dat de inventarisatielijsten besproken zouden worden met de BC’s op het 

voorjaarsoverleg. Helaas geven diverse BC’s aan dat dit niet op de agenda staat. Tevens 

vindt het bestuur van de Huurdersraad dat bij dit voorjaaroverleg, waar deze 

inventarisatie besproken zal worden, een algemeen bestuurslid van de Huurdersraad 

uitgenodigd had moeten worden om daarbij aanwezig te zijn. Zo krijg je openheid van 

zaken, die voor een ieder duidelijk is. Zo laat je ook naar buiten uit zien dat het werk van 

de Huurdersraad zinvol is en gewaardeerd wordt door Vidomes. Helaas is het tegendeel 

bewezen. Als een BC aangeeft dat iemand van de Huurdersraad aanwezig zal zijn, komt 

er een hele reeks van vragen. Als de BC vasthoudt aan hun mening wordt deze kwestie 

zelfs op directie niveau de organisatie ingebracht met het verzoek om een visie hierover 

te geven. Wat nu openheid van zaken!! Het lijkt haast wel of men angstig wordt bij 

aanwezigheid van een bestuurslid van de Huurdersraad. Noot 3: Is thans gewijzigd. 
 

Noot 2 en 3: In de overleggen met de BC’s is door de meeste gebiedsconsulenten de 

inventarisatielijst aan de orde gesteld. De Huurdersraad is hier niet bij uitgenodigd maar 

als wij het wisten zijn we aangeschoven. Dit is positief ervaren. Ook zijn bij de 

overleggen de onderhoudsbegrotingen aan de orde gesteld.  

Dit zien wij dan ook als een verbeterpunt. 
 

Samenwerking 

Verder zijn de problemen in de samenwerking met Vidomes groter geworden toen de 

participatieadviseur aangesteld werd. De Huurdersraad is niet op de hoogte wat haar 

functieomschrijving inhoudt en wat afgesproken is met haar. Dit geeft nog steeds en 

vaak discussie omdat de Huurdersraad een zelfstandige opererende Raad is en wel door 

Vidomes gevoed en gefacilieerd moet worden maar zich niet in een richting laat duwen. 

Deze inbreng wordt niet altijd ervaren als positief maar dwingend. 

Vanaf het moment dat de participatieadviseur in functie trad was er geen directe 

communicatie met de afdelingen meer mogelijk. Alles moest via een ‘doorgeefluik’ (sorry 

voor deze uitdrukking, maar zo ervaren wij het) plaatsvinden. Als de Huurdersraad een 

vraag stelt aan een persoon binnen de organisatie, wordt de vraag beantwoordt door de 

participatieadviseur. Niet alleen wordt deze beantwoord, maar meestal voorzien van 

vragen. Zoals, waarom dit, waarom dat. Ook de toonzetting waarop die vragen gesteld 

zijn, waarom de Huurdersraad het zo wenst, worden niet altijd als prettig ervaren. Als wij 

aangeven anders te denken wordt – en is regelmatig – gezegd. “Het is zoals het is.” Dat 

accepteren wij niet. Als het eenzijdig is zoals het is, is er namelijk geen discussie of 

dialoog mogelijk. Wij zien samenwerking duidelijk anders. Vanuit onze positie en 

verantwoordelijkheden moet hier duidelijkheid worden gegeven over de rol van Vidomes 

en die van de Huurdersraad. De Huurdersraad kent haar verantwoordelijkheden en vindt 

een overbodige controle van haar werkzaamheden ongepast. Noot 4: Is thans gewijzigd. 
 

Noot 4: De participatie adviseur in reeds geruime tijd afwezig door ziekte. Als wij thans 

iets te melden hebben gaat dat via Daphne Braal, of via een aangewezen afdeling. Bij 

Daphne werkt het goed, bij de afdelingen matig. Wel hebben wij geen driewekelijks 

overleg meer, dat was ingepland met de participatie adviseur. Eenvoudige vragen blijven 

liggen en veroorzaken vertraging. Per 1 juni 2017 is Robin de Koning ingezet. Het eerste 

gesprek is 13 juni geweest en zaken worden nu weer opgepakt. 
 

De achterban 

De problemen met de BC’s zijn eindeloos. Er is met een aantal BC’s, reeds contact 

geweest. Een klein aantal geeft aan tevreden te zijn over de communicatie met Vidomes. 

De meerderheid geeft aan het niet zo te ervaren en wordt de communicatie met Vidomes 

als slecht beschouwd. Zowel de communicatie met het KCC als de overige medewerkers. 
De BC’s  geven aan niet gehoord te worden, niet serieus genomen te worden en vooral 

weinig tot niets te bereiken. Altijd te moeten zeuren om hun financiële bijdragen, geen 

burendagen meer. Er wordt gezegd, wij worden gecomplimenteerd met ons werk en er 

wordt gezegd dat Vidomes zo blij met ons is, maar zodra wij iets vragen ter verbetering 
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van het contact met de achterban is er geen geld. Burendagen ja die mogen niet meer 

gefinancierd worden en alles wordt afgedaan met: “dat is beleid.”  
Ook gevaarlijke situaties in en om het complex. Het is eindeloos gepraat maar er gebeurt 

niets! Aldus de BC’s. 

 

De Huurdersraad is bij vele probleemzaken betrokken door de BC’s en met enkele BC’s in 

gesprek gegaan. Ook samen met de BC’s met de directie of verantwoordelijken binnen 

Vidomes. Maar ook daaruit is geen enkele verbetering gekomen. Het duurt lang voordat 

er vanuit Vidomes iets ondernomen wordt en als er iets gebeurt strookt dit niet met de 

afspraken en zijn het de BC’s die het onderspit moeten delven. Regelmatig wordt door 

Vidomes vergeten terug te koppelen naar de Huurdersraad en moet de Huurdersraad via 

de BC’s op de hoogte worden gebracht. Er zijn al een aantal BC’s opgehouden. Er zijn op 

dit moment een aantal die ernstig overwegen om op te houden. Er zijn mensen 

overspannen geraakt. De Huurdersraad doet er alles aan om hen te motiveren en tegen 

te houden om te stoppen, maar het is schrijnend. Ook het betrekken van de 

Huurdersraad bij de problemen van de BC’s of Planteams heeft helaas geen of heel 

weinig resultaat opgeleverd. De inzet van de Huurdersraad wordt positief ervaren door de 

BC’s maar het blijft allemaal hetzelfde. Dat werkt heel frustrerend!  

Het moto “Samen staan we sterk” is prachtig, maar dan moeten we het wel samen doen! 

Ook hierover moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. De Huurdersraad is er voor 

de huurders. Als blijkt dat de inbreng en de inspanning van de Huurdersraad ook geen 

beweging betekent ter verbetering om de banden met de achterban te versterken, kan je 

je afvragen wat het bestaansrecht van de Huurdersraad aan waarde inhoudt voor 

Vidomes. Hierin moet duidelijkheid komen omdat de Huurdersraad niet achter de feiten 

wenst te blijven aanlopen. Noot 5: Is gewijzigd 
 

Noot 5: Wij zien – bij sommige medewerkers een verbetering -. Dit blijft echter een 

gevoelig punt. De communicatie verloopt bijzonder moeizaam. Er zijn vanaf het moment 

dat de evaluatie werd gemaakt 3 bewonerscommissieleden gestopt en 2 BC’s opgeheven. 

Voor de Huurdersraad is het ook niet makkelijk, want onze inbreng wordt vaak gezien, 

alsof wij de organisatie bekritiseren en/of negatief benaderen, terwijl wij alleen de 

problemen, soms hele ernstige situaties, doorgeven c.q. overbrengen. Ons doel is er op 

gericht dat de communicatie wordt verbeterd en dat de klant zich beter behandeld voelt. 

 

 

 

Klachten onderhoud 

Dit geldt ook voor de klachten over het onderhoud. Het is mooi als de Bestuurder 

aangeeft dat er serieus met de klachten wordt omgegaan en dat de complexen goed 

onderhouden moeten worden. Maar de praktijk van de laatste 10 maanden laat de 

Huurdersraad een andere kant zien. Er is veel achterstallig onderhoud en als BC’s hierin 

verbetering verzoeken (of individuele huurders) wordt gezegd, dat niet iedereen het ziet 

zoals degene die bv een schouw doet met Vidomes, alles wordt afgedaan met ja dat kan 

nog wel mee, nee dat doen wij niet, vieze vloerbedekking, dat valt wel mee en nee dat is 

nog niet aan de beurt. En overal kent men de vaste kreet van Vidomes ‘dat is beleid’. Wij 

vragen ons af na deze 10 maanden “Welk beleid”.  

De Huurdersraad is van mening dat de Bestuurders en een aantal managers wel willen, 

maar dat een eventuele vernieuwde aanpak om ook daadwerkelijk de banden met de 

BC’s en vooral de Klant te versterken nog niet binnen de organisatie is doorgedrongen. 

De huurders worden nog steeds niet gezien als de klant! Noot 6: Is gewijzigd 
 

Noot 6: Thans is er door Vidomes een project gestart om de klantdienstverlening te 

verbeteren. Intern zijn sessies geweest, met de Huurdersraad en thans met huurders. 

Thema ‘een dag op de stoel van”. Helaas was de Huurdersraad hier in eerste instantie 

niet in gekend en hebben wij het via facebook gezien. Kort daarna zijn wij in kennis 

gesteld en hierbij betrokken. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verloop. Er wordt 

op korte termijn een nieuwe klantvisie ontwikkeld. De Huurdersraad staat hier positief in 

en vindt dit een verbetering. 



4 
 

 

 

Huisvesting 
Een groot probleem is de huisvesting van de Huurdersraad. Er zijn nauwelijks 

aanbiedingen gedaan door Vidomes. De Bijdorplaan werd aangeboden en gemotiveerd 

afgewezen Tevens was deze locatie al voor het bestaan van de Huurdersraad afgewezen 

door het OBC. Wat schetste onze verbazing, Robin de Koning kwam enkele tijd geleden 

heel enthousiast (hij wist er ook niets van) weer met de Bijdorplaan aandragen. Wij toch 

weer kijken, maar de locatie is duidelijk niet geschikt en is dus 3 maal afgewezen. 

 

Het Mariënpark was ook al tijdens de Stuurgroep voor de oprichting aan de orde 

geweest. De Stuurgroep heeft toen aangegeven dat een mogelijke huisvesting voor de 

Huurdersraad diende te worden onderzocht op deze locatie. Dat was in 2015. Op 9 

november 2016 (thans vier maanden geleden) werd door Daphne meegedeeld dat 

gedacht werd om de locatie aan het Mariënpark te bestemmen voor de Huurdersraad. De 

Huurdersraad was super enthousiast. Helaas, het verloop is bekend. De wijze waarop dit 

is verlopen heeft er behoorlijk ingehakt en is als zeer teleurstellend ervaren. 

 

Ons is de locatie Gondelkade aangeboden. Alhoewel de Huurdersraad niet overloopt van 

enthousiasme voor deze locatie is toegestemd deze te bezichtigen. Wat schetst onze 

verbazing dat wij een aanbod krijgen, dat door ons niet als passend wordt gezien. Wij 

hadden de indruk dat de linkerflank van het gebouw aan ons toebedeeld zal worden. 

Helaas is dit niet het geval en vinden wij het aanbod ondermaats. Wel kregen wij de 

mogelijkheid om een alternatief neer te leggen. Dat hebben wij gedaan. In de laatste 

bijeenkomst met Vidomes werd gezegd dat dit de organisatie ingebracht zal worden en 

besproken met de mensen van “Werken in de wijk”.  
De Huurdersraad heeft hier tijdens de vergadering niet op gereageerd en wacht wederom 

af. De vraag die wij ons hierbij stellen is, hoe loopt bij Vidomes het besluitvormings-

proces en wie mag en kan er blokkeren.  

Nog steeds geen passende huisvesting na 10 maanden in een ruimte, die zelfs onze 

gezondheid schaadt is onaanvaardbaar. Maar helaas we kunnen moeilijk op straat verder 

gaan. Noot 7: is gewijzigd. 
 

Noot 7: Tot ons genoegen kunnen wij meedelen dat op 12 april jl. ons door Daphne is 

meegedeeld dat wij de linkervleugel van het gebouw aan het Van t Hoffplein 1 

(Gondelkade) Zoetermeer is gegund. Er dient nog wat verbouwd te worden en enkele 

procedures doorlopen alvorens we kunnen verhuizen. Maar het loopt! Hier zijn wij heel 

blij mee. De oplevering staat gepland op 1 juli 2017. 
 

Vergoeding DB 

Vidomes heeft het genomen besluit van de Huurdersraad bevestigd in haar vergadering 

van 11 januari 2017 - officieel in het verslag opgenomen - niet geaccepteerd. De 

Huurdersraad heeft gemotiveerd aangegeven het hiermee niet eens te zijn. De 

Huurdersraad is bij statuten bevoegd zelf deze vergoeding vast te stellen. Vidomes wenst 

een onderzoek in te stellen naar hoe dat geregeld is bij andere corporaties en 

Huurdersraden. De Huurdersraad staat sceptisch tegenover een dergelijke onderzoek en 

blijft bij haar mening. Tevens heeft de Huurdersraad vroegtijdig en transparant dit bij 

Vidomes gebracht en verzocht om instemming voor 20 december 2016 om het boekjaar 

te kunnen afsluiten. Er is niet gereageerd, waarna de Huurdersraad een mail heeft 

gestuurd, dat aangenomen werd dat Vidomes hiermee kon instemmen. Op 16 januari 

2017 is hier negatief op gereageerd door Vidomes. Verder is er thans genoeg over 

gezegd en in de afspraak van 11 april 2017 wordt hier verder over gesproken met het DB 

en Vidomes. Noot 8: 
 

Noot 8: Er is een gesprek geweest op 11 april. Dat heeft niet tot een akkoord geleid. 

Vidomes heeft een onderzoek gedaan en wenst niet voorop te lopen. De Huurdersraad 

heeft met enkele huurdersorganisatie contact opgenomen naar aanleiding van dit 

onderzoek. Het blijkt dat bijna alle huurdersorganisatie, vaak met medeweten van hun 
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corporatie, doen aan ‘creatief boekhouden’. Dat is wat de Huurdersraad absoluut niet 

wenst. Wij zijn een onafhankelijke en professionele Huurdersraad met eigen 

verantwoordelijkheden. Wij willen alles goed organiseren, zo ook de vergoedingen voor 

het DB. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst. Er is door de Huurdersraad in 

april een notitie geschreven. Hierop is nog geen antwoord gekomen. 

Op 10 juni 2017 in de provinciale vergadering van de Woonbond is dit punt aan de orde 

geweest. Het blijkt overduidelijk dat er nauwelijks huurdersorganisaties zijn hun zaken 

goed en professioneel op orde hebben De Huurdersraad Vidomes loopt hier absoluut op 

voor! 
 

Wat is er voor de Huurdersraad gedaan door Vidomes 

De Huurdersraad realiseert zich dat het niet fijn is om deze evaluatie te lezen maar moet 

hier vanuit zijn verantwoordelijkheid naar de huurders toe, op wijzen.  
De Huurdersraad heeft de afgelopen 10 maanden veel werk verzet en heeft alle zaken 

die gedaan moesten worden, vooral met betrekking tot de adviezen, op een correcte en 

snelle wijze uitgevoerd. De vergaderingen met Vidomes en de Huurdersraad zijn goed 

verlopen en worden als positief ervaren. Ook de themabijeenkomst, zowel bij Vidomes 

als de presentaties in de Huurdersraad zijn goed verlopen.  

Wij waarderen de inbreng van Maarten bijzonder. Ook de overleggen met andere 

medewerkers over diverse onderwerpen zijn positief ervaren. Aan deze overleggen 

mankeert niets en er komen duidelijk adviezen uit. De afspraken om te komen tot deze 

adviezen worden ook goed gehouden en uitgevoerd. De Huurdersraad wordt op dat 

niveau en op het niveau van de prestatieafspraken inderdaad als gelijkwaardig 

beschouwd en behandeld. Maar dat is gericht op het beleid.  
 

Bij alles wat gericht is op de klant, laat Vidomes behoorlijke steken vallen. De 

Huurdersraad komt hier niet doorheen en vindt dat daar absoluut verbetering in moet 

komen.  
Verder concludeert de Huurdersraad dat er voor hen als Huurdersraad, buiten de 

financiële bijdrage, niets concreet is gedaan.  

 

Noot 9: Er zijn enkele verbeteringen zichtbaar en de Huurdersraad is er van overtuigd 

dat steeds meer verbeterpunten in de organisatie zichtbaar zullen worden. Wij staan hier 

positief in en zullen waar wij kunnen kritisch blijven opletten en anticiperen. 
 

 

Enkele punten uit de ontvangen evaluatie van de diverse leden van het bestuur 

gericht op Vidomes 

 

1. Samenwerking met gebiedsconsulenten in bepaalde projecten goed. 

2. Pilot project Doe Mee Leidschendam zeer positief. 

3. Gevoel dat beslissingen bij Vidomes genomen worden zonder inbreng of 

kennisgeving Huurdersraad. 

4. Vragen worden door de participatieadviseur onvoldoende beantwoord. Duurt ook 

lang voordat er antwoord komt. 

5. BC-lijst laat aan Huurdersraad verstrekt. Up to date onzorgvuldig. 

6. Huisvesting slechte zaak. Ongeschikt en slecht voor de gezondheid. Gemeend 

wordt dat het DB daarin zich harder moet opstellen naar Vidomes. 

7. Managementteam en vooral Maarten positief in samenwerking. Vergaderingen 

verlopen met wederzijds respect. Afspraken zijn niet altijd duidelijk en komen 

traag van de grond. Hierbij vooral gelet op de inventarisatielijst en de afspraken 

met BC’s. 

8.  Huisvesting. Het lijkt alsof het steeds naar voren geschoven wordt door Vidomes. 

Alsof ze ons op deze plek willen houden. Als er geen goed aanbod is, gewoon 

afwijzen. Direct starten met zoeken in de vrije sector. 

9. Voor het eerste jaar wel tevreden als algemeen bestuurslid in de samenwerking 

met Vidomes. In de komende jaren werken om de communicatie te verbeteren 
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met de BC’s, huurders met gebiedsconsulenten en andere afdelingen. Tevens 

moeten afspraken beter nagekomen worden, zodat BC’s en huurders hier niet 

steeds naar hoeven te vragen. Geldt ook voor de Huurdersraad.  

 Vidomes is te traag met het nakomen en afhandelen van de afspraken. Hoop dat 

het logge ambtenaren apparaat van Vidomes wat actiever gaat worden. 

10. Er is verschil in perspectief, waardoor Vidomes altijd een sterkere machtpositie 

inneemt naar BC’s, huurders en Huurdersraad. 

11.Regels in onderhoud worden te abstract ervaren. Tevens wordt niet eenduidig 

gehandeld. Wat voor het ene complex geldt, geldt vaak niet in een ander complex. 

Het zou niet zo mogen zijn dat een medewerker de dienst uitmaakt. 

12. Er is veel willekeur, geen goede zaak. Is frustrerend voor BC’s. Wordt tijd om te 

bekijken wat hier aan te doen is en welke wegen er bewandeld moeten worden ter 

verbetering.  

13. Moeten te lang wachten op reactie van Vidomes op vragen van BC’s. Komt vaak 

zelfs geen reactie. Dan wordt gezegd dat het iemand ontschoten is of het 

vergeten is, wel met excuus! 

14. Gevaarlijke situaties in en rond complexen worden niet opgepakt. BC’s gooien 

handdoek in de ring in verband met de slechte communicatie. 

15. Huisvesting sinds april 2016 geen vooruitgang geboekt. Lijkt sterk op onwil. 

16. Communicatie is onvolledig, te laat. De taal te wollig. Communicatie gaat nooit 

rechtstreeks. 

17. Sterke focus op wegwuiven kritiek, geen focus op aanpakken van de oorzaak. 

18. Duidelijkheid ontbreekt m.b.t. de organisatie van Vidomes, waar liggen de 

verantwoordelijkheden, wie is aanspreekpunt. 

19. Niet nakomen van afspraken naar BC’s en bewoners. 

 

 

Enkele punten van de evaluatie naar de Huurdersraad  
1. Leuke ploeg met fijne mensen. 

2. Pakket Officie 365 – kost te veel tijd, werkt frustrerend. 

3. Regels moeten er zijn maar vind het soms een beetje te. 

4.  Vergaderingen informeel – uiteraard. Maar mogen wel wat effectiever. Zaken 

worden soms te uitgebreid/herhaaldelijk besproken. 

5. Gezien de omstandigheden dat we er midden in gegooid zijn en er veel op ons en 

vooral voor de voorzitter- en vicevoorzitter afkwam is het vrij goed verlopen. 

Persoonlijk het jaar afgesloten met een vrij goed gevoel. 

6. Na wat startersfoutjes zit het aardig op de rails. Ook het secretariaat goed en een 

prettige samenwerking. 

7. Tijdsbesteding: niet gewoon vrijwilligerswerk. 

8. Secretariaat heel prettig om mee te werken. 

9. Wat betreft het DB chapeau voor het eerste jaar. 

 

Noot 10: Deze punten spreken voor zich. De Huurdersraad spreekt de hoop uit dat in de 

volgende evaluatie de op handen zijnde acties en projecten tot zichtbare verbetering 

hebben geleid. 
 

Slot 

De Huurdersraad realiseert zich dat er veel commentaar is op de eerste 10 maanden 

samenwerking. Dit is het reële beeld, zoals dit ervaren is. De Huurdersraad realiseert 

zich tevens dat duidelijke afspraken en aanpak van de problematiek die bij de BC’s leeft 

een eerste prioriteit behoort te zijn. Samen met Vidomes wil de Huurdersraad dit 

oppakken en zien dat dit op korte termijn kan verbeteren. Er is bij de Huurdersraad een 

vorm van teleurstelling te bespeuren, die op de werkelijkheid is gebaseerd. Ook voor 

Vidomes is het alleen maar goed als de klantvriendelijkheid zal verbeteren. Ook ligt er 

een taak in het verbeteren van de behandeling van de klachten en de wijze van 

communiceren met de huurders. Ook hierbij kan de inbreng van de Huurdersraad positief 

zijn. Wij werken hier graag aan mee. 
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De Huurdersraad spreekt de hoop uit dat Vidomes open staat voor deze suggesties. 

Alleen op deze wijze ontstaat een goede aanpak, die ook daadwerkelijk zo ervaren wordt 

bij de achterban. Hierover willen wij graag concrete afspraken maken, die ook goed 

gemonitord kunnen worden. 
 


