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VACATURE 

Algemeen bestuurslid Huurdersraad Vidomes, regio Zoetermeer, 

Delft en Rijswijk: stem van alle huurders in uw gemeente 

 

 

 

 

Wat houdt uw taak in? 

Een belangrijke taak: als bestuurslid van onze huurdersraad vertegenwoordigt u alle 

huurders van Vidomes in uw regio. Samen met uw collega bestuurslid brengt u tijdens de 

bestuursvergaderingen en bijeenkomsten met de directie van Vidomes onderwerpen naar 

voren die in uw gemeente spelen. Regelmatig kan dat leiden tot een advies aan Vidomes.  

  

U onderhoudt contact met bewonerscommissies en werkgroepen en ondersteunt hen bij 

hun werk. 

Waar mogelijk zet u nieuwe werkgroepen op, waarbij u de huurders actief betrekt.  

  

Regelmatig zit u aan tafel bij de gemeente waar u mee praat over de lokale 

prestatieafspraken, ofwel de woonplannen voor de toekomst. 

 

Wie bent u? 

 U bent huurder van Vidomes en hebt een hechte band met de gemeente waar u 

woont. 

 U voelt zich maatschappelijk betrokken bij, en sociaal verbonden met, de 

huurders en hun belangen. 

 U weet wat er speelt als het gaat om volkshuisvesting en sociale huurwoningen in 

uw gemeente. Misschien zit u nu bijvoorbeeld al in een bewonerscommissie. 

 U kunt goed onder woorden brengen – zowel schriftelijk als mondeling – waar u 

namens alle huurders van Vidomes in uw gemeente voor staat. 

 U weet zaken die alle huurders aangaan, goed te scheiden van individuele 

huurdersproblemen. 

 U bent enthousiast, zoekt altijd de samenwerking en heeft ook begrip voor andere 

dan uw eigen belangen. 

 U combineert een kritische blik met een open oor voor veranderingen en 

vernieuwingen. 

 U bent van plan om u minimaal twee jaar voor 10 tot 12 uur per week in te zetten 

voor de Huurdersraad Vidomes. 

 

Wilt u bestuurslid worden in onze nieuwe Huurdersraad? 

Voor aanmelding en meer informatie gebruikt u het contactformulier van onze website  

www.huurdersraadvidomes.nl of belt u met onze  vicevoorzitter Rien van der Winden  

M: 06-26080849. 

  

’’De nieuwe huurdersraad: één stem voor alle huurders” 
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7 Redenen om bestuurslid te worden van de nieuwe 
Huurdersraad Vidomes 

 
 

1. U heeft een stem in belangrijke huurderszaken. 

Als bestuurslid praat u mee over zaken als huurverhoging, renovatieplannen, 

energiemaatregelen en groot woningonderhoud. Dat doet u namens alle huurders.  

  

2. U zit overal aan tafel.  

De nieuwe Huurdersraad overlegt met verschillende partijen. De ene keer zit u aan tafel 

met de bestuurder van Vidomes, de andere keer met de Raad van Commissarissen of de 

wethouder van uw gemeente. 

  

3. U praat mee over regionale woonafspraken en gemeentelijke plannen. 

Samen met de woningcorporaties in de regio zorgt de Huurdersraad ervoor dat de 

woningverdeling voor woningzoekenden nog transparanter verloopt. Bij de gemeente zit 

u aan tafel voor de prestatieafspraken over wonen. Zo wordt er bij toekomstige 

bouwplannen rekening gehouden met de mening van alle huurders. 

  

4. U behartigt de belangen van alle huurders. 

Deelnemen aan onze Huurdersraad doet u niet alleen voor uzelf. Dat doet u, vanuit uw 

maatschappelijke betrokkenheid, voor alle huurders. U weet goed te verwoorden waar u 

en alle andere huurders van Vidomes voor staan. 

  

5. Met de Huurdersraad krijgt u veel voor elkaar. 

Vidomes luistert serieus naar haar huurders. Een huurverhoging die lager uitvalt, een 

andere manier van woningen verdelen, het bijschaven van gemeentelijke plannen. In het 

verleden kregen huurdersorganisaties al het nodige voor elkaar. 

  

6. U doet ervaring op met bestuurswerk. Goed voor uw cv. 

Als bestuurslid leert u de fijne kneepjes van het bestuurswerk. U leeft zich in in de 

situatie en de standpunten van andere partijen aan tafel. Juist door samen te overleggen 

behaalt u resultaat. 

 

7. U krijgt een vrijwilligersvergoeding en kunt opleidingen volgen. 

Bestuurswerk kost tijd. De Huurdersraad Vidomes stelt er goede opleidingsmogelijkheden 

en een onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 1500,- per jaar tegenover.  

  

Word ook bestuurslid van onze Huurdersraad! 

Hoe jong of oud u ook bent, wat uw achtergrond ook is – iedereen is welkom om te 

solliciteren. Als u aan de functiebeschrijving voldoet, kunt u bestuurslid worden. Samen 

met de andere bestuursleden en Vidomes bepaalt u hoe de samenwerking en de inspraak 

er precies uit gaan zien. Een mooie uitdaging! 

 
 

 
 
 ’’De nieuwe huurdersraad: één stem voor alle huurders” 


