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Gekwalificeerd advies Nieuwe visie en Doelenkaart 2026 

 
Aan : Bestuur Vidomes 
Betreft  : Gekwalificeerd advies ‘Visie en Doelenkaart, ontvangen 7 oktober 2022  

Datum  : 08 november 2022 
Nummer : 20221108 
 

 
Geachte mevrouw Braal, beste Daphne, 

 
Op 7 oktober heeft Huurdersraad Vidomes van u een adviesaanvraag over de visie en 
doelenkaart 2026 ontvangen. 

 
Voorafgaande aan het formele adviestraject heeft Vidomes tweemaal met het volledige 
bestuur van de Huurdersraad gesproken over de nieuwe visie en doelenkaart. Deze 

gesprekken zijn van de kant van de Huurdersraad als nuttig en waardevol ervaren.  
Hieronder leest u het gekwalificeerd advies. 
 
Advies 

De Huurdersraad adviseert positief op uw nieuwe visie en doelenkaart. In uw visie en 
doelenkaart is de inbreng van de Huurdersraad voor een deel meegenomen. Dat maakt 
het uiteindelijke resultaat tot iets wat we samen hebben gemaakt en doet recht aan de 

titel : ‘Samen doorpakken’. 
Hieronder biedt de Huurdersraad u aanvullende adviezen aan. 
 

Ambitieniveau 
Uw visie voor Vidomes ‘Samen werken aan betaalbaar en prettig wonen voor iedereen. 
Nu en in de toekomst’, vraagt wat van iedereen die werkt voor Vidomes en van iedereen 

die een woning huurt van Vidomes. In een wereld waarin we samen verantwoordelijk zijn 
en verantwoordelijkheid nemen is de kwaliteit van de relatie tussen huurder en 
verhuurder belangrijker dan ooit. Het onderhouden van die (samenwerkings-)relatie kost 
meer tijd en vraagt ook deels nieuwe competenties en vaardigheden van medewerkers 

(en huurders). Door het gebruik van het woord (extra) ‘handjes’ bij de toelichting van de 
nieuwe missie simplificeert u wellicht te veel wat het betekent voor uw medewerkers. 
 

De Huurderraad wil graag meedenken over de manieren waarop de ambitie vanuit het 
huurdersperspectief inhoud kan krijgen. Denk daarbij aan ‘Huurdersacademies’ of 
‘Participatiedialogen’.  

 
Bijzonder te spreken over 

• Het leidend laten zijn van de leefwereld van de klant en de collega bij 

dienstverlening. 
• De juiste match tussen woning en klant en de mogelijkheid om een 

prijsarrangement te wijzigen. 
• Het genoegen nemen met een lager rendement bij het verleiden van senioren om 

te verhuizen. 
• Het ruimte maken voor experimenten en innovaties in de dienstverlening. 
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• De samenwerking met de gemeente om met hittegolven en overstromingen om te 
gaan. Betrek daarbij ook de tuinen van bewoners (wateropvang onder terras 
bijvoorbeeld). 

• Prioriteit bij verlagen van energielasten. Heel belangrijk is daarbij het blijvend 
betrekken, adviseren en informeren van huurders. Ook in wat zij zelf willen en 
kunnen aanbrengen in en aan de woning. 

• De aandacht die u gaat besteden aan het opleggen van KPI’s en normen aan 
leveranciers. Vanzelfsprekend hoort daar ook controle op de kwaliteit van de 
uitvoering door Vidomes bij. Daar is veel behoefte aan bij de bewoners. 

 

Minder te spreken over 
• De ambitie om nader te onderzoeken in hoeverre huishoudens woningen kunnen 

delen. De nadelen hiervan vinden we zwaarder wegen dan de voordelen. Andere 

manieren om het woningaanbod te vergroten hebben onze voorkeur. 
• Het toepassen van Inkomens Afhankelijke Huurverhoging. Hier is sprake van een 

trendbreuk in de gedachte van de Huurdersraad. De lasten van de huishoudens 

met een inkomen dat in aanmerking komt voor een inkomens afhankelijke 
huurverhoging zijn de laatste jaren gestegen tot een niveau waarop wij de 
toepassing van dit instrument niet meer ondersteunen. De (financiële) opgaven 

zijn groot, dat wordt niet ontkend. Toch vinden wij het niet meer reëel dat een 
klein deel van de huurders dit op moet lossen. 

• Uw focus op het idee dat nieuwe woonvormen vooral voor senioren zouden 
moeten gelden. De maatschappelijke vraag naar nieuwe woonvormen beperkt zich 

niet daartoe. 
• U spreekt vaak over zorg, waar mogelijk ondersteuning voldoende is voor 

bewoners. Door dit op te nemen wordt voorkomen dat een groep bewoners zich 

niet aangesproken voelt. 
• De oplossing die u aandraagt voor de ‘grote groep mensen die snel woonruimte 

nodig heeft’ (pagina 6). Passende woonruimte bouwen moet voorrang hebben 

boven kleine woningen bouwen om deze groep tegemoet te komen.  
• Op pagina 8 schrijft u dat huurders veeleisender worden. Dat vinden we ongepast. 

Huurders kunnen andere eisen hebben die meer passen bij hun levensfase en/of 

deze tijd. We vragen u om een andere formulering. 
• De suggestie die spreekt uit het noemen dat doorstromen van senioren meerdere 

doelen dient (pagina 10). Het gaat immers om het ontbreken van de match 
tussen soort woning en type huishouden. Niet alleen de senior heeft daar last van. 

• Het valt ons op dat u in zeer positieve zin over Vidomes spreekt. Aangezien niet 
alles bij Vidomes soepel verloopt, past hier wellicht wat meer bescheidenheid.   

 

Wij missen nog 
• De voortrekkersrol die Vidomes kan nemen in het stimuleren van nieuwe coalities 

in wijken en buurten om de leefbaarheid en het onderling prettig wonen te 

versterken (buurtvaders, Boa’s, wijkcoaches, flatcoaches etc.). 
• Een visie op de samenwerking met en de betrokkenheid van de Huurdersraad. 
• Een visie op vernieuwende woonvormen die passen in deze en de toekomende tijd 

(niet alleen senioren). Daarbij hoort een plan om -al samenwerkend met 

bijvoorbeeld zorg-, welzijnsinstanties, ontwikkelaars, burgers etc.- vernieuwende 
woonvormen te realiseren. 

• Het vergroten van de opties voor bewoners om zelf te investeren in het 

energiezuiniger maken van hun woning. Vidomes kan bewoners ondersteunen 
door advies, hulp en voorlichting te geven.  

• We zien dat u de Huurdersraad in de tekst heeft opgenomen. Op pagina 4 is een 

opsomming te lezen van partijen waarmee u het ‘samen’ uit de missie vorm wil 
geven. Daarin missen wij de Huurdersraad als partij. 

• In de bijlage bij uw adviesaanvraag (De Power Point Presentatie als voorzet voor 

de formulering van uw doelenkaart) staat bij ‘Tevreden Klant’ niet opgenomen de 
zorg en aandacht die u dient te besteden aan de klant die niet digitaal vaardig is. 
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Ook een andere dan digitale communicatie moet toegankelijk aangeboden worden 
aan de bewoners. Wij vinden dat dit in uw doelenkaart een prominente plek moet 
krijgen. 

• Een deel van de bewoners is anderstalig en/of laag geletterd. Deze groep moet 
ook meegenomen worden in uw communicatiestrategie. De Huurdersraad pleit er 
voor om het bestaande communicatiebeleid (d.i. communiceren in het 

Nederlands) aan te passen.  
Het belang van de voorgaande twee punten is groot binnen een 
maatschappij waar de tweedeling groeiende is. 

• De prioriteit van de versnelde verduurzamingsaanpak van woningen met een D-

label en woningen met enkel glas.  
 
Tekst, taal en toon 

Er is uitgegaan van de versie ‘Def concept Visietekst versie 26 okt 2022’.  
Bij de opmerkingen hieronder hebben wij voor ogen dat u huurders van woningen ziet als 
mensen waarmee samengewerkt wordt aan (betaalbaar en) prettig wonen voor iedereen. 

Dat impliceert een gezonde, gelijkwaardige en aanspreekbare relatie tussen huurder en 
verhuurder. De toon en het taalgebruik dienen dat te illustreren. 
 

Pagina 2 
U schrijft in het tweede tekstblok ‘en toegenomen spanningen in onze 
woongebouwen’. Deze zinssnede maakt onderdeel uit van een opsomming van 
opgaven waarvoor de corporatie staat. Het advies is om hier op te nemen ‘en 

toegenomen vraag aan bewoners om samen te leven met een groeiend aantal 
huishoudens met zorg- en hulpvragen’. Dit hoeft niet altijd spanning op te 
leveren, wel is het zo dat het prettig samen wonen bedreigd wordt als 

ondersteuning door welzijn- en zorginstanties te kort schiet of de (overlast-
)problematiek zo groot wordt dat het absorptievermogen van de resterende 
huishoudens wordt overschreden. Op pagina 3 gaat u verder in op de mogelijke 

problematiek. Daardoor kan hier volstaan worden met deze zinnen. 
 
Vanaf pagina 2 schetst u een beeld van ‘de wereld om ons heen’. 

Op pagina 2 geeft u aan dat ontwikkelingen groot zijn en grotendeels buiten uw 
invloed liggen. Het is krachtig om daarachter een zin op te nemen als ‘De zaken 
die wel beïnvloedbaar zijn moeten stevig aangepakt worden om de niet 
beïnvloedbare zaken te compenseren’.  

 
Passende vastgoedkwaliteit 

Op pagina 7 noemt u dat woningen zonder drempels vooral voor ouderen geschikt 

zijn. Niet alleen senioren maar ook mensen en kinderen met een beperking of 
mensen met kinderwagens hebben baat bij een drempelloze woning en toegang 
tot de woning. Mogelijk kunt u dit in de tekst opnemen. 

 
Prettig wonen doen we samen 

Bovenaan pagina 11 noemt u ‘zorgverzekeraars’. Daar horen de zorgkantoren ook 
bij. 

 
Zelfstandig wonen 

Op pagina 11 staat als paragraafhoofd ‘Mensen wonen zoveel mogelijk 

zelfstandig’. Moet dat niet zijn ‘Mensen wonen zo lang mogelijk zelfstandig’? 
 
Vangnet 

U schrijft (pagina 11, onderaan) dat u snel schakelend en flexibel handelt, als 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals corona en hoge inflatie daarom vragen. 
Graag zien wij u dat ook doen onder normale omstandigheden.  
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‘Onze bewoners’ 
Fijn om te zien dat in de tekst minder ‘onze bewoners’ is opgenomen. We komen 
het nog wel een paar keer tegen. U kent onze bezwaren daartegen. De bewoner is 

van zichzelf. In de Power Point Presentatie-bijlage zien we ‘onze bewoners’ als 
tekst nog wel. De PPP is de basis voor de uitgeschreven doelenkaart die u binnen 
Vidomes breed verspreid en zichtbaar maakt. We gaan ervan uit dat de term ‘onze 

bewoners’ ook daar aangepast zal worden. 
 
Tot slot 
De Huurdersraad herkent, zoals eerder al is genoemd, veel van wat zij in de gesprekken 

met u heeft meegegeven. De Huurdersraad wenst u succes met het doorvoeren van de 
ambities en wil zich daarbij opstellen als gespreks- en sparringpartner in de geest van 
het ‘Samen doorpakken’.  

We stellen daarnaast voor om jaarlijks met elkaar de voortgang in de doelenkaart te 
bespreken. 
 

Wij wachten uw antwoord op ons advies af. 
 
Met vriendelijke groet, 

Sylvie Seubert, voorzitter 

  
Van ’t Hoffplein 1 

2725 EA  Zoetermeer  
T  079-3318975 
M 06-45090977 

E  info@huurdersraadvidomes.nl 
W www.huurdersraadvidomes.nl 
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