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Steeds meer raken huurders in problemen met alle financiële en imago consequenties 

voor de woningcorporaties van dien, met name in buurten en wijken waar armoede  

eerder regel dan uitzondering is. Het tijdig signaleren en gecoördineerd oplossen van 

deze problemen is van belang voor alle betrokkenen. Maatschappelijke organisaties 

hebben hier een belangrijke rol. Helaas komen deze organisaties in beeld als het kwaad 

geschied is. De hoge rekening van uitzettingskosten, huurachterstanden, huurderving 

en excessief mutatieonderhoud komt uiteindelijk bij de woningcorporaties terecht. Met 

“achter de voordeur” gesprekken beogen maatschappelijke organisaties, gemeentelijke 

overheden en woningcorporaties (potentiële) problemen tijdig te signaleren. Veelal blijkt 

dat niet gemakkelijk te zijn. De gangbare huis- 

bezoeken in sloopprojecten blijken in praktijk een 

unieke gelegenheid te bieden. De huurders maken 

immers een nieuwe start met een aanzienlijke  

verhuispremie. De problemen blijven niettemin  

bestaan: vervuiling, vereenzaming, schulden,  

perspectiefloosheid, werkeloosheid,  

opvoedingsproblemen, psychische stoornissen.  

Alynia Consult heeft in samenwerking met  

Woonpunt Westelijke Mijnstreek / Parkstad  

instrumenten ontwikkeld om de huisbezoeken te  

gebruiken als “achter de voordeur” gesprekken.  

Het instrument “achter de voordeur” kaart - de ADV- 

kaart - brengt de gevraagde en noodzakelijke  

informatie op maat in beeld, zoals potentiële  

weerstand, multiproblematiek, agressief gedrag en 

bijzondere woonwensen. De ADV-kaart helpt ook bij 

het bepalen van doelgroepen en de leegstand. Het instrument “leefgebiedenformulier” 

maakt sociale stijging meetbaar op basis van acht leefgebieden, waaronder  

dagbesteding, financiën en sociaal, praktisch, psychisch en fysiek functioneren.  

Bij de “achter de voordeur” gesprekken is het in verband met de uitwisseling van  

persoonsgegevens van belang om gedegen samenwerkingsvormen op te bouwen en 

goede afspraken te maken met het oog op de Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp). Het goed regelen van de informatiestromen in een convenant dwingt partijen 

tevens om scherp het doel voor ogen te houden: geen repressie, maar sociale stijging.  

Alynia Consult introduceert in haar Handboek Sloop het begrip “Accommodatiewijken”: 

de buurten en complexen waar de huurders uit sloopwoningen naartoe gaan en de  

wijken die de sloopkandidaten accommoderen (herbergen, onthalen). Het verantwoord 

herplaatsen, het heroveren van de publieke ruimte en het verbeteren van de  

leefbaarheid van een wijk (sociale herovering) hangt of staat met goede nazorg.  

Bewoners van deze wijken moeten de komst van hun nieuwe buren met vertrouwen  

tegemoet kunnen zien. Investeren in de leefbaarheid van de accommodatiewijk is in 

principe sociale stijging op buurtniveau. Ook hier maakt Alynia Consult de verbinding 

van aandacht naar actie via Leefbaarheids-Actie-Plannen. Geïnteresseerd en wilt u 

meer informatie? Bel 06 - 463 67 227 of stuur een e-mail naar info@alyniaconsult.nl. 
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Aandacht voor sociale 

stijging bij  

slooptrajecten 

1 

Nieuw bij Stichting 

Het Huurdershuis: 

cursus Warmte,  

Water en Wind 

2 

Nieuw bij Stichting 

Het Huurdershuis: 

Het Huisnummer; 

(spoedeisende) 

dienstverlening op 

maat!  

2 

De crisis als kans 

voor organisatie-

ontwikkeling en  

-vernieuwing 

3 

Gemeente Arnhem 

kiest ook in 2012 voor 

De Huurdersbalie 

3 

Nieuw: workshop 

Leegbaarheid en  

Participatie door  

Alynia Consult 

4 

Alyniaan uitgelicht 4 

I n  d i t       

n u m m e r :  

Sociale stijging is te duiden 

als het vooruitkomen of het 

verheffen van bewoners, te 

bereiken via instrumenten en 

projecten, die bewoners in 

staat stellen om gebruik te 

kunnen maken van hun 

capaciteiten om in 

economisch, sociaal en 

politiek opzicht actief mee te 

kunnen doen aan het vorm 

geven van hun eigen leven en 

de buurt waarvan men deel 

uitmaakt / gaat maken. 
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C u r s u s  W a r m t e ,  W a t e r  e n  W i n d  ( 3 W )  

Energieverbruik staat al vele jaren in de schijnwerpers. Alle aandacht is  

gericht op fysieke energiebesparende maatregelen en energiebesparend  

gedrag. Maar wat betekent dit voor het woon- en werkcomfort?  

Het woon- en werkcomfort blijken immers sterk bepaald te worden door - een  

combinatie van - de drie factoren Warmte, Water en Wind: 3W. Deze factoren 

bepalen bovendien ook in sterke mate het energieverbruik. Daarom richt  

Stichting Het Huurdershuis haar aandacht juist op 3W. Dit is een significant  

andere benadering van energieverbruik, energiebesparing en woon- en  

werkcomfort.  

Temperatuurwisselingen (warmte), luchtvochtigheid (water) en lucht-

verplaatsingen (wind) - kortom 3W - bepalen in de praktijk het energieverbruik én 

het woon- en werkcomfort en beïnvloeden fysieke energiebesparende  

maatregelen, energiebesparend gedrag en zelfs de bouwkundige staat van de 

gebouwen.  

Ventilatie blijkt hierbij als rode draad te fungeren. Zo kan slechte ventilatie leiden 

tot loslatend behang, schimmel op de muren, rottende kozijnen en doordrenkte buitenmuren met lagere  

isolatiewaarden. Maar ook tot gezondheidsklachten, omdat de absoluut luchtdichte woning ‘bezwangerd’ is met  

vervelende bacteriën. Dit alles beïnvloedt dus het energieverbruik en het woon- en werkcomfort. Alleen fysieke  

energiebesparende maatregelen zijn dus niet voldoende. Door de 3W processen in acht te nemen kunnen de  

eigenaar en de gebruiker van het gebouw geld besparen en een gezonde woon- en werkomgeving creëren.  

Bewustwording van 3W is van groter belang dan de traditionele benadering van energiebesparende maatregelen en 

energiebesparend gedrag.  

Stichting Het Huurdershuis informeert hierover uitvoerig aan de hand van sprekende voorbeelden in haar cursus 

Warmte, Water en Wind (3W). Daarmee worden de cursisten bewust van de werkelijke wereld achter  

energieverbruik en woon- en werkcomfort. Deze bewustwording leidt vervolgens tot de inzichten nodig voor het  

realiseren van effectieve fysieke energiebesparende maatregelen en effectief energiebesparend gedrag en daarmee 

tot minder energieverbruik en beter woon- en werkcomfort. Stichting Het Huurdershuis verzorgt deze cursus voor 

bewoners, huurders, woningcorporaties, werknemers en gebouwbeheerders. Bel of e-mail voor de mogelijkheden 

Sylvita Meertens van Stichting Het Huurdershuis, 06 - 46 277 126 of s.meertens@huurdershuis.nl. 

H e t  H u i s n u m m e r :  ( s p o e d e i s e n d e )  d i e n s t v e r l e n i n g  o p  m a a t !  

Stichting Het Huurdershuis ondersteunt al meer dan 25 jaar huurders en  

bewoners met hun organisaties op bouwkundig, juridisch en volkshuisvestelijk gebied. 

Steeds meer komen ook vragen van medewerkers van woningcorporaties, welzijnsin-

stellingen en andere organisaties met een spoedeisend karakter en die snel reactie 

vereisen. Daarom heeft Stichting Het Huurdershuis voor deze vragen de dienst 

“Het Huisnummer” geïntroduceerd. Hoe werkt het? Heel simpel!  

U neemt contact op met Het Huisnummer en licht uw vraag toe. De medewerkers van 

Stichting Het Huurdershuis geven dan direct een prijsindicatie af. Na akkoord ontvangt 

u een opdrachtbevestiging en professionals gaan direct aan de slag met uw vraag. 

Door deze doorlooptijdbesparende aanpak krijgt u in een zeer kort tijdsbestek uw  

antwoord of productie op de door u gewenste manier. Snel, flexibel én voordelig.  

Met welke vragen kunt u terecht bij Het Huisnummer? Onderstaand enkele voorbeelden uit de praktijk. 

Hoe zit het met de 5% huurverhoging voor middeninkomens? 

Welke toepassingen van social media zijn geschikt voor mijn contacten met de doelgroep? 

Ik ben in een conflict met een klant; hoe kan ik de bemiddeling regelen? 

Bestaat er een workshop over de invloed van duurzaamheid op het leefklimaat in woonruimtes?  

Ik heb behoefte aan een informatieblad voor mijn medewerkers over huuronderwerpen; bestaat dat eigenlijk?

Geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Bel 026 - 44 325 72 of stuur een e-mail naar info@huisnummer.nl. 

Nieuw! 

Nieuw! 

mailto:s.meertens@huurdershuis.nl
mailto:info@huisnummer.nl
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G e m e e n t e  A r n h e m  k i e s t  o o k  i n  2 0 1 2  v o o r  D e  H u u r d e r s b a l i e  

Ook in 2012 ondersteunt de gemeente Arnhem de dienstverlening van De Huurdersbalie. Daarmee geeft de  

gemeente Arnhem aan dat De Huurdersbalie een belangrijke rol vervult binnen het gemeentelijk beleid ter zake.  

De werkwijze van De Huurdersbalie is eenvoudig en succesvol: goed luisteren naar klanten, op basis van kennis en  

expertise advies geven en veel samenwerken met collega-instellingen.  

Huurders kunnen kosteloos en laagdrempelig terecht op het spreekuur van De Huurdersbalie onder andere voor  

allerlei problemen en vragen op het gebied van wonen, voor eenvoudige vragen over huurcontracten en voor  

ernstige problemen als dreigende huisuitzetting. Bij de meer ernstige zaken spelen vaak ook andere problemen een 

rol, zoals psychische problemen of oplopende schulden. Dan blijkt hoe belangrijk een woning is! Mensen kunnen 

lang hun problemen negeren, uit angst of uit trots. Maar wanneer zij hun woning dreigen te verliezen, dan  

ondernemen zij noodgedwongen actie. De Huurdersbalie is in dat geval vaak een eerste ingang naar de  

hulpverlening. Het is dan belangrijk de situatie goed in te schatten, door te verwijzen, samen te werken met collega-

instellingen en de vinger aan de pols te houden. Juist daarin heeft De Huurdersbalie zich de afgelopen jaren sterk 

bewezen. Zo worden vele vermijdbare persoonlijke en maatschappelijke kosten sterk teruggedrongen.  

D e  c r i s i s  a l s  k a n s  v o o r  o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g  e n  - v e r n i e u w i n g  

Als gevolg van het forse bezuinigingsbeleid van de overheid zien gemeenten zich 

genoodzaakt fors te bezuinigen. Dit leidt op diverse plaatsen tot het fors snijden in 

personeelsformatie en projecten. Ook woningcorporaties zien zich vanuit  

ontwikkelingen in de branche en de crisis op de woningmarkt gedwongen om de 

organisatie tegen het licht te houden en vastgoedontwikkelingsprojecten in de 

ijskast te zetten of definitief af te blazen. De krimpende organisaties zullen  

effectiever en efficiënter moeten gaan werken om zoveel mogelijk organisatie-

ambities te blijven realiseren. Hierbij is het onvermijdelijk dat keuzes moeten  

worden gemaakt welke activiteiten, projecten en programma´s het meest  

bijdragen in het bereiken van de organisatiedoelstellingen, vastgelegd in het  

collegeprogramma of bedrijfsplan. Uit diverse onderzoeken blijkt dat organisaties 

nog onvoldoende beschikken over adequate stuurinformatie en ondersteunende systemen. Hierdoor is het maken 

van goede keuzes, hoe organisatiedoelstellingen het best kunnen worden bereikt, heel moeilijk. Ook schiet de  

informatie over en de sturing van projecten tekort, waardoor deze vaak fors kunnen uitlopen in kosten en tijd of zelfs 

compleet falen. Hierbij moet u niet alleen denken aan de faliekant misgelopen ICT- of bouwprojecten - in de media 

breed uitgemeten - maar aan vrijwel de gehele projectenportefeuille. Of dit nu bouwprojecten, organisatie- of ICT-

projecten betreft. Er valt veel winst te halen met het professionaliseren van projectmanagement en project- en  

resultaatgericht werken. Alynia Consult heeft vanuit haar ervaring, expertise en kennis bewezen deze winst te  

kunnen boeken.  

Zo heeft Alynia Consult de gemeente Hilversum begeleid om organisatiebreed ProjectPortfolioManagement (PPM) te 

implementeren. In een integraal kader zijn hierbij alle organisatielagen voorzien 

van adequate stuurinformatie. De organisatieontwikkeling - gericht op het  

professionaliseren van projectmanagement en projectmatig en resultaatgericht 

werken binnen Hilversum - wordt gekoppeld aan de implementatie van het  

PPM-programma Principal Toolbox, dat deze organisatieontwikkeling faciliteert. 

Deze implementatie biedt naast een continu overzicht over de gehele portefeuille 

van projecten en programma´s, ook mogelijkheden om via het gebruik van  

onderleggers een grotere eenduidigheid van processen en verantwoordelijkheden, 

een optimalisatie van de (resources)planning en operationele verbeteringen in het 

risicomanagement te verkrijgen. Alles is zichtbaar via dashboards en men kan met 

één druk op de knop de nodige rapportages opvragen. Voor meer informatie kunt u 

bellen met Hans Appelmans, 06 - 532 40 607. 
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W o r k s h o p  L e e f b a a r h e i d  e n  P a r t i c i p a t i e   

A l y n i a a n  u i t g e l i c h t  

Wanneer iemand met een zachte ‘g’ in Leiden bij een particulier kamerverhuurbedrijf vol  

charme kan meedelen dat er op het moment geen kamer beschikbaar is, dan heb je te 

maken met een professional waar je hart sneller van gaat kloppen. Dat is onze Francis.  

Francis Bevers startte haar carrière in de volkshuisvesting op deze wijze. Vijftien jaar en 

veel projecten later is zij haar charme niet kwijt geraakt. In 2009 heeft Alynia Consult haar 

als senior consultant in de armen gesloten. Natuurlijk zijn wij verrijkt met haar kennis op 

het gebied van strategisch voorraadbeleid, woonvisies, sociaal beheer, verhuur en  

verkoop, renovatieprojecten, incassobeleid, huurbeleid en wat niet al meer, maar het is 

haar pragmatische instelling, haar tomeloze energie en hartverwarmend enthousiasme die 

haar één van ons maakt. Ontmoet haar en je begrijpt het bovenstaande. Francis Bevers is 

te bereiken op 06 - 115 68 864. 

Leefbaarheid, participatie… Deze succesfactoren zijn van belang voor de  

kwaliteit van de leefomgeving. Maar hoe werkt de invoering van leefbaarheid 

en participatie daadwerkelijk in de praktijk?  

Veelal blijken leefbaarheid en participatie containerbegrippen te zijn. Veel  

activiteiten worden zonder onderlinge samenhang en zelfs vaak onterecht  

onder het mom van leefbaarheid en participatie geschaard.  

Leefbaarheid en participatie zijn zo feitelijk beleidsbegrippen gebleven. Hoe  

brengen wij deze beleidsbegrippen tot uitvoeringprojecten met verantwoorde 

budgetten voor concrete meetbare doelen in hun onderlinge samenhang.  

Hoe worden daarvoor de rollen verdeeld? Welke projecten op maat kunnen daarvoor ontwikkeld worden?  

Vanuit de praktijk voor de praktijk in de praktijk... 

Alynia Consult biedt in één workshop voldoende ingrediënten, instrumenten en energie om met een heldere focus  

resultaten op het gebied van leefbaarheid en participatie te kunnen boeken. Alynia Consult heeft in de afgelopen 

negen jaar vele succesvolle leefbaarheids- en participatieprojecten op maat ontwikkeld en uitgevoerd. In deze  

workshop deelt Alynia Consult haar kennis en ervaring door verdieping, inspiratie en actie. Hierbij horen een reader, 

enige theorie, een reflectie van de organisatie, prikkelende voorbeelden uit binnen- en buitenland, maatwerk en  

actieplannen! 

De workshop geeft bovendien een impuls aan de interne samenwerking. Welkom op 

de workshop zijn immers ook collega’s, die op andere terreinen werkzaam zijn  

binnen de woningcorporatie en een verrassende inbreng kunnen leveren, de  

zogenaamde ‘wilde ganzen’. Deze expertisemix werkt verrassend. Anders dan  

tijdens de meeste workshops, bundelen in deze workshop de deelnemers hun eigen 

kennis, expertise en ervaring onder enthousiasmerende begeleiding van  

Alynia Consult om eigen creativiteit en ondernemerschap te ontwikkelen. Samen met  

aangereikte voorbeelden van processen en projecten maakt dit deze workshop zeer 

waardevol. Rollenspellen, mind mapping, SMART-principes en aanstekelijke energie 

zetten woorden om in daden: op het eind van de workshop liggen er dan ook  

actieplannen op wijkniveau! Is deze workshop precies wat u zoekt voor uw  

organisatie? Bel Alynia Consult voor de mogelijkheden: 06 - 463 672 27. 

Nieuw! 


