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In de volkshuisvestelijke wereld is het voorkomen van  

huisuitzettingen momenteel een hot item. De gevolgen van 

de economische crisis wegen zwaar. Steeds meer huurders 

staan financieel zo erg onder druk waardoor het aantal  

huisuitzettingen aldoor stijgt. Veel gemeenten hebben  

afspraken gemaakt met woningcorporaties om te voorkomen 

dat huurders hun huis moeten verlaten.   

 

De praktijk 

Maar wat gebeurt er als een huurder niet bij een woningcorporatie, maar bij een  

particuliere verhuurder huurt? Wat als een huurder bij een woningcorporatie huurt en 

voor de tweede keer in de problemen komt? Bij De Huurdersbalie, onderdeel van  

Stichting Het Huurdershuis, melden zich regelmatig huurders die in een dergelijke  

situatie verkeren en die vaak pas aan de bel trekken als de verhuurder al overgegaan is 

tot het aanspannen van een gerechtelijke procedure of als er zelfs al een vonnis ligt.  

Er zijn daarnaast vaak bijkomende problemen. Huurders hebben niet alleen een  

huurschuld, maar bijvoorbeeld ook schulden bij de nutsbedrijven, de gemeente,  

commerciële bedrijven en - nog belangrijker - soms ook hoge schulden bij vrienden  

en/of familie. En soms vertellen huurders (onbewust) slechts de helft van een verhaal. 

Daarom is juridische kennis en praktijkervaring nodig om de juiste conclusies te kunnen 

trekken en te kunnen anticiperen.   

De aanpak 

Als huurders zich bij De Huurdersbalie melden wordt er, ter voorkoming van verdere  

escalatie, veel tijd besteed aan de zaak. De adviseurs van De Huurdersbalie zullen altijd 

proberen te voorkomen dat een huurder het huis uit moet. Elke zaak is anders, dus het 

betreft altijd maatwerk. Een vertrouwensband aangaan met de huurder is het  

allerbelangrijkst. Deze gaat de adviseur aan door helder en open te zijn over de  

mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is daarbij ook van belang om een huurder aan 

te spreken op zijn verantwoordelijkheid zónder daarbij een oordeel te vellen. Een  

assertieve en daadkrachtige houding van de adviseur is noodzakelijk. In zaken van  

dreigende huisuitzetting is er sprake van tegengestelde belangen, waardoor sommige 

partijen de neiging hebben om zich rigide op te stellen in de hoop zo veel mogelijk winst 

te behalen. De adviseur van De Huurdersbalie vraagt dus altijd door. Feitelijk heeft de 

huurder niets meer te verliezen, dus een beetje drammen mag best. 

In een tijdbestek van 2 jaar zijn er ruim 60 huisuitzettingzaken bij  

De Huurdersbalie aangemeld. Daarvan zijn er ruim 50 afgerond met 

een resultaat waarin alle betrokkenen zich konden vinden.  

Deze score is niet ongezien gebleven. De Huurdersbalie heeft  

vanuit onder meer Amsterdam en Nijmegen de vraag gekregen of zij 

haar kennis wilt delen voor projecten aldaar.  

Wat kan De Huurdersbalie voor u betekenen? Kijk op de website www.huurdersbalie.nl,  
of informeer bij Elize Sopacuwa: 06 - 549 76 380 of e.sopacuwa@huurdershuis.nl. 
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H u u r d e r s v e r e n i g i n g e n :  m e e r  d a n  a l l e e n  b e l a n g e n b e h a r t i g i n g  

Een huurdersvereniging is een vereniging die huurders van woningcorporaties  

vertegenwoordigt en zich ten doel stelt de belangen van deze huurders te  

behartigen. Naast huurdersverenigingen zijn er diverse andere vormen van bewoners-

vertegenwoordigingen die actief zijn in onze samenleving: bewonerscommissies,  

wijkraden, wijkcommissies, werkgroepen, buurtgroepen, projectcommissies en  

actiegroepen. Dit zijn alle groepen van bewoners die zich op allerlei manieren inzetten 

voor hun straat, wijk of buurt. Wat voegt de huurdersvereniging dan nog toe aan het  

systeem van inspraak, meningsvorming en beleidsontwikkeling?  

Waar de genoemde bewonersvertegenwoordigingen zich veelal richten op vraagstukken 

en problemen in de wijk of buurt, richt een huurdersvereniging zich ook op het beleid van woningcorporaties en de  

uitvoering daarvan. Het ondernemingsplan van woningcorporatie, met als aandachtspunten onderhoud,  

leefbaarheid, beheer en verhuur komt daarbij aan de orde. Concreet vindt dan ook overleg plaats over huurprijzen, 

woningtoewijzing, het servicekostenpakket, zav-beleid, wijkontwikkeling, leefbaarheid, groot onderhoud, renovatie en 

sloop & nieuwbouw. De huurdersvereniging geeft huurders over al deze onderwerpen, die van grote invloed zijn op 

het woon- en leefgenot, een stem en de mogelijkheid invloed uit te oefenen.   

De huurdersvereniging vervult dus een belangrijke functie en is bedoeld als schakel: tussen beleid en praktijk,  

tussen bureau en huiskamer, tussen de bedoeling en de beleving.  

En gelet op de bepalingen in de Overlegwet heeft de huurdersvereniging juist ook 

voor de woningcorporatie een meerwaarde. Want met wie kun je het beste  

overleggen dan met de mensen die de wijk en buurt maken, die wonen en leven 

in het bezit van de woningcorporatie, die het beleid in de dagelijkse praktijk  

ervaren en bovendien klant zijn van de woningcorporatie!  

Bel of mail voor de mogelijkheden: Sylvita Meertens, 06 - 462 77 126 of 

s.meertens@huurdershuis.nl. 

V i c t o r - O n e  z e t  g a s t h e e r / b e h e e r d e r  i n  b i j  M F A  B a L a D e  t e  W a a l w i j k  

De gemeente Waalwijk heeft op een prachtige manier gestalte gegeven aan de  

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2010 is er namelijk de  

Multi Functionele Accommodatie (MFA) BaLaDe geopend. In dit prachtig  

gesitueerde gebouw (centraal voor de wijken Baardwijk, Laageinde en De Hoef) 

komen wonen, welzijn, zorg, onderwijs en kinderopvang samen. Het gebouw is de 

ontmoetingsplek voor mensen uit de wijken, de bewoners onderling en organisaties. 

Het biedt tal van activiteiten en er is zelfs een mogelijkheid tot kosteloos exposeren 

in de centrale hal. Er hangt een goede sfeer en er heerst een prettige drukte in de 

algemene ruimten: het voelt precies zoals het citaat uit het speciaal voor dit gebouw geschreven gedicht:  

“niet alleen samen bouwen, niet alleen samen wonen, niet alleen samen werken, niet alleen samen spelen,  

allemaal samen, samenleven…” 

Victor-One is content om op interim basis gastheer/beheerder Wilco van Weenen in dit complex te mogen  

detacheren. Wilco heeft al vele jaren ervaring in complexbeheer en gastheerschap. Wilco is het eerste  

aanspreekpunt voor de gehuisveste partijen. Door de grote mix van de mensen die gebruik maakt van BaLaDe  

komen zijn communicatieve vaardigheden goed tot zijn recht. Wilco levert een belangrijke bijdrage aan de  

representativiteit van het wijkpunt, ondersteunt op facilitair gebied, is eerste aanspreekpunt bij (grote) storingen en 

verhelpt eigenhandig kleine storingen. Zoekt u ook een goede (tijdelijke) ondersteuning? Neem dan contact op met 

Rianne Oosterlaken: 06 - 463 67 227 of r.oosterlaken@victor-one.nl.   

mailto:s.meertens@huurdershuis.nl
mailto:r.oosterlaken@victor-one.nl
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V o o r  h u u r d e r s  e n  p r o f e s s i o n a l s :  d e  w o r k s h o p s  v a n  H e t  H u u r d e r s h u i s  

Het Huurdershuis is deskundig op het gebied van wonen en huren, en van mensen informeren, activeren en  

organiseren. Deze deskundigheid deelt zij graag met professionals, huurders, huurdersorganisaties en bewoners-

commissies. Om kennis te maken met een bepaald onderwerp, geeft Het Huurdershuis diverse workshops tegen 

een zeer aantrekkelijk tarief. Voor verdere verdieping over een onderwerp kan er een (vervolg)cursus of training  

gevolgd worden. Hieronder zijn twee workshops van Het Huurdershuis uitgelicht. 

Social Media: hoe informeer en betrek ik mijn buren, buurtbewoners en leden? 

Social Media ontwikkelt zich in een snel tempo en blijkt steeds meer dè manier te zijn om mensen te 

bereiken, om hun mening te vragen of om hen te informeren zonder veel inspanningen of hoge kosten.  

De workshop Social Media is gericht op vrijwilligers van huurdersverenigingen en bewoners-

commissies. Om in contact te komen met hun achterban en om nieuwe manieren te bedenken om hun 

achterban te informeren en te bevragen.  

Huurrecht in de praktijk: welke bepalingen hebben invloed op het huren of verhuren?   

De meeste vrijwilligers en professionals die werkzaam zijn in de wereld van volkshuisvesting krijgen in 

de praktijk te maken met huurrecht. De aanwezige kennis volstaat echter niet altijd. Voor huurders en 

professionals heeft Het Huurdershuis daarom de workshop “Huurrecht in de praktijk” ontwikkeld.  

U krijgt in de workshop overzichtelijke informatie over bepalingen uit het privaatrecht die van invloed 

zijn op het huren en verhuren van woningen.  

Wilt u meer weten over de workshops van Het Huurdershuis? Ga dan naar onze website: www.huurdershuis.nl.    

Bellen of mailen kan ook: Sylvita Meertens, 06 - 462 77 126 of s.meertens@huurdershuis.nl. 

H e t  H u u r d e r s h u i s  m a a t s c h a p p e l i j k  a a n d e e l h o u d e r  v a n  S t i c h t i n g  E r o p a f !  

Onlangs werd bewonersadviseur Sylvita Meertens van Het Huurdershuis geattendeerd op het 

boek “Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk” van journalist/publicist Jos van der Lans. 

Tijdens het lezen was er meteen - mede vanwege haar eigen achtergrond als sociaal werker - 

herkenning van de in het boek beschreven werkwijze die indertijd niet paste binnen het  

reguliere welzijnswerk. Daarnaast kreeg zij eindelijk het gevoel van erkenning voor de wijze 

waarop zij en haar collega’s van Het Huurdershuis al jarenlang hun werk beoefenen.  

Eropaf! heeft haar oorsprong in het voorkomen van huisuitzettingen van huurders in  

Amsterdam. Stichting Het Huurdershuis zag het aantal dreigende huisuitzettingen in Arnhem 

en omstreken de laatste jaren fors stijgen, onder andere door de economische crisis.  

Elize Sopacuwa, juridisch bewonersadviseur van Het Huurdershuis, heeft met haar ervaring, 

bevlogenheid, netwerk en deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving op succesvolle wijze al vele  

huisuitzettingen weten te voorkomen. Het voorkomen van huisuitzettingen is nog steeds een belangrijk thema van 

Eropaf!, maar Eropaf! doet nog veel meer. Eropaf! staat voor een nieuw soort sociale professional. De professional 

die outreachend werkt met fatsoen en compassie en die zich dus niet laat beperken door bureaucratische systemen. 

De professional die werkt vanuit de eigen kracht van mensen en hun netwerk en voor wie de ontwikkeling van  

mensen centraal staat. Zodat mensen het uiteindelijk zelf kunnen. De professional die zichzelf 

op termijn overbodig maakt...  

 

Sinds 2007 is de stichting Eropaf! actief in het op gang brengen van een kanteling in het  

handelen van professionele hulp- en dienstverleners. Eropaf! is inmiddels een begrip geworden, 

waarin zowel de onvrede als de behoefte om verandering te bewerkstelligen samenkomen. 

Steeds meer professionals en organisaties als gemeenten, woningcorporaties en welzijns- en 

hulpverleningsinstanties steunen Eropaf!. Ook Stichting Het Huurdershuis erkent de werk- en 

handelingswijze van Eropaf! - want zij brengt deze al meer dan 25 jaar in de praktijk - en is 

daarom maatschappelijk aandeelhouder van Eropaf!. Kijk ook eens op www.eropaf.org. 

http://www.huurdersbalie.nl
mailto:s.meertens@huurdershuis.nl
http://www.eropaf.org
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D e  H u u r d e r s b a l i e  i n  d e  p r a k t i j k  

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

Erik van Oostveen adviseert en ondersteunt bewonersgroepen en huurdersverenigingen.  

Erik is onder meer gespecialiseerd in huurbeleid, woningruilbeleid, managementcontracten, 

portfoliobeleid, advies bij renovatie, groot-onderhoud, procedure- en procesinrichting en  

sociaal-maatschappelijke vraagstukken en problemen. Hij levert graag een bijdrage met  

toegevoegde waarde. Om up to date te blijven in zijn vak houdt hij zijn kennis op peil door het 

lezen van vakliteratuur, het bezoeken van beurzen en overlegt hij regelmatig met collega’s, 

opdrachtgevers en andere professionals. Samen met zijn creativiteit en niet alledaagse  

inzichten geeft hij een bijzondere invulling aan zijn werk. Erik loopt nooit over gebaande  

paden en probeert altijd alternatieven uit. Een extra kwaliteit van Erik is dat hij mensen kan 

motiveren en eenieder zo veel mogelijk zelfstandig laat werken.  

Het adviseren van belangenorganisaties is hem op het lijf geschreven, maar zijn kennis is zeker ook welkom bij  

gemeenten, woningcorporaties, werkgroepen en denkgroepen. Erik mag in zijn vrije tijd graag sleutelen aan auto’s. 

Het merk Volvo is bij hem veruit favoriet. Nieuwsgierig geworden naar Erik? Bel hem: 06 - 211 17 515. 

Tijdens de spreekuren komen de adviseurs van De Huurdersbalie onalledaagse problemen tegen.  

Op deze pagina wordt een situatie uit de dagelijkse praktijk van De Huurdersbalie behandeld.   

 

Dreigende huuropzegging door overlast veroorzakende zoon 

Maria is een alleenstaande vrouw van middelbare leeftijd en woont in een klein 

appartement. Wim - haar zoon - komt door de week veel op bezoek en helpt 

haar met het huishouden. Maria is net geopereerd aan haar hart en kan zelf 

niet veel doen, dus is zijn hulp zeer welkom. 

Wim woont sinds kort op zichzelf en heeft nog veel vrienden in zijn oude buurt. 

Als zijn vrienden weten dat hij bij zijn moeder is, komen zij vaak bij haar op  

bezoek om een biertje te drinken met Wim. Helaas loopt het dan soms uit de 

hand, maar Maria wil er niet teveel van zeggen omdat ze bang is dat Wim dan 

stopt met zijn hulp. Maria schrikt echter enorm als er op een dag bezoek komt 

van de woningcorporatie. Er wordt veel geklaagd over de overlast die Wim en 

zijn vrienden veroorzaken en Maria moet ervoor zorgen dat haar zoon stopt 

met die overlast. Verandert er niets, dan wordt de huur opgezegd!  

Een huurder die een woning huurt is niet alleen verantwoordelijk voor het op orde houden van de woning, maar ook 

voor het in stand houden van een goede sfeer. Wat veel huurders echter niet beseffen, is dat zij ook verantwoordelijk 

zijn voor hun gasten. Als er een feestje is en de gasten maken veel lawaai, dan kan een verhuurder de huurder  

daarop aanspreken. Men moet als huurder dus goed oppassen welke gasten men in huis toelaat... 

In het geval van Maria was het moeilijk voor haar om haar zoon tot de orde te roepen, omdat zij zich schuldig voelde. 

Daar had de woningcorporatie echter wel begrip voor. De woningcorporatie wilde niet direct harde maatregelen  

nemen. Na een gesprek met de bewonersadviseur van De Huurdersbalie besefte Maria dat zij op een andere manier 

ook in aanmerking kwam voor huishoudelijke hulp. Daarnaast heeft de bewonersadviseur van De Huurdersbalie een 

paar goede gesprekken gevoerd met Wim. Toen hij besefte dat zijn gedrag zijn moeder in de problemen kon  

brengen beloofde hij al snel beterschap. Sindsdien heeft er geen overlast meer plaatsgevonden.  

Colomn! 

overlast is relatief: voor de een is het ‘even wat drinken’, 

voor de ander is het burengerucht . 


