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-concept- 

Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 

Maandag 17 december 2018 van 09.30 uur – 11.45 uur  

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Corrie Aerts      

de heer Harrie van Baardwijk 

mevrouw Marian Dickens 

de heer Harry Elings 

mevrouw Ger Heerdink  

mevrouw Betsie van Loon 

mevrouw Joke van Wensveen 

Adviseur:   mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind)  

 

Afwezig:   mevrouw Wilhelmien van Amersfort  

    

Verslaglegging:   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet iedereen van harte welkom.   

 

2.   Mededelingen  

Wilhelmien heeft zich wegens ziekte afgemeld.  

 

Het informele samenzijn op donderdag 13 december werd door iedereen zeer gewaardeerd.  

 

3.   Notulen en actielijst bestuursvergadering 3 september 2018  

Wijzigingen naar aanleiding van het verslag: 

Pagina 2, 3e alinea, 2e zin: “Henk legt uit ….”  Moet zijn “Jan legt uit …”  

 

Met deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld. 

 

Actielijst:  

Punt 11; Ger zal nog verder navraag doen i.p.v. Harrie. Ger vertelt dat zij van Wil van Biemen heeft 

begrepen dat de andere commissie is gerehabiliteerd. Desbetreffende commissie heeft een gesprek 

met de woonconsulente en de huismeester gehad en de leden zijn weer in gesprek met elkaar.   

 

P.M. lijst:  

Nummer 4: Gesprek plannen met Lidewij van Bakel, stadsregisseur i.p.v. met Myreen Minnaar.  

 

De actielijst en pm-lijst worden geactualiseerd.  
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4.   Focus op de toekomst vanuit een gezamenlijke visie. (Werkgroepen?)  

De voorzitter geeft aan dat er eerder dit jaar gesproken is over het verjongen c.q. vernieuwen van het 

bestuur. We zijn nu met 11 mensen, van wie 3 aspirant-leden. Met de drie aspirant-leden vindt er na 

een half jaar een evaluatie plaats. Wil men verder of niet, hoe wil men verder, wil men zich ergens in 

specialiseren en is dat te realiseren. Komt men voor afloop het eerste half jaar tot de conclusie, dat 

het toch niet iets voor hem/haar blijkt te zijn dan ook dit graag tijdig kenbaar maken.  

 

De vraag is hoe gaan we verder, wat voor taken liggen er, hoe kijken de aspirant-leden er tegenaan, 

brainstormen met elkaar, wat is de beste kwaliteit van ieder, hoe zorgen we en hoe bereiken we de 

huurders, gebruik van moderne media, hoe zien wij de verhuurder, in goed gesprek blijven met elkaar, 

kortom; hoe kunnen wij als HBO slagvaardiger worden?  

 

De voorzitter geeft het woord  aan Thea en zij geeft aan dat HBO Wonen 99 een strategische partner 

van WonenBreburg is. Je kunt je als huurdersorganisatie afvragen ‘waar staan we voor?’ en ‘waar 

gaan we voor?’. De ruggengraat van de huurdersorganisatie is  

Missie ↔ Visie ↔ Waarden ↔ Processen/communicatie ↔ Huurder van waarde 

De missie (waar gaan we voor) moet worden vertaald in een visie en welke gezamenlijke waarden 

(vertrouwen, consistentie, in gesprek met elkaar) vinden wij daarbij belangrijk in alle processen en in 

alles wat we doen (wie doet wat), alles voor de huurder.  

 

Als bestuur heb je ook een belangrijke rol naar buiten toe, de zakelijke kant;  

Zichtbaar, positie in Tilburg ↔ Strategie ↔ Diensten/Kennis (HBO, SHW, SBO, CvH)  

Als huurdersorganisatie heb je veel invloed in de stad namelijk op woonprogramma’s d.m.v. 

prestatieafspraken. Nadenken over wat voor strategie nodig is om bij een bepaald punt uit te komen is 

met diensten voor de huurder, voor WBB, voor elkaar, voor de samenleving.  .  

Als bestuur dien je van een aantal zaken bewust te zijn;  

Cultuur ↔ Leiderschap ↔ Houding/Gedrag  

Er is leiderschap nodig, niet in de zin van alleen een voorzitter maar van het hele bestuur. Als 

huurdersorganisatie heb je een voorbeeldrol. Het enthousiasme van HBO kun je uitstralen naar buiten 

toe, zodat mensen kunnen zeggen ‘de HBO, daar kun je van op aan’. Je houding en gedrag voeden 

de wijze waarop je vorm geeft aan alles waar we als HBO voor staan.  

Alles staat in verbinding met elkaar.  

 

Joke heeft zich wat verdiept in de processen, de praktische kant. We hebben SHW, HBO, SBO en Jan 

voor de financiën en ict. Wat voor informatie moeten de deelnemers allemaal hebben om binnen de 

drie gebieden goed te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld, het huurbeleid, woc, groot onderhoud, de 

SBO in contact met gemeente, etc. Thea vult aan dat dit allemaal voor komt in de processen en het 

vinden van de balans. Om te weten te komen of je als HBO van waarde bent voor de huurders, kun je 

bij hen om feedback vragen.  Jan geeft aan dat het met de jaarlijkse enquête enigszins wordt 

gemeten. Het is geen brede meting, omdat alleen de CvH’s de enquêtes invullen.  

De missie is om van betekenis te zijn voor de huurders, aldus Thea. Als de HBO het niet goed doet 

dan zou WBB niet in HBO willen investeren. Er wordt veel van jullie verwacht en het blijkt dat jullie het  

goed doen, omdat WBB wel in de HBO investeert. Het is ook belangrijk steeds te kunnen inspelen op 

de grote veranderingen richting toekomst.  
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Met op de achtergrond de presentatie ‘Samenwerken aan sterk besturen HBO Wonen 99’ worden de 

volgende vragen voorgelegd:  

Hoe kun je huurders van WBB in een betere positie brengen en wat verwachten anderen van het 

bestuur HBO?  

 

Anderen zijn:  

- Huurders  

- WonenBreburg  

- Gemeente  

- Andere huurdersorganisaties  

- Samenwerkingspartners in werkgebied  

 

Verwachtingen:   

Afspraken, Adviesrecht,   

Beleid,  

Communicatie WBB, Convenant,  

Duidelijkheid,  

Eigen identiteit hebben/houden,  

Grenzen van de HBO, Gesprekken aangaan,  

Helderheid over huurvoorwaarden,  

Informatie, Invloed op woongenot in complexen,    

Jaarvergoeding,  

Korte lijntjes,  

Luisteren naar huurder, Leefbaarheid, Legitimiteit,  

Participatie, Processen wet & regelgeving, Problemen huurder oplossen, Proactief, 

Prestatieafspraken,  

Sterk, Strategie HBO, Solidariteit in bestuur,  

Uitleg over identiteit, Voorlichting, Visie,  

Weten wat er leeft,  

Zichtbaarheid naar huurders.  

 

De voorzitter geeft een korte toelichting als een huurder een individueel probleem heeft. De huurder 

gaat daarmee eerst naar de huismeester of woonconsulent en komen ze daar niet uit, dan wordt de 

HBO ingeschakeld. De HBO legt het probleem aan WBB voor die dan met een oplossing of uitleg 

komt. Als de HBO niet tevreden is met de uitleg of oplossing kan zij het aan een externe deskundige 

voorleggen.  Dit heeft te maken met hoe de processen zijn ingericht, aldus Thea.  

 

Thea vervolgt dat van de HBO door WonenBreburg, de gemeente en andere huurdersorganisaties  

wordt verwacht dat zij actief is op bestuurlijk en strategisch vlak. HBO is een bestuurlijke strategische 

partner in de prestatieafspraken en heeft invloed op het beleid van WBB.  Van HBO wordt verwacht 

dat zij een visie hebben op de toekomst. Het formuleren van doelstellingen en strategie. Er zijn twee 

verschillende dingen, namelijk ‘Wat ga je doen?’ en ‘Hoe ga je het doen?’.  

Jan merkt op dat bepaalde zaken met adviesrecht ook in de HBO wordt besproken. Hetzelfde gebeurt 

ook in de SHW, aldus Henk.  
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Thea legt uit dat de HBO binding heeft met een grote groep van CvH’s en die hebben ook invloed 

omdat ze binnen de HBO participeren. Ger merkt op dat er weinig respons komt vanuit de CvH’s op  

de jaarvergadering. Thea geeft aan dat het wel te realiseren is. Een mogelijkheid is om bijvoorbeeld 

met hen een keer de prestatieafspraken te bespreken en te vragen wat er volgens hun volgend jaar 

terug moet komen in de afspraken. Vanuit de legitimiteit kun je informatie ophalen bij de huurders.  

Harry Elings vertelt een paar keer een Regiovergadering te hebben bijgewoond, waarin iets wordt 

voorgelegd en gevraagd wordt of HBO het er mee eens is. Het is toch belangrijk om van tevoren een 

mening te kunnen vormen i.p.v. worden overrompeld door WBB. Thea geeft aan dat daarom de 

prestatieafspraken 4 x per jaar op de agenda van HBO moeten staan.  (P.M. Agenda/actie: Henk) 

HBO kan dan proactief en voorbereid reageren op wat WBB naar voren brengt.  

 

De bestuursleden gaan aan de slag met het beantwoorden van de volgende vragen:  

‘Waar sta je voor als huurdersvereniging om de positie van de huurders te versterken’? uitgesplitst in 

de volgende vragen:  

 

1. Welke 5-jaar ambitie hebben we?  

Bewaken routekaart CO2-beleid. Bewaken/adviseren processen en evalueren (plan-do-check-

out). In gesprek met WBB. Huurders meer betrekken. In gesprek.  

2. Waar staan we voor?  

Vertrouwensband. Sterke beleidsadviezen op breed vlak. Zichtbaar maken huurder. HBO, een 

belangrijke partner in gemeente Tilburg. Realtie-inhoud-proces. 

3. Waar gaan we samen naar toe?  

Bestuurshervorming. Groot of klein bestuur nodig met bestuursondersteuners, die zich richten op 

specifieke zaken. Waar liggen talenten bij de mensen. Verdieping opzoeken. Taakaccenten; 

duurzaamheid, communicatie, pr, participatie, problemen huurders. Het dagelijks bestuur houdt de 

grote lijnen in de gaten.  

4. Welke rol willen we hebben?  

Aanspreekpunt voor huurders. Adviserend/bemiddelend. Overeenkomst. Niet vrijblijvend.  

5. Waar geloven we in?  

Eigen sterkte. Noteer ook eens de successen. Thea merkt op dat ze HBO een sterk bestuur vindt!  

6. Wat vindt u gezamenlijk belangrijker voor de huurder als mens?  

Korte lijnen. Luisteren. In gesprek met huurder. Leefbaarheid. Woongenot. Invloed.  

Aandacht = Relatie. Oor te luister leggen bij de achterban (enquête, thema-avonden, gesprekken).  

 

De voorzitter geeft aan dat WBB de HBO als belangrijke stakeholder ziet. De vraag is dan hoe je dat 

kunt waarmaken. Er zijn huurders die mopperen, terecht of onterecht en jammer genoeg blijft dan 

soms de ontevredenheid hangen.  

Harrie geeft aan dat d.m.v. de jaarlijkse enquête eigenlijk de menig van een heel klein deel van de 

huurders bekend wordt. De enquête wordt ingevuld door een paar of enkele leden van de CvH’s, maar 

de mening van duizenden andere huurders blijft onbekend. De gelegenheid wordt wel geboden 

volgens Henk. Thea stelt voor om dit punt in de toekomst verder uit te diepen, om meer huurders te 

bereiken. Jan heeft geïnformeerd naar het adressenbestand bij WBB, maar dat mogen ze niet geven 

(privacywet). Thea geeft als voorbeeld dat de corporatie een brief naar alle huurders kan sturen 

namens de HBO. Dat gebeurt ook bij andere corporaties.     (actie: DB)   
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Wat gaat er goed en wat kan er beter?  

Als bestuur → Intern 

Sterk        Zwak  

Interne samenwerking      Betrokkenheid en begrip  

Goede sfeer Meedenken en luisteren naar elkaars 

standpunten  

Realisme        Ondersteuning  

Contacten met WBB      Gebrek aan voldoende kennis  

Sterke relatie met WBB      Te negatief t.o.v. elkaar  

Goede inzet       Duidelijkheid creëren 

Krachtig       Deskundigheid 

        Reflectie van inzichten 

        Slagvaardigheid in grote groep  

        Agenda commissies 

Als bestuur → Extern 

Kansen        Bedreiging  

Nieuw convenant      Kwaliteitsvraagstuk/Toewijzing  

CO2 reductie       Minder invloed bij WBB  

Invloed/Rol huurders neemt toe Reactief i.p.v. proactief  

Cloud oplossing (ICT) 

 

Alle corporaties en gemeenten hebben een enquête ingevuld en in het voorjaar komt het  

evaluatierapport van de nieuwe Woningwet uit. De rol van de huurders kan sterker en volgens Thea  

bestaat de kans dat die toeneemt in de toekomst.  

Ger brengt kort verslag uit van het recente bezoek aan de Wooncongres. Er is geen echte oplossing  

voor de bereikbaarheid voor iedereen een woning  / toewijzing. Voor de huurders betekent dit dat  

wanneer zij met ideeën komen, maar er is geen geld of er zijn geen middelen voor, dan houdt het op.    

Thea geeft aan dat mensen die 18 jaar op de wachtlijst staan volgens Den Haag een kwalitatieve  

vraag hebben d.w.z. een mooie woning op een mooie locatie. Als het om woningnood gaat  

dan spreekt men over een kwantitatieve vraag d.w.z. keuze voor een eenvoudige woning.  

 

Vanochtend is een eerste inventarisatie gemaakt. Als er nog opmerkingen of aanvullingen zijn op wat 

vandaag besproken is dan mogen die naar Thea en cc naar Peter gemaild worden.  (actie: allen) 

Er komt nog een vervolgbijeenkomst in 2019.  

 

De voorzitter zegt behalve positieve punten ook een paar negatieve punten te hebben gehoord en wil 

daar graag iets meer over weten. Harry Elings spreekt zijn zorg uit over het bewaken van processen, 

dat kan beter geregeld worden.  

Harrie van Baardwijk heeft n.a.v. de cursusdag op 12 november een notitie gemaakt en leest enkele 

punten daaruit voor.  De energie die het hem kost om zich in te kunnen blijven zetten voor de HBO 

kan hij niet meer opbrengen. Harrie deelt zijn besluit mee dat hij stopt en dat hij vandaag voor het 

laatst de vergadering van de HBO heeft bijgewoond.  

 

5.   Lopende zaken WOC (Werkgroep Ondersteuning Commissies)  

Dit agendapunt komt in de vergadering van 7 januari aan de orde.   
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6.   Mededelingen Regio, eventuele agendapunten   

Dit agendapunt komt in de vergadering van 7 januari aan de orde.  

 

7.   Nieuws van SHW 

Dit agendapunt komt in de vergadering van 7 januari aan de orde.  

 

8.   Nieuws van SBO  

Dit agendapunt komt in de vergadering van 7 januari aan de orde.  

 

9.   Nieuwjaarsreceptie 16 januari 2019   

o Presentielijst t.b.v. uitdelen van de presentjes  

o Harrie geeft aan dat de presentjes in de garage van Boerke Mutsaers worden bewaard en 

voor aanvang van de receptie nog naar de zaal dienen te worden gebracht.  

o Vorig jaar is de enquête zowel gedrukt als digitaal aangeleverd. Henk en Jan treden hierover 

nog in contact met elkaar.  

 

10.  Rondvraag en sluiting  

o Henk heeft ook geen reacties van WBB op het Vergaderschema 2019 ontvangen.  

o Corrie vraagt zich af bij wie ze moet zijn voor het verzetten van een paal die  op grondgebied 

van WBB staat? Lidewij van Bakel is hiervoor de aangewezen persoon.  

 

De volgende vergadering is op maandag 7 januari 2019 om 9.30 uur.  

 

De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst allen fijne 

kerstdagen en prettige jaarwisseling.   

 

 

Tilburg, 17 december 2018 

 

Peter  Valk,  voorzitter     Henk  Dankers,  secretaris 

 

Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 17 december 2018 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

08-01-2018 1 Lijst prioriteiten deskundigheidbevordering maken Allen   

03-09-2018  

26-11-2018 
4 Definitie spoedzoekers aankaarten  DB  

03-09-2018 7 Prestatieafspraken bespreken op agenda secretaris  

26-11-2018 8 
Opzetje maken met onderliggend plan m.b.t. interesses 

bestuursleden, alsook inventarisatie vaste agendapunten 
Thea  

26-11-2018 9 Voorstellen inbrengen die men wil bespreken  Allen  

26-11-2018 10 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2019 Bernie  

26-11-2018 11 
2 bewonerscie’s samenvoegen tot 1 commissie; navraag 

bij WBB  
Ger   
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17-12-2018 12 
Benaderen alle huurders d.m.v. brief via WBB namens 

de HBO versturen  
DB/Thea  

17-12-2018 13 
Opmerkingen/aanvullingen Inventarisatie agendapunt 4 

van 17 dec. 2018 Focus op de toekomst 
Allen   

 

 

P.M. LIJST (besluiten en continue aandachtspunten) 

 

09-03-2015 

1 Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe contactpersonen (o.a. 

WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk.  

Allen 

Henk 

17-06-2013 3 
De Werkgroep Ondersteuning  CvH’s (WOC) standaard op de hoogte brengen 

van zaken die eventueel spelen bij een CvH. 

DB of 

secretaris 

22-04-2014 4 
Regelmatig een gesprek plannen met Lidewij van Bakel, stadsregisseur WBB ter 

bespreking van lopende zaken. 
Peter 

04-04-2016 6 Adressenlijsten in dropbox actueel houden. 
Jan / Henk / 

Bernie 

25-09-2017 

 

03-09-2018 
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Ontwikkelingsprogramma t.b.v. algemene kennisoverdracht van HBO-leden 

(i.o.m. Jeroen Cras) 

Thea de Feijter; Wegwijs in de sociale huursector 

Henk 

 

Thea 

17-12-2018 8 Prestatieafspraken bespreken 4x per jaar op agenda zetten  Henk  
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