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Samen sterker naar de toekomst!



De Huurderĳ staat midden in de samenleving en behartigt overtuigd de belangen van de huurders van Rĳnhart Wonen.
Huurders staan centraal en we bereiken successen die uiteindelĳk zorgen voor fijn en zorgeloos wonen in een huurwoning
van Rĳnhart Wonen. Nu en in de toekomst!
De Huurderĳ is een betrouwbare belangenbehartiger en samenwerkingspartner. Ze luistert naar huurders en partners in de
samenleving. De Huurderĳ wordt gewaardeerd omdat mensen zich echt gehoord voelen. Onze enthousiaste manier van
werken zorgt voor beweging voor de huurders en zo planten we zaadjes voor woongeluk.
De Huurderĳ doet er écht toe! Onze samenwerking krĳgt vorm in de woonafspraken én het beleid van Rĳnhart Wonen. We
doen de goede dingen en we doen de dingen góed. Zo weten we dat we de sterke en wettelĳke samenwerkingspartners zĳn
voor huurders, woningzoekenden, bewonerscommissies, Rĳnhart Wonen, gemeenten en andere partners in de samenleving.
Door onze professionele houding en scholing verbeteren we voortdurend onze kennis en positie van de huurders. Zo zĳn en
blĳven wĳ een sterke gesprekspartner.

ONZE VISIE

We controleren onze plannen en voortgang in de uitvoering regelmatig bĳ de huurders en onze samenwerkingspartners.
Door in gesprek te gaan en te blĳven met huurders en samenwerkingspartners, zorgen we voor een positieve beweging in
het DNA van De Huurderĳ. Het vormt de basis voor voldoening, verbetering en vernieuwing binnen het bestuur. Hierdoor zĳn
we in staat de samenhang in De Huurderĳ te borgen en indien nodig bĳ te stellen.
De Huurderĳ is zich ervan bewust woonwaarde te creëren voor huurders van Rĳnhart Wonen.
Wĳ zien waardecreatie voor de huurders terug in het bĳdragen aan woongenot en woongeluk. Onze invloed reikt ver als het
gaat om invloed uitoefenen op betaalbaar huren en de kwaliteit van de woningen in een prettige woonomgeving.
De rol die we als huurdersorganisatie vanuit wetgeving hebben, samen met onze inzet voor De Huurderĳ moet leiden tot
waardecreatie voor de huurders. Dienstbaarheid wordt dankbaarheid als we het goede doen voor de leden en huurders van
Rĳnhart Wonen. Als dank is men bereid om loyaliteit te tonen door lid te zĳn van de huurdersvereniging.
En daar doen we het voor!

De Huurderĳ gaat voor 100% belangenbehar-
tiging. We maken ons sterk om de huurders
optimaal te vertegenwoordigen, zodat veilig,
betaalbaar en prettig wonen kan worden
verwezenlĳkt.
Dit betekent dat uit onze houding en gedrag
blĳkt dat we meedoen in de samenleving. We
doen altĳd ons uiterste best voor huurders van
Rĳnhart Wonen en gaan ervoor om woongeluk
voor de huurders te realiseren.

ONZE BELOFTE
We luisteren naar de huurders. We
gaan met hen in gesprek en nemen
hen serieus.
Door deze houding is De Huurderĳ
een serieuze onderhandelingspartner
die invloed uitoefent op het huren in
de regio Holland Rĳnland. Die invloed
inspireert ons in onze ambities en in
onze groei om nog meer voor de
huurders van Rĳnhart Wonen te
betekenen.

ONS ENTHOUSIASME

HIER DOEN WE HET VOOR

Wĳ zĳn een trotse huurdersorganisa-
tie, waar onze waarden hoog in het
vaandel staan. Het bestuur van De
Huurderĳ houdt vast aan de
vastgestelde koers. Bestuursleden zĳn
bekend met de huurders en
samenwerkingspartners.
We waaien niet met alle winden mee
maar werken vanuit onze eigen kracht.
We geloven in onze kwaliteiten en
dragen deze uit naar onze omgeving.

ONZE KOERS
Als kleine huurdersorganisatie voelen we dat
partners ons serieus nemen en we als een
volwaardig samenwerkingspartner worden
gezien. Op basis van bereikte resultaten,
wederzĳds vertrouwen in onze
samenwerkingspartners en laagdrempelig zĳn
naar de huurders, krĳgen wĳ dingen voor elkaar
die niet vanzelfsprekend zĳn. Hierdoor maken
we het verschil voor de huurders.
De resultaten en successen die we bereiken en
bereikt hebben dragen we met enthousiasme
uit! Iedere huurder moet weten dat De Huurderĳ
er is om huurdersbelangen te behartigen.

WAAR STAAN WE?

De Huurderĳ wil kansen creëren voor de
huurders van Rĳnhart Wonen. We gaan
voor uitgebreide samenwerking.
Samenwerken is nodig omdat wonen ons
met andere partners in de samenleving
verbindt. Vanuit deze verbinding zĳn we
in staat om betaalbaar en prettig wonen
in een veilige woonomgeving zoveel als
mogelĳk te verwezenlĳken.

WAAR GAAN WE VOOR?
Onze waarden geven duidelĳk aan waar De
Huurderĳ voor staat.
De Huurderĳ is:
• Bekwaam
• Eerlĳk en transparant
• Open
• Samen
• Behulpzaam

ONZE WAARDEN
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De Huurderĳ behartigt sinds juni 2003 de belangen van alle huurders van Rĳnhart Wonen.

Het doel van de organisatie is om huurders de gelegenheid te geven mee te denken en mee te praten over zaken waarbĳ
hun belangen in het geding zĳn. De Huurderĳ voert namens de huurders regelmatig overleg met Rĳnhart Wonen,
bĳvoorbeeld over het huurbeleid, het verkoopbeleid, huurverhogingen, het onderhoud en verbetering van woningen, de
invulling van het serviceabonnement, het beleid t.a.v. zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV), de Warmtewet en
prestatieafspraken.

Contact:
De Huurderĳ ● p/a 5 Meilaan 11 ● 2382 XH ZOETERWOUDE ● Tel: 06 39 853 607 ● E-mail: info@dehuurderĳ.nl

De Huurderĳ

Door het bestuderen van onze interne sterkten, zwakten, externe kansen en bedreigingen,
komen we tot drie richtingen;
1. De bestuurlĳke voortzetting in De Huurderĳ
2. De positie van De Huurderĳ vergroten
3. Legitieme huurdersorganisatie
Deze drie richtingen kunnen worden onderverdeeld in activiteiten
op de korte en middellange termĳn.

Activiteiten
De bestuurlĳke voortzetting in De Huurderĳ
Doel: De taakverdeling binnen het bestuur is evenredig
Doel: Het bestuur neemt deel aan overleggen waarin De Huurderĳ een duidelĳke rol heeft.

1. Activiteit: Vóór 15 juli 2021 zĳn de taken binnen het bestuur evenredig verdeeld en zĳn urgenties gekozen.
2. Activiteit: Vóór 31 december 2021 evalueren we de taakverdeling.

Doel: Plan om vacatures open te stellen voor huurders
3. Activiteit: Werving en selectie voor de functies van penningmeester, notulist en PR-medewerker, start vóór 1 september 2021 via

een speciale vacature-nieuwsbrief.
4. Activiteit: Werving van kandidaten voor de functie voorzitter en secretaris, ter vervanging van de huidige voorzitter en start in het

voorjaar van 2022.
Doel: Kennis wisselen we uit

5. Activiteit: In MS OneDrive is voor alle bestuursleden inhoudelĳke informatie te delen en te vinden die bĳdraagt aan het borgen
en delen van kennis.

De positie van De Huurderĳ vergroten
Doel: Alle huurders van Rĳnhart Wonen weten wie De Huurderĳ is en wat De Huurderĳ voor huurders betekent en doet.

6. Activiteit: Via nieuwsbrieven herhalen van de boodschap wie De Huurderĳ is en waarvoor ze van betekenis is voor alle huurders.
Doel: In 2023 is het ledenaantal verdubbeld

7. Activiteit: De Huurderĳ breidt haar aantrekkingskracht met meedenkers en vrĳwilligers jaarlĳks met 10 personen uit.
8. Activiteit: Behaalde resultaten dragen we als successen uit in een vaste rubriek in onze nieuwsbrieven en via de website.
9. Vóór 1 oktober is de website van De Huurderĳ van een bĳgewerkte versie voorzien waardoor bezoekers meer informatie kunnen

vinden.

Legitieme huurdersorganisatie
Doel: De Huurderĳ weet wat er leeft bĳ de bewonerscommissies

10. Activiteit: Informatie ophalen bĳ de bewonerscommissies door middel van een jaarlĳkse enquête. Te starten in voorjaar 2022.
11. Activiteit: De Huurderĳ draagt zorg, op basis van uitkomsten uit de enquête, voor een actieplan en communiceert dit aan de

huurders.
12. Activiteit: De Huurderĳ voert in 2022 overleg met Rĳnhart Wonen om in het proces dat tot de Meerjarenonderhoudsbegroting

(MJOB) leidt, de stem van de bewonerscommissie te borgen.
Doel: Uitbreiden samenwerking met bewonerscommissies

13. Activiteit: In elk wooncomplex zonder bewonerscommissie, waar groot onderhoud of verduurzaming plaatsvindt, spannen we
ons in om een bewonerscommissie op te richten.

14. Activiteit: De Huurderĳ informeert, door middels van een informatieboekje, bestaande en in op te richten bewonerscommissies
over de wettelĳke positie en verwachtingen.

Doel: De Huurderĳ kent haar achterban en stimuleert participatie onder alle huurders
15. Activiteit: Elk jaar organiseren wĳ een themabĳeenkomst met een aansprekend onderwerp. (bĳv. beschikbaarheid en kansen

voor jongeren, huurbeleid) In december 2021 kiezen we het thema en plannen we een bĳeenkomst voor 2022.

ONZE KOERS EN ACTIVITEITEN?
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