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Ledenraadpleging zeggenschap huurders 
 
Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale 
raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp van 
de raadpleging was de zeggenschap van huurders. 

 

Respons 

Alle lidorganisaties en persoonlijke leden van wie een werkend e-mailadres bekend is bij de 
Woonbond ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan de ledenraadpleging. De uitnodiging is 
afgeleverd in de mailbox van 719 lidorganisaties en 3.905 persoonlijke leden. 

  
In de analyse zijn alle antwoorden verwerkt die tot en met 5 oktober zijn ontvangen. 366 
organisatieleden en 1.676 persoonlijke leden stuurden een volledig ingevulde vragenlijst in. Dat is 
51% van de lidorganisaties die zijn uitgenodigd en 43% van de persoonlijke leden. De hoge respons 
zorgt ervoor dat er betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden over de opvattingen van de 
achterban van de Woonbond. 
 
Respondenten komen zowel uit de sociale als de commerciële huursector. Er hebben respondenten 
uit alle delen van het land meegedaan. Zowel huurdersorganisaties en platforms die een groot aantal 
leden vertegenwoordigen als huurdersorganisaties en bewonerscommissies die een klein aantal leden 
vertegenwoordigen hebben meegedaan. De manier waarop de respondenten over deze groepen zijn 
verdeeld, komt overeen met de verhoudingen binnen de volledige achterban van de Woonbond. 
 

Voorkomen van misstanden door meer zeggenschap 
Een grote meerderheid van de respondenten meent dat meer zeggenschap voor huurders misstanden 
bij verhuurders kan voorkomen. 89 procent van de lidorganisaties en 86 procent van de persoonlijke 
leden is deze mening toegedaan. Een relatief klein percentage (6 en 8 procent) denkt juist niet dat 
meer zeggenschap misstanden kan voorkomen. Respectievelijk 5 en 6 procent van de respondenten 
heeft over dit onderwerp geen mening. 

 
Grafiek 1: Helpt meer zeggenschap van huurders misstanden bij verhuurders te voorkomen? 
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Onvoldoende zeggenschap 
Twee derde van de lidorganisaties vindt dat hun huurdersorganisatie of bewonerscommissie 
onvoldoende zeggenschap heeft. Ruim een kwart is juist wel tevreden over de hoeveelheid 
zeggenschap. Van de persoonlijke leden beoordeelt ruim driekwart de eigen zeggenschap als 
onvoldoende.. 12 procent van de persoonlijke leden geeft aan juist wel genoeg zeggenschap te 
hebben. 

 

Grafiek 2: Vindt u dat u / uw organisatie voldoende zeggenschap heeft? 
 
Op enkele punten zijn er opmerkelijke verschillen in percentages tussen verschillende typen 
lidorganisaties. 31 procent van de lidorganisaties uit de corporatiesector vindt dat hun organisatie 
voldoende zeggenschap heeft, slechts 12 procent van de lidorganisaties uit de commerciële sector is 
die mening toegedaan. Bij persoonlijke leden zien we deze verschillen niet. Individuele huurders van 
een corporatiewoning oordelen niet anders over zeggenschap op individueel niveau dan individuele 
huurders van een commercieel verhuurde woning.  
 
Ook in de regio maakt uit in het oordeel over zeggenschap. Lidorganisaties uit de Woonbondregio 
Noord-Oost hebben veel vaker een positief oordeel over de mate van zeggenschap dan 
lidorganisaties uit andere regio´s. 40 procent van de lidorganisaties uit Noord-Oost (Groningen, 
Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland) beoordeelt de zeggenschap van de organisatie als 
voldoende, terwijl het in de regio’s West en Zuid om respectievelijk 23 en 21 procent gaat. Bij het 
oordeel van persoonlijke leden over zeggenschap op individueel niveau zijn er geen verschillen tussen 
de regio´s.  
 
Tenslotte vinden lidorganisaties die relatief veel leden vertegenwoordigen vaker dat ze voldoende 
zeggenschap hebben dan lidorganisaties die relatief weinig leden vertegenwoordigen. Dit is te zien in 
grafiek 3. 
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Grafiek 3: Voldoende zeggenschap per aantal leden lidorganisatie 

 
Waaruit  blijkt voldoende zeggenschap? 
Aan de lidorganisaties die invulden van mening te zijn dat hun organisatie voldoende zeggenschap 
heeft, is gevraagd waarom ze deze mening hebben. Daarbij kregen de respondenten vijf 
antwoordmogelijkheden voorgelegd, waaruit ze er twee konden kiezen. 
 
Het tijdig betrokken worden bij nieuwe plannen en nieuw beleid wordt het meest gekozen. Ruim de 
helft (56 procent) geeft aan dat ze om deze reden vinden voldoende zeggenschap te hebben. 52 
procent van de respondenten vindt dat ze goed geïnformeerd worden door hun verhuurder. 30 procent 
vindt dat ze een sterke positie hebben in het overleg met hun verhuurder. Hierbij valt op dat de 
kleinste lidorganisaties (minder dan 100 leden) vrijwel nooit deze reden kiezen. 23 procent geeft aan 
dat hun uitgebrachte adviezen vaak worden overgenomen. Tenslotte kiest 10 procent voor anders, 
namelijk.. 
 
Tabel 1: Waarom vindt u dat uw huurdersorganisatie voldoende zeggenschap heeft? 

(twee antwoorden mogelijk) 

We worden tijdig betrokken bij nieuwe plannen en nieuw beleid. 56%  (54) 

We worden goed geïnformeerd door onze verhuurder(s). 52%  (50) 

We hebben een sterke positie in het overleg met onze verhuurder(s). 30%  (29) 

Als we advies uitbrengen, wordt dit vaak overgenomen. 23%  (22) 

Anders 10%  (10) 

 
Ook aan de persoonlijke leden die invulden voldoende zeggenschap te hebben, is gevraagd waarom 
ze dat vinden. De respondenten konden één antwoord selecteren. 56 procent van de betreffende 
respondenten geeft aan voldoende zeggenschap te hebben omdat er goed geluisterd wordt als ze hun 
problemen melden of hun mening geven. 21 procent van de respondenten vulde in dat de verhuurder 
regelmatig naar hun mening vraagt. De overige 23 procent kies voor anders namelijk. . 
 
Tabel 2: Waarom vindt u dat u voldoende zeggenschap heeft? 

Als ik problemen meld of mijn mening geef wordt er goed geluisterd. 56% (110) 

Anders 23%   (45) 

Mijn verhuurder vraagt regelmatig naar mijn mening. 21%   (40) 

Totaal 100% (195) 
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Waaruit blijkt onvoldoende zeggenschap? 
 
Aan de lidorganisaties die lieten weten onvoldoende zeggenschap te hebben, is gevraagd waarom ze 
deze mening hebben. Respondenten konden twee mogelijkheden kiezen uit vijf mogelijke 
antwoorden. 
 
47 procent van de respondenten vulde in onvoldoende zeggenschap te hebben omdat uitgebrachte 
adviezen vaak niet worden overgenomen. 41 procent van de respondenten meent dat ze te laat 
betrokken worden bij nieuwe plannen en nieuw beleid. 30 procent is van mening dat ze als vrijwilligers 
weinig kunnen uithalen tegenover een uitgebreid professioneel apparaat. Tenslotte zegt 28 procent 
over onvoldoende informatie te beschikken en kiest 19 procent voor ´anders, namelijk´. Vaker 
genoemd in de categorie ‘anders, namelijk’ is dat de huurdersorganisatie niet voor vol wordt 
aangezien, dat de verhuurder weigert om de organisatie als formele huurdersvertegenwoordiger te 
erkennen en dat corporatiemedewerkers waarmee men als huurdersorganisatie afspraken maakt  te 
weinig mandaat of onvoldoende kennis van zaken hebben. Organisaties in de commerciële sector 
noemen vaker dat zij in de praktijk te maken hebben met een beheerder in plaats van de verhuurder, 
dat hun brieven en adviezen straal genegeerd worden en dat (bij gemengde complexen) de VvE het 
voor het zeggen heeft.”In ons complex zijn zowel huurders als eigenaren. De VvE maakt de dienst uit 
omdat het beheer door de grooteigenaar is gedelegeerd aan de VvE”. 
 
 
Tabel 3: Waarom vindt u dat uw huurdersorganisatie onvoldoende zeggenschap heeft? 

(twee antwoorden mogelijk) 

Als we advies uitbrengen, wordt dit vaak niet overgenomen. 47% (114) 

We worden te laat betrokken bij nieuwe plannen en nieuw beleid. 41%   (99) 

Wij kunnen als vrijwilligers weinig uithalen tegenover een uitgebreid 

professioneel apparaat. 
30%   (72) 

We beschikken niet over voldoende informatie. 28%   (68) 

Anders 19%   (46) 

 
 
Het valt op dat naar mate het aantal leden van een lidorganisatie stijgt, deze lidorganisaties vaker 
melden dat de adviezen die ze uitbrengen niet worden overgenomen. 32 procent van de kleinste 
lidorganisaties noemt dit als een van de belangrijke redenen voor het ervaren gebrek aan 
zeggenschap, terwijl 69 procent van de grootste lidorganisaties dit als reden opgeeft.. 
 
Ook aan de persoonlijke leden die lieten weten onvoldoende zeggenschap te hebben, is gevraagd 
waarom ze dat vinden. Respondenten konden daarbij één antwoord selecteren uit een lijst van drie. 
44 procent zegt  onvoldoende zeggenschap te hebben omdat de verhuurder nooit naar hun mening 
vraagt. Een derde (33 procent) van de respondenten vindt dat er niet wordt geluisterd als ze 
problemen melden of hun mening geven. De overige 23 procent kiest voor ´anders, namelijk´. Vaker 
genoemde redenen in de categorie “anders, namelijk’’ zijn het ontbreken van lokale 
huurdersvertegenwoordiging (er is geen bewonerscommissie of huurdersvereniging), ontevredenheid 
met de lokale huurdersvertegenwoordiging (de aanwezige bewonerscommissie functioneert niet) en 
een verhuurder die weliswaar begripvol luistert, maar vervolgens niet handelt. “Er wordt wel geluisterd, 
maar niets gedaan/uitgevoerd!”. 
 
Tabel 4: Waarom vindt u dat u onvoldoende zeggenschap heeft? 

Mijn verhuurder vraagt nooit naar mijn mening. 44%   (565) 

Als ik problemen meld of mijn mening geef wordt er niet geluisterd. 33%   (425) 

Anders 23%   (304) 

Totaal 100% (1294) 
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Invloed op de eigen woonsituatie 
Aan de persoonlijke leden is gevraagd of ze vinden dat huurders meer invloed moeten hebben op hun 
eigen woonsituatie. Vrijwel iedere respondent (96 procent ) is het hier mee eens. Slechts 1 procent 
van de respondenten is het er niet mee eens. 3 procent van de respondenten heeft over deze kwestie 
geen mening. 
 
Grafiek 4: Vindt u dat huurders meer invloed moeten hebben op hun eigen woonsituatie? 

 

 
 

Meer invloed op verschillende onderwerpen 
Aan de  lidorganisaties is gevraagd op welke onderwerpen ze als huurdersorganisatie meer invloed 
willen hebben. Uit een lijst van 11 onderwerpen konden ze er maximaal drie selecteren. 
 
Een grote meerderheid van de respondenten wil meer invloed op huurprijzen en huurverhogingen. Dit 
is met 79 procent de meest gekozen antwoordcategorie. Ruim de helft (54 procent) van de 
respondenten wil meer invloed op onderhoud. Bijna een derde (31 procent) wil meer invloed op 
investeringen in energiebesparing. In grafiek 5 is een overzicht te zien van alle onderwerpen waaruit 
respondenten konden kiezen. 
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Grafiek 5: Op welke onderwerpen wilt u als organisatie meer invloed? 

 
 
Ook aan de persoonlijke leden is gevraagd op welke onderwerpen ze meer invloed willen hebben. Zij 
konden 3 onderwerpen kiezen uit een lijst van 10. 
 
70 procent van de persoonlijke leden wil meer invloed op huurprijzen en huurverhogingen. Dit is 
daarmee het meest genoemde onderwerp. Ruim de helft (54 procent) wil meer invloed op onderhoud. 
Energiebesparende maatregelen wordt door 38 procent van de respondenten genoemd en woning 
verbetering door 33 procent. Verder wil ruim een kwart (26 procent) van de respondenten meer 
invloed op de dienstverlening van de verhuurder. Grafiek 6 geeft een overzicht van alle resultaten. 
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Grafiek 6: Op welke onderwerpen wilt u als individuele huurder meer invloed? 
 
Als het gaat om invloed op onderhoud is er een duidelijk verschil tussen respondenten uit de 
corporatiesector en  de commerciële sector. Zowel lidorganisaties als persoonlijke leden uit de 
commerciële sector geven vaker aan dat zij meer invloed willen hebben op onderhoud. Bij de overige 
onderwerpen zijn de verschillen tussen corporatiesector en commerciële sector niet zo groot. 
 

 
Grafiek 7: Invloed op onderhoud voor de corporatiesector en commerciële sector 
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Wat is nodig om invloed uit te kunnen oefenen? 
Aan de lidorganisaties is gevraagd wat ze nodig hebben om meer invloed uit te kunnen oefenen. 
Respondenten kregen zes mogelijkheden voorgelegd en konden hierin een rangorde aanbrengen. 
 
Een gelijkwaardige overlegpositie bij de verhuurder wordt gemiddeld het belangrijkst gevonden. 115 
respondenten beoordelen dit als de belangrijkst optier. Ook vinden lidorganisaties instemmingsrecht 
over meer onderwerpen belangrijk. Deze optie wordt door 124 respondenten als het belangrijkste 
beoordeeld en komt gemiddeld genomen op de tweede plaats. Tabel 5 laat de volledige rangorde 
zien, waarbij 1 gemiddeld als het meest belangrijk wordt gezien en 6 als het minst belangrijk. 
 
Tabel 5: Wat heeft uw organisatie nodig om meer invloed uit te kunnen oefenen? 

1. Een gelijkwaardige overlegpositie bij de verhuurder. 

2. Instemmingsrecht over meer onderwerpen. 

3. Een gelijkwaardige overlegpositie bij het maken van prestatieafspraken 

(met gemeente en corporaties). 

4. Meer professionele ondersteuning. 

5. Meer mogelijkheden om de achterban te betrekken. 

6. Meer financiële middelen. 

 
 
Kijken we naar de verschillende typen lidorganisaties, dan zien we enkele kleine verschillen in de 
rangorde. Een gelijkwaardige overlegpositie bij de verhuurder en instemmingsrecht over meer 
onderwerpen zijn voor lidorganisaties de twee belangrijkste punten. Afhankelijk van het type 
lidorganisatie verwisselen ze van plaats. Voor lidorganisaties uit de sociale sector én voor grote 
lidorganisaties is ´instemmingsrecht over meer onderwerpen’ het belangrijkste punt, terwijl  
lidorganisaties uit de commerciële sector én kleine lidorganisaties een gelijkwaardige overlegpositie bij 
de verhuurder als het belangrijkste punt zien. Tenslotte valt op dat de laatste twee punten uit tabel 5 
voor alle typen lidorganisaties de twee minst belangrijke punten uit deze lijst zijn. 
 
Conclusie 
Een grote meerderheid van de leden van de Woonbond vindt dat ze onvoldoende zeggenschap 
hebben. Lidorganisaties noemen als voornaamste redenen hiervoor dat hun adviezen vaak niet 
worden overgenomen en dat ze niet tijdig worden betrokken bij nieuwe plannen en nieuw beleid. 
Persoonlijke leden vinden vooral dat er niet genoeg naar hun mening wordt gevraagd door de 
verhuurder. Lidorganisaties en persoonlijke leden zouden meer invloed willen hebben op huurprijzen 
en huurverhogingen, op onderhoud en op investeringen in energiebesparing. Verder denkt een grote 
meerderheid van de leden van de Woonbond dat meer zeggenschap misstanden bij verhuurders kan 
helpen voorkomen. Om meer invloed te kunnen uitoefenen, vinden lidorganisaties dat ze een 
gelijkwaardige overlegpositie bij de verhuurder en instemmingsrecht over meer onderwerpen nodig 
hebben. 
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Ledenraadpleging over zeggenschap van huurders
Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale
raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden. Onderwerp van de raadpleging was
de zeggenschap van huurders.

Respons
Alle lidorganisaties en persoonlijke leden van wie een werkend e-mailadres bekend is bij de
Woonbond ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan de ledenraadpleging. De uitnodiging is
afgeleverd in de mailbox van 719 lidorganisaties en 3.905 persoonlijke leden.

In de analyse zijn alle antwoorden verwerkt die tot en met 5 oktober zijn ontvangen. 366
organisatieleden en 1.676 persoonlijke leden stuurden een volledig ingevulde vragenlijst in. Dat is
51% van de lidorganisaties die zijn uitgenodigd en 43% van de persoonlijke leden. De hoge respons
zorgt ervoor dat er betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden over de opvattingen van de
achterban van de Woonbond.

Respondenten komen zowel uit de sociale als de commerciële huursector. Er hebben respondenten
uit alle delen van het land meegedaan. Zowel huurdersorganisaties en platforms die een groot aantal
huurders vertegenwoordigen als huurdersorganisaties en bewonerscommissies die een klein aantal
huurders vertegenwoordigen hebben meegedaan. De manier waarop de respondenten over deze
groepen zijn verdeeld, komt overeen met de verhoudingen binnen de volledige achterban van de
Woonbond.

Voorkomen van misstanden door meer zeggenschap
Een grote meerderheid van de respondenten meent dat meer zeggenschap voor huurders misstanden
bij verhuurders kan voorkomen. 89 procent van de lidorganisaties en 86 procent van de persoonlijke
leden is deze mening toegedaan. Een relatief klein percentage (6 en 8 procent) denkt juist niet dat
meer zeggenschap misstanden kan voorkomen. Respectievelijk 5 en 6 procent van de respondenten
heeft over dit onderwerp geen mening.

Grafiek 1: Helpt meer zeggenschap van huurders misstanden bij verhuurders te voorkomen?
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Onvoldoende zeggenschap
Twee derde van de lidorganisaties vindt dat hun huurdersorganisatie of bewonerscommissie
onvoldoende zeggenschap heeft. Ruim een kwart is juist wel tevreden over de hoeveelheid
zeggenschap. Van de persoonlijke leden beoordeelt ruim driekwart de eigen zeggenschap als
onvoldoende. 12 procent van de persoonlijke leden geeft aan juist wel genoeg zeggenschap te
hebben.

Grafiek 2: Vindt u dat u / uw organisatie voldoende zeggenschap heeft?

Op enkele punten zijn er opmerkelijke verschillen in percentages tussen verschillende typen
lidorganisaties. 31 procent van de lidorganisaties uit de corporatiesector vindt dat hun organisatie
voldoende zeggenschap heeft, slechts 12 procent van de lidorganisaties uit de commerciële sector is
die mening toegedaan. Bij persoonlijke leden zien we deze verschillen niet. Individuele huurders van
een corporatiewoning oordelen niet anders over zeggenschap op individueel niveau dan individuele
huurders van een commercieel verhuurde woning.

Ook de regio maakt uit in het oordeel over zeggenschap. Lidorganisaties uit de Woonbondregio
Noord-Oost hebben veel vaker een positief oordeel over de mate van zeggenschap dan
lidorganisaties uit andere regio´s. 40 procent van de lidorganisaties uit Noord-Oost (Groningen,
Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland) beoordeelt de zeggenschap van de organisatie als
voldoende, terwijl het in de regio’s West en Zuid om respectievelijk 23 en 21 procent gaat. Bij het
oordeel van persoonlijke leden over zeggenschap op individueel niveau zijn er geen verschillen tussen
de regio´s.

Tenslotte vinden lidorganisaties die relatief veel huurders vertegenwoordigen vaker dat ze voldoende
zeggenschap hebben dan lidorganisaties die relatief weinig huurders vertegenwoordigen. Dit is te zien
in grafiek 3.
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Grafiek 3: Voldoende zeggenschap per aantal huurders dat lidorganisatie vertegenwoordigt

Waaruit blijkt voldoende zeggenschap?
Aan de lidorganisaties die invulden van mening te zijn dat hun organisatie voldoende zeggenschap
heeft, is gevraagd waarom ze deze mening hebben. Daarbij kregen de respondenten vijf
antwoordmogelijkheden voorgelegd, waaruit ze er twee konden kiezen.

Het tijdig betrokken worden bij nieuwe plannen en nieuw beleid wordt het meest gekozen. Ruim de
helft (56 procent) geeft aan dat ze om deze reden vinden voldoende zeggenschap te hebben. 52
procent van de respondenten vindt dat ze goed geïnformeerd worden door hun verhuurder. 30 procent
vindt dat ze een sterke positie hebben in het overleg met hun verhuurder. Hierbij valt op dat de
kleinste lidorganisaties (minder dan 100 huurders) vrijwel nooit deze reden kiezen. 23 procent geeft
aan dat hun uitgebrachte adviezen vaak worden overgenomen.

Tabel 1: Waarom vindt u dat uw huurdersorganisatie voldoende zeggenschap heeft?
(twee antwoorden mogelijk)

We worden tijdig betrokken bij nieuwe plannen en nieuw beleid. 56% (54)

We worden goed geïnformeerd door onze verhuurder(s). 52% (50)

We hebben een sterke positie in het overleg met onze verhuurder(s). 30% (29)

Als we advies uitbrengen, wordt dit vaak overgenomen. 23% (22)

Anders 10% (10)

Ook aan de persoonlijke leden die invulden voldoende zeggenschap te hebben, is gevraagd waarom
ze dat vinden. De respondenten konden één antwoord selecteren. 56 procent van de betreffende
respondenten geeft aan voldoende zeggenschap te hebben omdat er goed geluisterd wordt als ze hun
problemen melden of hun mening geven. 21 procent van de respondenten vulde in dat de verhuurder
regelmatig naar hun mening vraagt. De overige 23 procent kies voor anders namelijk. .

Tabel 2: Waarom vindt u dat u voldoende zeggenschap heeft?

Als ik problemen meld of mijn mening geef wordt er goed geluisterd. 56% (110)

Anders 23% (45)

Mijn verhuurder vraagt regelmatig naar mijn mening. 21% (40)
Totaal 100% (195)
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Waaruit blijkt onvoldoende zeggenschap?

Aan de lidorganisaties die lieten weten onvoldoende zeggenschap te hebben, is gevraagd waarom ze
deze mening hebben. Respondenten konden twee mogelijkheden kiezen uit vijf mogelijke
antwoorden.

47 procent van de respondenten vulde in onvoldoende zeggenschap te hebben omdat uitgebrachte
adviezen vaak niet worden overgenomen. 41 procent van de respondenten meent dat ze te laat
betrokken worden bij nieuwe plannen en nieuw beleid. 30 procent is van mening dat ze als vrijwilligers
weinig kunnen uithalen tegenover een uitgebreid professioneel apparaat. Tenslotte zegt 28 procent
over onvoldoende informatie te beschikken en kiest 19 procent voor ´anders, namelijk´. Vaker
genoemd in de categorie ‘anders, namelijk’ is dat de huurdersorganisatie niet voor vol wordt
aangezien, dat de verhuurder weigert om de organisatie als formele huurdersvertegenwoordiger te
erkennen en dat corporatiemedewerkers waarmee men als huurdersorganisatie afspraken maakt te
weinig mandaat of onvoldoende kennis van zaken hebben. Organisaties in de commerciële sector
noemen vaker dat zij in de praktijk te maken hebben met een beheerder in plaats van de verhuurder,
dat hun brieven en adviezen straal genegeerd worden en dat (bij gemengde complexen) de
Vereniging van Eigenaren (VvE) het voor het zeggen heeft.”In ons complex zijn zowel huurders als
eigenaren. De VvE maakt de dienst uit omdat het beheer door de grooteigenaar is gedelegeerd aan
de VvE”.

Tabel 3: Waarom vindt u dat uw huurdersorganisatie onvoldoende zeggenschap heeft?
(twee antwoorden mogelijk)

Als we advies uitbrengen, wordt dit vaak niet overgenomen. 47% (114)

We worden te laat betrokken bij nieuwe plannen en nieuw beleid. 41% (99)

Wij kunnen als vrijwilligers weinig uithalen tegenover een uitgebreid
professioneel apparaat.

30% (72)

We beschikken niet over voldoende informatie. 28% (68)

Anders 19% (46)

Het valt op dat naar mate het aantal huurders dat een lidorganisatie vertegenwoordigt stijgt, deze
lidorganisaties vaker melden dat de adviezen die ze uitbrengen niet worden overgenomen. 32 procent
van de kleinste lidorganisaties noemt dit als een van de belangrijke redenen voor het ervaren gebrek
aan zeggenschap, terwijl 69 procent van de grootste lidorganisaties dit als reden opgeeft.

Ook aan de persoonlijke leden die lieten weten onvoldoende zeggenschap te hebben, is gevraagd
waarom ze dat vinden. Respondenten konden daarbij één antwoord selecteren uit een lijst van drie.
44 procent zegt onvoldoende zeggenschap te hebben omdat de verhuurder nooit naar hun mening
vraagt. Een derde (33 procent) van de respondenten vindt dat er niet wordt geluisterd als ze
problemen melden of hun mening geven. De overige 23 procent kiest voor ´anders, namelijk´. Vaker
genoemde redenen in de categorie “anders, namelijk’’ zijn het ontbreken van lokale
huurdersvertegenwoordiging (er is geen bewonerscommissie of huurdersorganisatie), ontevredenheid
met de lokale huurdersvertegenwoordiging (de aanwezige bewonerscommissie functioneert niet) en
een verhuurder die weliswaar begripvol luistert, maar vervolgens niet handelt. “Er wordt wel geluisterd,
maar niets gedaan/uitgevoerd!”.

Tabel 4: Waarom vindt u dat u onvoldoende zeggenschap heeft?

Mijn verhuurder vraagt nooit naar mijn mening. 44% (565)

Als ik problemen meld of mijn mening geef wordt er niet geluisterd. 33% (425)

Anders 23% (304)

Totaal 100% (1294)
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Invloed op de eigen woonsituatie
Aan de persoonlijke leden is gevraagd of ze vinden dat huurders meer invloed moeten hebben op hun
eigen woonsituatie. Vrijwel iedere respondent (96 procent ) is het hier mee eens. Slechts 1 procent
van de respondenten is het er niet mee eens. 3 procent van de respondenten heeft over deze kwestie
geen mening.

Grafiek 4: Vindt u dat huurders meer invloed moeten hebben op hun eigen woonsituatie?

Meer invloed op verschillende onderwerpen
Aan de lidorganisaties is gevraagd op welke onderwerpen ze als huurdersorganisatie meer invloed
willen hebben. Uit een lijst van 11 onderwerpen konden ze er maximaal drie selecteren.

Een grote meerderheid van de respondenten wil meer invloed op huurprijzen en huurverhogingen. Dit
is met 79 procent de meest gekozen antwoordcategorie. Ruim de helft (54 procent) van de
respondenten wil meer invloed op onderhoud. Bijna een derde (31 procent) wil meer invloed op
investeringen in energiebesparing. In grafiek 5 is een overzicht te zien van alle onderwerpen waaruit
respondenten konden kiezen.
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Grafiek 5: Op welke onderwerpen wilt u als organisatie meer invloed?

Ook aan de persoonlijke leden is gevraagd op welke onderwerpen ze meer invloed willen hebben. Zij
konden 3 onderwerpen kiezen uit een lijst van 10.

70 procent van de persoonlijke leden wil meer invloed op huurprijzen en huurverhogingen. Dit is
daarmee het meest genoemde onderwerp. Ruim de helft (54 procent) wil meer invloed op onderhoud.
Energiebesparende maatregelen wordt door 38 procent van de respondenten genoemd en
woningverbetering door 33 procent. Verder wil ruim een kwart (26 procent) van de respondenten meer
invloed op de dienstverlening van de verhuurder. Grafiek 6 geeft een overzicht van alle resultaten.
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Grafiek 6: Op welke onderwerpen wilt u als individuele huurder meer invloed?

Als het gaat om invloed op onderhoud is er een duidelijk verschil tussen respondenten uit de
corporatiesector en de commerciële sector. Zowel lidorganisaties als persoonlijke leden uit de
commerciële sector geven vaker aan dat zij meer invloed willen hebben op onderhoud. Bij de overige
onderwerpen zijn de verschillen tussen corporatiesector en commerciële sector niet zo groot.

Grafiek 7: Invloed op onderhoud voor de corporatiesector en commerciële sector
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Wat is nodig om invloed uit te kunnen oefenen?
Aan de lidorganisaties is gevraagd wat ze nodig hebben om meer invloed uit te kunnen oefenen.
Respondenten kregen zes mogelijkheden voorgelegd en konden hierin een rangorde aanbrengen.

Een gelijkwaardige overlegpositie bij de verhuurder wordt gemiddeld het belangrijkst gevonden. 115
respondenten beoordelen dit als de belangrijkste optie. Ook vinden lidorganisaties instemmingsrecht
over meer onderwerpen belangrijk. Deze optie wordt door 124 respondenten als het belangrijkste
beoordeeld en komt gemiddeld genomen op de tweede plaats. Tabel 5 laat de volledige rangorde
zien, waarbij 1 gemiddeld als het meest belangrijk wordt gezien en 6 als het minst belangrijk.

Tabel 5: Wat heeft uw organisatie nodig om meer invloed uit te kunnen oefenen?

Rangorde
Genoemd op
1e plaats

Genoemd op
2e plaats

1. Een gelijkwaardige overlegpositie bij de verhuurder. 31% (115) 31% (112)
2. Instemmingsrecht over meer onderwerpen. 34% (124) 25% (92)

3. Een gelijkwaardige overlegpositie bij het maken van
prestatieafspraken (met gemeente en corporaties).

10% (37) 18% (66)

4. Meer professionele ondersteuning. 10% (37) 12% (45)
5. Meer mogelijkheden om de achterban te betrekken. 7% (24) 7% (25)

6. Meer financiële middelen. 8% (29) 7% (26)

Kijken we naar de verschillende typen lidorganisaties, dan zien we enkele kleine verschillen in de
rangorde. Een gelijkwaardige overlegpositie bij de verhuurder en instemmingsrecht over meer
onderwerpen zijn voor lidorganisaties de twee belangrijkste punten. Afhankelijk van het type
lidorganisatie verwisselen ze van plaats. Voor lidorganisaties uit de sociale sector én voor grote
lidorganisaties is ´instemmingsrecht over meer onderwerpen’ het belangrijkste punt, terwijl
lidorganisaties uit de commerciële sector én kleine lidorganisaties een gelijkwaardige overlegpositie bij
de verhuurder als het belangrijkste punt zien. Tenslotte valt op dat de laatste twee punten uit tabel 5
voor alle typen lidorganisaties de twee minst belangrijke punten uit deze lijst zijn.

Conclusie
Een grote meerderheid van de leden van de Woonbond vindt dat ze onvoldoende zeggenschap
hebben. Lidorganisaties noemen als voornaamste redenen hiervoor dat hun adviezen vaak niet
worden overgenomen en dat ze niet tijdig worden betrokken bij nieuwe plannen en nieuw beleid.
Persoonlijke leden vinden vooral dat er niet genoeg naar hun mening wordt gevraagd door de
verhuurder. Lidorganisaties en persoonlijke leden zouden meer invloed willen hebben op huurprijzen
en huurverhogingen, op onderhoud en op investeringen in energiebesparing. Verder denkt een grote
meerderheid van de leden van de Woonbond dat meer zeggenschap misstanden bij verhuurders kan
helpen voorkomen. Om meer invloed te kunnen uitoefenen, vinden lidorganisaties dat ze een
gelijkwaardige overlegpositie bij de verhuurder en instemmingsrecht over meer onderwerpen nodig
hebben.


