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VRAAG & ANTWOORD  – door mr P.G.A. van der Sanden –      H@A-2017-25 

 

Samenvatting: Communiceren, participeren, verbinden – dat is een ambacht 

“Beter Wonen bereidt een combiproject voor: onderhoud en renovatie. De bewonerscommissie 

(veel grimmige oudgedienden) stelt zich enorm autoritair op. Hun wil is wet! Op een info-avond 

is onlangs een tijdelijke klankbordgroep ontstaan, waaraan ik veel meer heb. Die klankborders 

geven realistische adviezen. Ben ik, zoals omschreven in de Wet op het overleg huurders ver-

huurder, verplicht met die bewonerscommissie te blijven overleggen?” 

 

Titel: Communiceren, participeren, verbinden – dat is een ambacht 

 

Vraag 

“Beter Wonen bereidt een combiproject voor: onderhoud en renovatie. De bewonerscommissie 

(veel grimmige oudgedienden) stelt zich enorm autoritair op. Hun wil is wet! Op een info-avond 

is onlangs een tijdelijke klankbordgroep ontstaan, waaraan ik veel meer heb. Die klankborders 

geven realistische adviezen. Ben ik, zoals omschreven in de Wet op het overleg huurders ver-

huurder, verplicht met die bewonerscommissie te blijven overleggen?” 

 

Antwoord: 

Lastige vraag. Ik zou veel meer moeten weten om daarop antwoord te kunnen geven. Dat vergt 

onbevangen onderzoek. Tijdens mijn cursus ‘Het Bewonersoverleg’ bespreek ik het fenomeen 

POVA: Pas Op Voor Aannames! Maar, enfin, over het schrikbeeld van zo’n bewonerscommis-

sie, vol verbitterde bejaarde autochtone heren, hoor ik op zo’n cursus wel vaker verbijsterende 

verhalen. Daarbij merk ik op dat verhuurders dat mede aan zichzelf te danken hebben.  

Je krijgt vaak terug wat je erin stopt. ’t Kan zoveel beter. In zo’n BC is soms jarenlang niet “ge-

investeerd”. Je oogst dan de gevolgen van wederkerige verwaarlozing. Verhuurders moeten 

meer werk maken van zo’n BC. Niet onregelmatig vergaderen zonder agenda en verslag. Ik 

pleit voor een gestructureerde aanpak, voor het arrangeren van geïnspireerde bijeenkomsten 

met boeiende thema’s en gastsprekers, alsook voor sprankelende initiatieven zoals een wijk-

schouw met actielijst of het organiseren van een wedstrijdje zwerfvuil verzamelen.  

Naast het dorre vergadercircuit kan een verhuurder huurders persoonlijk aanspreken om een 

handje te helpen, bij het opzetten van een website, of bij het houden van een enquête, bij het  

vormen van een klankbordgroep of what ever. De essentie is aloude vormen respecteren (Over-

legwetrechten), doch tegelijk, voortdurend en creatief op zoek blijven gaan naar creatieve input: 

nieuwe vormen, nieuw talent. Daarbij raad ik eveneens aan stagiaires te betrekken uit die doel-

groep: jong, vrouw, etnische minderheid – durf positief onderscheid te maken.  

 

Van oude vormen en gedachten naar loutering 

Naast al die nieuwe fratsen zal u die BC moeten respecteren. Het komt wel voor dat een ver-

huurder een huurdersorganisatie negeert1, of niet representatief verklaart of dat een BC-lid bui-

ten de orde wordt verklaard.2 Dan moet men het wel erg bont hebben gemaakt. Artikel 2a lid 1 

Overlegwet verschaft eveneens een handvat: “Een verhuurder kan besluiten een bewoners-

commissie niet als bewonerscommissie in de zin van deze wet aan te merken, indien die com-

missie niet aannemelijk kan maken dat zij namens bewoners van huurwoningen van het betrok-

ken wooncomplex met de verhuurder in overleg kan treden.”  

Het komt ook voor dat een verhuurder zich genoodzaakt ziet te kiezen tussen verschillende 

clubjes die zich als BC aandienen. De Overlegwet bepaalt dat de verhuurder zaken mag doen 

met de BC die hij het meest representatief acht. Dat zegt artikel 2a lid 3 Overlegwet. Zo’n situa-

                                                      
1  Rb. ’s-Hertogenbosch 24 november 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BK4203 (Huurdersplatform/Mooiland Maas-

land). 
2  Hof ’s-Gravenhage 18 augustus 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BK1419 (HVL/Vidomes): aan het feit dat Vidomes 

aan de wet- en regelgeving ruimhartig invulling heeft willen geven kan niet de verplichting worden verbonden dat 
Vidomes het overleg in een frequentie en op een wijze voortzet als voorheen. Het uitsluiten van mevrouw X. van 
het overleg in planteams is jegens haar niet onrechtmatig. 
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tie was in uw casus nog niet aan de orde, schat ik. Dus die BC gewoon respecteren en er gelei-

delijk wat meer van proberen te maken. Anderzijds de BC geen grotere plek geven dan zij toe-

komt. Beter Wonen moet zich niet laten ringeloren door een clubje dat niet representatief is en 

dat zich bevoegdheden en een houding aanmeet die haar helemaal niet toekomt. Misschien 

helpt het wanneer – eventueel met inschakeling van een derde-expert - een sessie wordt ge-

houden waarin partijen worden verleid om uit te spreken hoe zij de opstelling over en weer er-

varen, wat zij daarvan verwachten en wat zij daarin kunnen verbeteren. Soms wordt communi-

catie al jarenlang ingehouden, doch broeien onderhuids irritaties koortsachtig waardoor zinvol 

functioneren wordt belemmerd. Misschien dat het expliciet bespreken daarvan wel heftig kan 

zijn … doch ook het begin van loutering. 

 

Andere communicatie- en participatiemiddelen 

Intussen is het niet verboden dat een verhuurder andere communicatie- en participatiemiddelen 

inzet om processen met betrekking tot renovatie op gang te krijgen en te houden. Laat u dus 

niet verlammen door de Wet op het overleg huurders verhuurder. Ga gewoon uw open en eer-

lijke gang, liefst mede op basis van een communicatie- en/of sociaal plan waarover op stedelijk 

niveau overeenstemming bestaat. Dan vindt u de ruimte om – naast erkenning van de BC  

– andere wegen te bewandelen om bij het doel te komen. En dan heb ik het niet over alleen het 

doel van de verhuurder, maar over echt beter wonen, in een comfortabel huis, in een prettiger  

omgeving, tegen betaalbare prijzen en in een klimaat waarin ieder ook voldoende te zeggen 

heeft over aldaar geldende regels en verhoudingen. Ik pleit er dus voor het ene te doen (BC 

respecteren, voeden en laten opbloeien) zonder het andere te laten. 

Wie zich daarin verder wil bekwamen ontkomt niet aan studie en oefening, ook los van het 

concrete werk, om “out of the box” te leren denken en handelen. Communiceren, participeren, 

verbinden – dat is een ambacht, een kunde, geen kunstje. 

 

mr P.G.A. van der Sanden, 7 december 2017. 


