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Bestuur doen bij WijWonen Delft 
 

Profiel WijWonen Delft 
 
WijWonen is de huurdersorganisatie die zich inzet om de woonkwaliteit voor de 8.000+ 
studenthuurders van woningcorporatie DUWO in Delft te verhogen. We dienen als een 
controlerend en adviserend orgaan richting DUWO. WijWonen is daarnaast een informerend 
en ondersteunend orgaan voor de studenthuurders.  
WijWonen controleert de beslissingen van DUWO die gevolgen hebben voor de 
studenthuurders en komt op voor hun rechten en belangen. We analyseren zaken die spelen 
bij de studenthuurders en adviseren DUWO over een plan van aanpak. 
Om de kwaliteit van het huren zo hoog mogelijk te maken, streeft WijWonen ernaar om een 
proactieve organisatie te zijn. Hierdoor geven wij studenthuurders de leidraad om 
vraagstukken zelf op te lossen. WijWonen verstrekt daarnaast informatie over de rechten en 
plichten van de studenthuurders die bij hen mogelijk nog niet bekend zijn.  
 
Delft is slechts een van de steden waar DUWO actief is – ook in omgeving Amsterdam, Den 
Haag en Leiden beheert zij grote complexen. Zodoende werkt WijWonen op bestuurlijk niveau 
samen met alle huurdersorganisaties onder DUWO. Met elkaar wordt er op bestuursniveau bij 
DUWO advies op beleidswijzigingen gegeven, op lokaal niveau vindt de uitwerking van het 
beleid van DUWO Delft plaats. Het bestuur houdt verder contact met andere landelijke en 
Delftse (belangen) verenigingen, om zo overlappende zaken effectief met elkaar aan te 
pakken.  
 
Wettelijk heeft een huurdersorganisatie informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en 
agenderingsrecht. We zijn dus een organisatie die gehoord wordt door DUWO! Daarnaast 
kregen we met de Woningwet 2015 nog meer te zeggen, maar dat betekent ook meer 
verantwoordelijkheid. Daarnaast is er dit jaar ook een samenwerkingsovereenkomst met 
DUWO ondertekend. De insteek is onder andere het versterken van de inbreng vanuit de 
huurdersorganisaties in het beleid van DUWO, een verbeterde waarborging van de link tussen 
adviezen op lokaal en bestuurlijk niveau bij DUWO en het samenwerken naar moderne 
maatstaven.  
 

 

Actuele dossiers WijWonen Delft 
 
Lokale zaken die momenteel spelen naast de jaarlijks terugkerende prestatieafspraken tussen 
de gemeente en DUWO, zijn de doorvoering van een waskostenverlaging met daarbij een 
nieuw wassysteem in verschillende complexen, een zaak omtrent experimentele contracten 
en het uitsturen van enquêtes, een zaak omtrent het terugvragen van energiebelasting en het 
opstarten van nieuwe bewonerscommissies. Zoals je ziet, behoorlijk divers! 
 
Daarnaast praten we jaarlijks mee over het werkplan en respectievelijk het ondernemingsplan 
van DUWO breed. In de laatste twee genoemde documenten stippelt DUWO haar visie en 
doelen voor een bepaalde periode uit. Als huurdersorganisatie is het ons doel daar zoveel 
mogelijk van de wensen van de leden in terug te laten komen.  



 

 

Ook is WijWonen momenteel bezig met een professionaliseringsslag van het bestuur. We 
worden sinds kort begeleid door een externe adviseur en de afgelopen jaren is er veel 
geïnvesteerd in het efficiënter organiseren van de vereniging. De resultaten hiervan worden 
zowel intern als extern opgemerkt en positief beoordeelt.  
 
Belangrijk is echter dat we niet ons oog op de werkelijkheid verliezen en daarom is WijWonen 
dit jaar op het gebied van ledenparticipatie een verandertraject gestart. We willen onze leden 
bij relevante dossiers betrekken, zodat we kunnen verifiëren of onze mening gelijk is aan die 
van de huurders. Omdat het oplossen van een probleem vaak niet binnen een week gebeurt, 
maken we sinds kort dossiers aan waarin we alle informatie en de status bijhouden. We 
hebben ervoor gekozen om deze dossiers op de website te plaatsen, zodat leden ook op de 
hoogte zijn van onze vorderingen. Verdere vorm van participatie loopt uiteen van enquêtes tot 
adviesbijeenkomsten.  
 
Kortom, zeer afwisselend werk. Er zijn zaken die jaarlijks terugkomen, maar ook ontstaan er 
steeds weer nieuwe onderwerpen waar we onze aandacht op richten. Mocht je als persoon 
bepaalde doelen hebben, zoals de verduurzaming van het woningaanbod, en dit overeen komt 
met de visie van WijWonen, dan geven wij je graag de ruimte om dit om te zetten naar concrete 
acties.  

Functieomschrijving 

 
Het bestuur van WijWonen bestaat uit 8 mensen. Omdat bestuursleden niet voor een vaste 
tijd een functie hebben, wisselen de leden en functies gedurende het jaar. Gemiddeld neemt 
een bestuurslid 1,5 jaar deel aan het bestuur. Bestuur doen bij WijWonen heeft een serieuze 
toon maar is leuk en ontzettend divers. Er wordt van je verwacht dat je op een kritische maar 
constructieve manier naar kansen en problemen kijkt. Een oplossingsgerichte houding komt 
daarbij zeer goed van pas. Ook ervaring uit eerdere besturen, commissies en dergelijke is niet 
verplicht maar wel een pré. We vergaderen wekelijks en eten dan van tevoren samen. 
Daarnaast hebben we maandelijkse bestuurs-uitjes, een kerstdiner en weekendjes weg 
waardoor er met elkaar een hechte band ontstaat! 
 
Op dit moment zijn we op zoek naar drie verschillende nieuwe bestuursleden. Hieronder is op 
een vrij beknopte manier een omschrijving gegeven van de waarschijnlijk beschikbare functies 
en een meer algemene inhoudelijke opsomming van de taken. In de periode dat je deelneemt 
aan het bestuur van WijWonen is het bij elke bestuurswissel ook mogelijk een andere functie 
te gaan bekleden.  
 
Commissaris Bewoners: 
De commissaris bewoners houdt zich bezig met alle zaken die zich onder de leden in Delft 
voordoen. Dit reikt van complex brede problemen met service-voorzieningen, tot het 
organiseren van borrels en adviesbijeenkomsten. Je bent als het ware de schakel tussen de 
leden en verhuurder DUWO. Daarbij is de inzet om problemen die bewoners ervaren sneller 
op te lossen dan wanneer zij dit zelf doen. Het is een zeer diverse taak waarin je goed het 
reilen en zeilen van een huurdersorganisatie leert kennen. De meeste commissarissen 
bewoners gaan dan ook na een half jaar tot een jaar een andere taak binnen het bestuur 
vervullen.  
 
 



 

 

Wat doe je zoal: 
• Inkomende mails van leden met ideeën, vragen en problemen beantwoorden 
• Initiatieven voor bewoners, complexen en huizen bedenken, uitwerken en tot uitvoering 

brengen 
• De leden en bewonerscommissies vertegenwoordigen bij vergaderingen met DUWO 
• Activiteiten als borrels en adviesbijeenkomsten organiseren 
 
Commissaris koepel 
De commissaris koepel is namens WijWonen verantwoordelijk voor de overleggen met het 
bestuur van DUWO, dit is het dagelijkse managementteam van de gehele DUWO-organisatie. 
Deze overleggen gaan voornamelijk over beleidswijzigingen die DUWO wilt doorvoeren; de 
huurdersorganisatie heeft daarbij een wettelijke adviestaak- en controletaak.  Deze taken 
voeren wij samen met huurdersorganisaties uit andere ‘DUWO-steden’ uit.  
Inlezen in de stukken, richting bepalen met het bestuur en in overleg treden met DUWO 
behoren tot de kerntaken. De functie brengt je veel bij op het gebied van tactisch adviezen 
uitbrengen, constructief samenwerken en geeft je een goed kijkje in de keuken van een grote 
organisatie als DUWO.  Je praat hier met DUWO vooral over de strategie die zij als organisatie 
gaan volgen. Op lokaal niveau, in Delft, gaat het meer over de daadwerkelijke vormgeving van 
de strategie, waarbij op complexniveau de operationele uitwerking plaats vindt.  
Het bestuur kent twee commissarissen koepel, er wisselt telkens maar 1 koepel zodat het 
nieuwe lid de fijne kneepjes van het zittend lid kan leren. Daarmee is het wel noodzakelijk dat 
je deze taak gedurende 1 jaar vervult.  
 
Wat doe je zoal: 
• Overleggen met het bestuur van WijWonen, het bestuur van DUWO, andere 

huurdersorganisaties en adviseurs 
• Vanuit een kritische, maar constructieve invalshoek strategisch advies uitbrengen tezamen 

met de andere huurdersorganisaties 
• Je voert naast de wekelijkse bestuursvergadering van WijWonen ongeveer om de week een 

extra overleg. Dit zal met andere huurdersorganisaties of met verschillende afvaardigingen 
van DUWO zijn 

• Memo’s, adviesvraagstukken en ondernemingsdocumenten van DUWO kritisch doornemen 
en hierover de 
 

 
Secretaris 
Als secretaris ben je het ‘geheugen en geweten’ van de vereniging. Je weet waar alles staat 
en te vinden is en wat er gaande is binnen de vereniging. Eén van je hoofdtaken is het 
verzamelen en ordenen van alle informatie. Uiteraard hoort er bij de functie als secretaris het 
notuleren van de bestuursvergaderingen, maar daarnaast zijn er veel mogelijkheden om je 
verder op te ontwikkelen. Onze huidige secretaris is bijvoorbeeld verantwoordelijk om de 
belangen van de studenthuurder beter onder de aandacht te brengen bij de gemeente. Met dit 
doel zit hij bij gesprekken tussen DUWO en verschillende wethouders van de gemeente Delft. 
Maar als je ambities hebt op het gebied van ledenparticipatie of het aantrekkelijk en up-to-date 
houden van onze website, is dat natuurlijk ook mogelijk! 
 
Wat doe je zoal: 
• Als secretaris onderhoud je contacten met leden en externe organisaties 
• Je bent verantwoordelijk voor het secretariële jaarverslag en het actueel houden van het 
Huishoudelijke Reglement 



 

 

• Je notuleert bij vergaderingen van het bestuur en de ALV 
• Je houdt de administratie en het archief (ook op de computers) bij en dient deze toegankelijk 
en overzichtelijk te houden 
• Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van lokale dossiers 
 
 
Algemene bestuursinformatie 
Nog even wat verdere informatie op een rij: 
• Het bestuur vergadert één doordeweekse avond van de week. Daarbij wordt samen gegeten 

waarna een vergadering plaats vindt 
• De totale tijdbesteding aan het deelnemen in het bestuur omvat inclusief de vergaderavond 
zo’n 10 uur per week 

• Het bestuur gaat 2 keer per jaar op beleidsweekend en onderneemt maandelijks een 
bestuursactiviteit 

• Er wordt per bestuurslid een maandelijkse bestuursvergoeding van €150,- uitgekeerd 
• Onkosten ten behoeve van het bestuur en haar taken kunnen gedeclareerd worden 
• Bestuursactiveiten en dergelijke worden tevens uit verenigingsgelden betaald 
 
Wanneer dit alles je aanspreekt, vinden wij het leuk je eens te ontmoeten! Mail naar 
voorzitter@wijwonendelft.nl en je hoort van ons!  
 
   
 
 

 
 


