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                   Jaarplan 2017 van huurdersorganisatie SliM Wonen 
 
 
 

1 Verfijnen website  
We beschikken inmiddels over een mooie, nieuwe website 
(www.slimwonen.eu).  
Daar is hard aan gewerkt. Het zal nog de nodige moeite en tijd kosten om 
alles zo te krijgen als we graag zouden zien. Bovendien is het belangrijk dat 
de inhoud van de website actueel is. Ook dit jaar zal dit onze specifieke 
aandacht vragen.  
 

2 Uitbreiden mogelijkheden op Facebook (eventueel met hulp van de 
Woonbond) 
Contact met de achterban is heel belangrijk. Het is niet alleen een voorwaarde 
uit onze samenwerkingsovereenkomst met Tablis Wonen, maar ook bij de 
Woonbond vraagt men hiervoor aandacht. De sociale media kunnen ons 
daarbij een handje helpen. Dat hoeven we niet alleen op te pakken. De 
Woonbond heeft daarin inmiddels ervaring opgedaan en wil die graag met ons 
delen. Hier zouden we gebruik van kunnen maken.  
 

3 Organiseren jaarlijkse vergadering met voorzitters van Bewonerscommissies 
De vergaderingen kunnen een hulpmiddel zijn om het contact met de 
bewonerscommissies te verbeteren. Het lijkt ons een goed idee om een 
voorzittersvergadering van bewonerscommissies te beleggen. Ook in onze 
eigen praktijk is deze wens al een keer geuit. Ook goede ervaringen van 
collega huurdersorganisaties lijken erop te duiden dat we zeker een poging 
kunnen doen om dit tot stand te brengen. 
 

4 Bezoeken van de vier Provinciale Vergaderingen van de Woonbond 
Het is zinvol de Provinciale Vergaderingen van de Woonbond te blijven 
bezoeken.  
Gezien de grote hoeveelheid vergaderingen die er al zijn, is het wenselijk dit 
voor alle leden zoveel mogelijk te spreiden zodat je niet vier 
zaterdagochtenden aan de beurt bent. Middels verslag van de vergadering 
kunnen de belangrijkste punten worden gedeeld. Bovendien is de Woonbond 
bezig deze PV’ s uitsluitend voor huurdersorganisaties te gaan organiseren.  
 

5 Bevorderen deskundigheid door minimaal één cursusdag (maximaal drie) 
Dit onderwerp behoeft weinig toelichting. We kennen allemaal het nut en de 
noodzaak van voldoende kennis. Wel moet gestreefd worden naar 
toepasselijke cursussen voor het vak/aandachtsgebied van het bestuurslid.  
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6 Voorzitter houdt voortgangsgesprekken met bestuursleden 
In het verleden is besproken dat de voorzitter voortgangsgesprekken gaat 
houden met bestuursleden om zo een op een te vernemen waar knel- en/of 
pijnpunten zitten. Dit met het doel om voor alle leden een zo comfortabel 
mogelijke werkomstandigheid te houden. Ook met de voorzitter zou door twee 
leden een dergelijk gesprek worden gehouden. Er moet naar gestreefd 
worden dit in november 2017 te realiseren.    

 
7 Permanent bekend maken dat SliM Wonen nog bestuurders zoekt 

Er zal permanent gezocht moeten worden naar bestuursleden, mogelijk ook 
met een niet-Nederlandse achtergrond. Er zullen in de naaste toekomst zeker 
ook nog bestuursleden hun functie neerleggen door wisselende 
omstandigheden (bijv. leeftijd, gezondheid).  
 

8 Aanpassen samenwerkingsovereenkomst  
De samenwerkingsovereenkomst is op dit moment herzien en up to date. 

           Na ondertekening is dit de leidraad in het overleg tussen SliM Wonen en     
           Tablis  Wonen. 
           Deze samenwerkingsovereenkomst regelmatig toetsen op juist gebruik en bij   
           aanpassing structureel vernieuwen. 
 

 

 


