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Activiteitenplan Hestia 2018 – concept ter bespreking met de leden op ALV 19 april 2018 

Project 1: HBV organisatie en samenwerking 

Probleem Doelstelling Hoe te bereiken wanneer Evaluatie  

Bestuur is 
onderbezet (te 
weinig 
bestuursleden 

Op 31-03 -2018 bestaat het bestuur uit 
5 leden. De rollen van voorzitter, 
penningmeester en secretaris zijn 
belegd. De bestuursleden zijn op de 
hoogte dat de rol van voorzitter in april 
2019 vacant komt en anticiperen 
daarop.  

• Advertentie in eigen 
magazine van december 2017 
 

• Mailing naar @huurders  

Jan 2018 
 
nov2017 
 

01-02-2018: Tussentijdse 
evaluatie en z.n. uitzetten 
nieuwe acties  

Bestuur ervaart te 
grote werkdruk 

Op 01-05-2018 is de ervaren werkdruk 
van de bestuursleden zodanig dat de 
taken goed te combineren zijn met 
andere verplichtingen. 

• Afspraken maken met 
overlegpartners over tijdstip, 
duur en voorbereidings-
mogelijkheden van de 
vergaderingen. 

• Plan, met prioritering, 
opstellen voor taakverdeling 
tussen de bestuursleden en 
daarop aansluitende 
noodzakelijke inzet externen. 

• Actief werven van 
bestuursleden (zie hierboven) 

Nov. 
2017obv 
Hestia 
jaarplanning 
 
 
Nov. 2017 
 
 
 
Dec. 2017 

Juni 2018 
 
 
 
 
 
April 2018: aanpassen obv 
uitbreiding bestuur 
 
 
 

Kennis en kunde 
kunnen 
geoptimaliseerd 

Eind 2018 zijn alle bestuursleden 
zodanig geschoold dat de materie 
wordt begrepen en zij zich in staat 
voelen betekenisvolle adviezen te 
geven 

• Inwerkprocedures voor 
nieuwe bestuursleden maken. 

• Incompanytraining (bij Stade 
advies) voor de aspirant leden 
en evt. de zittende leden.  

• Mogelijkheden e-learning 
onderzoeken  

• Brochures en folders over 
huurwet, overlegwet en 
prestatieafspraken voor ieder 
bestuurslid bestellen 

Nov. 2017 
 
 
April 2018  
 
 
 
Nov. 2017 
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Probleem Doelstelling Hoe te bereiken wanneer Evaluatie  

VHOS en Hestia 
willen 
samenwerken, 
maar er bestaat 
onduidelijkheid 
over hoeveel en 
hoe 

Op 01-03 zijn er gezamenlijk gedragen 
uitgangspunten voor samenwerking 
tussen VHOS en Hestia gericht op 
adviezen vergaderstructuur- en inhoud 
en communicatiemiddelen 

• Benen op tafelgesprek jan. 
2018 met als resultaat 
gedeelde uitgangspunten over 
wijze van en onderwerpen 
voor samenwerking. Dit 
samengevat in een plan van 
aanpak te presenteren bij de 
ALV in april 
 

• Voortzetting 4 wekelijks 
periodiek overleg waarin o.a  
het plan van aanpak wordt 
uitgevoerd  

 
 
 
 
 
Per 1 maart 
2018 
 
 
 
 
Per 1 juni 2018 
 

 

Gezamenlijke HBV-
overleggen zijn 
onvoldoende 
efficiënt en 
effectief 

Gezamenlijke HBV’s werken efficiënt 
samen, waardoor benodigde 
vergadertijd afneemt en onderlinge 
afstemming verbetert. 

• Evaluatie vergadercircuit 
(face to face en skype) met 
HBV-ondersteuner met plan 
van aanpak als resultaat 
 

• PvA wordt verwerkt in 
jaarplanning zodanig dat de 
vergaderingen en adviezen aan 
Portaal goed en efficiënt 
voorbereid kunnen worden 

November 
2017 
 
 
 
 
 
December 
2017 
 

 
 
 
 
 
 
Per 1 juni 2017 
evaluatie met HBV-ondersteuner 

Prestatieafspraken 
nemen veel tijd in 
beslag(zowel 
voorbereidend als 
aanwezigheid bij 
vergaderingen) , 
terwijl de inbreng 
in het uiteindelijke 
resultaat 
onvoldoende 
herkenbaar is. 

In december 2018 is de inbreng van 
Hestia herkenbaar in de 
prestatieafspraken voor 2019.  
Het werk- en vergaderproces is 
afgestemd op het karakter van een 
vrijwilligersorganisatie en de 
samenwerkingsovereenkomst is hierop 
afgestemd.  
Onderwerpen zijn dusdanig verdeeld 
dat efficiënte inzet van bestuur, 
corporaties en gemeente ontstaat.  

Evaluatie proces 2017 
 
 
Vaststelling realistische 
samenwerkingsovereekomst 
 
 
Onderlinge afstemming 
bestuursleden Hestia over 
aanwezigheid bij overleg PA. 
 

Dec 2017 
 
 
Dec 2017 
 
 
 

Tussenevaluatie uitvoering 
samenwerkingsovereenkomst . 
Juni 2018 

Totaal project 1  € 8.825   
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Project 2: Klantresultaten -versterken van het contact met de achterban  

Probleem Doelstelling Hoe te bereiken Wanneer Evaluatie  
 

Onduidelijk is of en 
hoe Hestia bekend 
is bij de huurders, 
wat het betrekken 
van huurders 
moeilijk maakt.  

Meer huurders zijn betrokken doordat 
eind 2018 100 extra huurders hun 
contactgegevens hebben gedeeld.  

• Folders bij wijkcentra 

• Meer publiceren op wijkniveau 
 

• Continueren Magazine, 2x per 
jaar, met duidelijke oproep 
voor delen van 
contactgegevens.  

 

• Bestaande 
bewonerscommissies 
activeren.  

 

• Bonus systeem voor 
aanbrengen van nieuwe leden. 

 
 
 

• Happy Huurders bijeenkomst  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de zomer 

 

De stem van de 
huurders wordt te 
weinig 
meegenomen bij 
besluitvorming van 
het bestuur.  

Bij 4 van de 6 adviestrajecten op 
Centraal niveau is de stem van de 
huurders opgehaald.  
 
Een door Hestia zelf geprioriteerd 
onderwerp wordt uitgewerkt / 
opgepakt met de huurders (bv 
doorstroming?).  

➢ Afhankelijk van de aard 
van het onderwerp - Digitaal 
advies panel, 
werkbijeenkomst, 
werkcommissies.  

  

Klachten-
bemiddeling  

Voortzetten en versterken 
klachtenbemiddeling op het huidige 
niveau 

Inzet vrijwilliger 
Cursussen, literatuur, 
begeleidingsuren 

 Bespreking kwartaaloverzicht in 
bestuursvergadering.  
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Probleem Doelstelling Hoe te bereiken Wanneer Evaluatie  
 

Activeren 
Bewonerscommissi
es 

Op 1 december 2018 is contact 
geweest met alle 
bewonerscommissies. De actuele 
vragen en problemen van de 
commissies zijn bekend.  
 

Inzet bestuur 
 
Financiële ondersteuning 
commissies 
 
Bijeenkomsten  

ALV  
2x themabijeenkomst 

 
 
 
 
 
 
April 2018 
Februari en 
oktober 

Per kwartaal toetsen van stand van 
zaken tijdens bestuursvergadering 

Het bestuur heeft 
onvoldoende 
kennis, 
mogelijkheden, 
netwerk en tijd om 
adviestrajecten 
professioneel te 
behandelen.  

De externe ondersteuning is 
afdoende om adviestrajecten 
inhoudelijk en procesmatig goed te 
laten verlopen.  

Inzet adviseur   

Totaal Project 2  € 31.750  Project 2 

 

 


