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Project 1: HBV organisatie en samenwerking 

Signaal  Doelstelling 2020 Hoe te bereiken Specifieke acties in 2020 

De bezetting van het bestuur is op peil 
 
 
Ultimo 2019 
Het aantal bestuursleden is op peil(5), de 
bezetting is stabiel.  
 
Er is meer afstemming van standpunten 
via overleg.  
De terugkoppeling van inhoudelijke 
dossiers kan beter. 

Op 1 juni 2020 en op 1 
december 2020 is het 
aantal bestuursleden 
op peil (5 leden).  
 
Op 1 juni zijn alle 
bestuursleden 
geïnformeerd over de 
dossiers van anderen 
en de ervaren 
werkdruk. 
 
 
 

• Behoud van bestuursleden door afspraken over 
taken en tijdsbesteding.  

• Efficiëntere inzet van tijd en inzet van bestuursleden 

• Evaluatie en bijsturing van taken en dossierverdeling 
bij gewijzigde omstandigheden.  

• Prioritering van dossiers en verdeling naar interesse 
en beschikbaarheid. 

• Vergroten van onderlinge betrokkenheid door 
betere afstemming over standpunten en 
terugkoppeling na overleggen.  

In januari onderlinge evaluatie van het bestuurswerk (inhoud, 
werkwijze, werkdruk), met als doel te peilen hoe een ieder in 
zijn rol zit. Heb je het naar je zin? Wat kan/ moet beter/ 
anders?  
 
Ook de vraag – zit Hestia als vereniging goed? Onze werkwijze 
en visie/ ambities tegen het licht houden. Moeten we 
activistischer worden? Hoe versterken we de gezamenlijke 
HBV’s? Wat willen/ kunnen we?  
 
*Ook- als we willen dat Portaal de HBV’s serieus blijft nemen, 
welke positie/ rol neemt Hestia daarin, welk profiel? 

Bestuur ervaart te grote werkdruk 
 
Ultimo 2019 
De tijdsbelasting bleef hoog, met name 
voor bestuursleden die overdag 
beschikbaar zijn. 
 
Het lukt iets beter om dag/ avond taken te 
verdelen op basis van beschikbaarheid 
Het lukt iets beter om dossiers te verdelen 

Op 1 juni 2020 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 voorbereidingsmogelijkheden van 
vergaderingen. 

• Bestuursleden meer mandateren om namens Hestia 
te spreken/ handelen tijdens overleggen. 

• Meer inzet van externen bij de voorbereiding van 
overleggen en adviezen  

• Dossier verdeling met VHOS 

• Prioriteren en grenzen stellen 

 

Veel kennis is vereist, kennis moet 
actueel en relevant zijn/ blijven 
 
Ultimo 2019 
Kennisontwikkeling via dossiers en 
onderlinge gesprekken/ overleg.  
 
Informatieverwerving naar behoefte.  
 
Workshop over nieuwe werkvormen 

Kennis en kunde op 
peil/ actueel houden. 

Gedurende het jaar is aandacht voor 
kennisontwikkeling  

• Aanvullende scholing van bestuursleden naar 
behoefte.  

• Gesprekken/ bijpraatsessies naar behoefte, 
afhankelijk van voorliggende dossiers 

• Themagerichte discussies met VHOS 

• Kennis blijven actualiseren via dossiers en overleg/ 
kennisuitwisseling.  
 

Specifieke scholing beschikbaar stellen naar behoefte.  
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Signaal  Doelstelling 2020 Hoe te bereiken Specifieke acties in 2020 

VHOS en Hestia willen meer 
samenwerken 
 
Ultimo 2019  
Overleg over beleidsontwikkeling en het 
formuleren van gezamenlijke standpunten 
gaan prima.  
 
Bij gelegenheid vertegenwoordigen van 
elkaar bij overleggen gaat ook goed.  
 
Gezamenlijke overleg VHostia en 
voorbereiding van PRO heeft meerwaarde 
 
Het uitwisselen van kennis over ‘eigen’ 
activiteiten gaat minder soepel. 

Handhaven van de 
huidige status quo.  
Consolideren maar niet 
verder intensiveren. 
 

• Voortzetting 4 wekelijks periodiek overleg. 
Agendering gericht op afstemming van 
beleidsadviezen.  
 

• Zo mogelijk elkaar vertegenwoordigen bij externe 
overleggen 

 

Gezamenlijke HBV-overleggen zijn 
onvoldoende efficiënt en effectief 
 
Ultimo 2019 
De jaarplanning van Portaal werkt goed. 
 
VHOS en Hestia trekken steeds meer met 
elkaar op, werken samen en spreken elkaar 
niet tegen.  
 
De saamhorigheid tussen de andere HBV’s 
is soms ver te zoeken.  
 
Hestia heeft actief ingezet op het 
verbeteren van de relaties met HBV-A en 
SHOW, de HBV’s van Alliantie en Omnia in 
Amersfoort. Dit begint vruchten af te 
werpen. 

Versterken van de 
samenwerking zodat 
de huurders een 
krachtige en 
eensluidende stem 
krijgen. 
 
 

• Jaarplanning zodanig dat de vergaderingen en 
adviezen aan Portaal goed en efficiënt voorbereid 
kunnen worden 

• Meer afstemming van gezamenlijke standpunten. 

• Concentreren op de HBV’s waar constructief contact 
mee is en dit bestendigen. 

• Verdeling van dossiers onder de bestuursleden.  

Hestia heeft een eigen stem, maar is bereid compromissen te 
sluiten. Hestia wil voor alle partijen een betrouwbare 
gesprekspartner blijven. 
Verschillen van mening mag, als je elkaar maar niet schaadt. 
 
Concentreren op de HBV’s waar constructief contact mee is en 
dit bestendigen 
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Signaal  Doelstelling 2020 Hoe te bereiken Specifieke acties in 2020 

De samenwerking tussen de HBV’s en 
Portaal kan beter 
 
NIEUW in 2020 

Respect van Portaal 
voor de positie en rol 
van de HBVs.  
 
Een consistente en 
betrouwbare 
raadpleging van 
huurders bij de 
beleidsontwikkelingen 
van Portaal 

Inzet agendacommissie – waardoor vaker en directer 
contact tussen HBV’s en directie van Portaal omwille 
verbetering van processen.  
 
Voortzetten van benen-op-tafel gesprekken met 
directie 
 
Versterken van het contact met de 
huurderscommissarissen.  

Aandacht tijdens bestuursevaluatie januari 2020 
Je kan wel zeggen ‘de HBV’s dit en dat’ maar hoe wil Hestia 
zich profileren in de groep? en tegenover Portaal?  
 
Hestia streeft naar optimale samenwerking, op basis van 
redelijkheid. Hestia gaat uit van de belangen van de huurders. 

Prestatieafspraken nemen veel tijd in 
beslag.   
 
Ultimo 2019 
Het proces is inmiddels heel voorspelbaar – 
dit is niet persé goed 
 
Er is betere samenwerking met VHB-A en 
SHOW 
 

De inbreng van Hestia 
is herkenbaar in de 
prestatieafspraken.  
 

Het bestuur stelt prioriteiten over de onderwerpen 
waar Hestia mee aan de slag gaat.  
De voorbereiding van onderwerpen wordt verdeeld 
onder de bestuursleden.  
 
Meer onderlinge afstemming over de inzet en 
aanwezigheid bij overleg PA 
  

In januari het proces evalueren, wat kan beter?  
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Project 2: Dichter bij de huurder 

Signaal  Doelstelling 2020 Hoe te bereiken Specifieke acties in 2020 

Meer leden zijn welkom  
 
Ultimo 2019 
De ledenwerfactie van juli is succesvol 
geweest, ruim 80 nieuwe leden 

Meer huurders zijn 
betrokken doordat 
eind 2020 100 extra 
huurders hun 
contactgegevens 
hebben gedeeld.  

Continueren Magazine, 2x per jaar, met duidelijke 
oproep voor delen van contactgegevens.  
 
Inzet van nieuwe werkvormen bij ledenwerving 
 

 

Continueren Magazine 
 
Inzet nieuwe werkvormen:  
Uitvoeren van twee complexgerichte acties met informeren en 
werving tot doel. Bv:  

• huurders in VvE complexen,  

• woningen met zonnepanelen waar nu geen 
onderhoudscontract op zit,  

• woningen die gerenoveerd gaan worden, 

• ervaringen van Jouw Thuis deelnemers, …?? 
 

De stem van de huurders wordt te 
weinig meegenomen bij 
besluitvorming van het bestuur.  
 
Ultimo 2019 
De verwachting is dat ‘grote’/ voor 
enquêtering geschikte adviestrajecten in 
2020 ook zullen uitblijven. Via deze route 
zal geen contact met de huurders tot stand 
komen. 

Dichter bij de huurder 
staan door inzet van 
nieuwe werkvormen 
 
Kleiner/ dichter bij huis 
denken en doen 
 

Twee keer een ‘kleinere’ peiling uitzetten onder 
huurders. 
 
Inzet van nieuwe werkvormen bij de ALV  
 

 

Inzet van nieuwe werkvormen:  

• Dichter bij de huurders staan, kan ook door ervaringen, 
wensen en behoeften te peilen, niet alleen meningen 
over adviesvragen.  

• Meningspeilingen kunnen ook door kleinere groepen 
huurders te betrekken bij kleinere (dichter bij huis) 
onderwerpen. Niet alleen richten op Portaal brede 
adviesaanvragen. 

• De ALV anders en elders doen 

Uitrollen nieuwe werkvormen 
 
 
NIEUW in 2020 

Vergroten van de 
zichtbaarheid van 
Hestia, verbinding 
zoeken met huurders 

Meer zichtbaarheid in buurt en wijk.  
 
Meer zichtbaarheid via social media.  
 
 

Inzet van nieuwe werkvormen: 
Werven van een zelfstandige, sociaal gerichte , facebook 
vaardige vrijwilliger. Schakel tussen bestuur en huurder.  
 
Aanwezig en herkenbaar zijn voor huurders.  
 
Opzetten facebook account 
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Signaal  Doelstelling 2020 Hoe te bereiken Specifieke acties in 2020 

Klachtenbemiddeling  
 
Ultimo 2019 
In 2019 heeft Henk verschillende (juridisch/ 
bestuurlijk) complexe dossiers opgepakt. 
Dit werkte goed.  
In het bestuur is, op aanwijzing van 
Samantha/ Stefanie zo nodig overleg over 
problematische dossiers 
 
Nieuw in 2019: Er is een start gemaakt met 
het signaleren van dossiers die mogelijk 
meer om het lijf hebben dan het individuele 
geval, met beleids/ bestuurlijke vragen tot 
gevolg.  

Werkzaamheden en 
werkwijze voortzetten.  
 

Inzet vrijwilliger 
 
Werkzaamheden en werkwijze voortzetten.  
 
In overleg met Samantha, signaleert/ agendeert 
Stefanie problematische dossiers 
 
Eventuele inzet van externe ondersteuning bv. bij 
toetsing van dossiers tegen het beleid, of juridische 
kennis/ ondersteuning.  

 

Ondersteuning Bewonerscommissies 
 
Ultimo 2019 
Het aantal bewonerscommissies neemt af.  
4 commissies hebben financiële steun 
aangevraagd en ontvangen. 

 

Voortzetting van 
financiële steun 
 
Het contact met de 
commissies 
verbeteren.  

Inzet van nieuwe werkvormen 
 

Nieuwe werkvorm 
Contacten onderhouden via vrijwilliger voor sociale/zachte 
acties 

Het bestuur heeft onvoldoende kennis, 
mogelijkheden, netwerk en tijd om 
adviestrajecten professioneel te 
behandelen.  
 
Ultimo 2019 
De samenwerking gaat goed. Inhoudelijk is 
het bestuur tevreden. 

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

Inzet adviseur voortzetten  

 


