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KOEPEL van BEWONERSCOMMISSIES voor HUURDERS van PANDEN van de SSH

Laat je stem horen

Afgelopen najaar zijn de conclusies gepresenteerd van de 

parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. De 

commissie heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan over de 

werkwijze van de sociale huursector in Nederland.  De taken 

en activiteiten van woningcorporaties zijn de afgelopen 

decennia veranderd waardoor woningcorporaties zich steeds 

minder bezig zijn gaan houden met goede woningen in het 

lage huursegment.  De parlementaire enquêtecommissie 

heeft ook de sector opgeroepen om meer terug te gaan naar 

de kerntaken van een woningcorporatie. De belangrijkste 

aanbevelingen die ze verder gedaan hebben zijn sterker 

toezicht op de woningcorporatie, meer zeggenschap vanuit 

de gemeentes en meer inspraak van de huurders.  Het gehele 

verslag van de enquête kun je hier vinden.

Nu is het moment als huurder om meer je stem te laten horen 

en je in te zetten in je directe leef- en woonomgeving.  Jouw 

rol als huurder kun je op verschillende wijze  invullen. Je kan je 

gaan inzetten voor de sociale cohesie binnen je complex, jouw 

complex vertegenwoordigen in de buurt of je bezighouden 

met toezicht op de woningcorporatie. De beste vorm om dit 

te doen is om actief te worden binnen de bewonersvereniging 

van jouw complex. Mocht geen bewonersvereniging bij jouw 

in het complex zijn en jouw complex meer dan 25 verhuur 

eenheden hebben dan staat het jouw vrij om samen met 

andere bewoners een bewonerscommissie op te richten. 

Neem daarvoor gerust contact op met BoKS of de SSH.

Ontwikkelingen omtrent studiefinanciering en huisvesting

Met het invoeren van het sociaal leenstelsel veranderen 

er uiteraard veel dingen voor (toekomstige) studenten. De 

effecten hiervan zijn nog niet duidelijk maar verschillende 

voorspellingen zijn er uiteraard gedaan. Zo verwacht men dat 

er minder mensen gaan studeren, maar ook dat studenten 

mogelijk langer thuis blijven wonen. Dit zou mogelijk gevolgen 

hebben op het kamertekort. 

BoKS houdt zich bezig met de mogelijke gevolgen, zoals 

bijvoorbeeld een aanpassing in de toebedeling van de kamers. 

Wij houden uiteraard alle (politieke) ontwikkelingen in de 

gaten en zullen jullie hiervan op de hoogte houden.

Beste huurders, hier nog enkele dagen voor het nieuwe jaar 
een nieuwsbrief van jullie huurdersvertegenwoordiging. Wij 
willen jullie op deze wijze informeren over enkele zaken en 
vragen jullie aandacht voor twee vacatures bij BoKS! Met de 
feestdagen – en daarmee vakantie voor de meesten -  voor de 
deur, kunnen jullie de tijd nemen om hier eens rustig over na 
te denken en nodigen wij jullie van harte uit om te solliciteren. 
Voor nu wensen wij jullie allen prachtige kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar!

Namens het BoKS bestuur,

Kim Blom - Voorzitter

WOONBESTUUR IN DE SPOTLIGHTS:
                                                                           ENNY VREDELaaN

Het woonbestuur Enny Vredelaan is opgericht in 2002 

vlak nadat de SSH het complex heeft overgenomen van 

de Mitros.

In wisselende samenstellingen heeft het woonbestuur 

zich vooral beziggehouden met de woonbaarheid van het 

complex.

Dat heeft geresulteerd in o.a. picknicktafels en een 

tafeltennistafel in de openbare (gemeente)ruimte. Verder 

voert het woonbestuur

taken uit als de lampenwacht en werken we aan 

een gemeenschappelijke gereedschapskist (trapjes, 

boormachines etc).

Dit doen we zonder bijdrage van de bewoners. Daarnaast 

doen we de gebruikelijke zaken als overleggen met de 

SSH.

Lastigste punt in deze tijd is de invoering van de 

campuscontracten geweest. Onze belangrijkste 

invalshoek blijft dat het leuk is om hier wonen.

http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/pew


Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of 

opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

      a. Postbus 13124, 3507 LC Utrecht

      E.  redactie@BoKSXL.nl

       I.  www.BoKSXL.nl

      T.  030-2361802

Vacatures algemeen Bestuurslid 

BoKS is de koepelorganisatie voor alle huurders van 

woningcorporatie SSH. BoKS is een belangenbehartiger 

en behandelt complexoverstijgende belangen van de ruim 

19.000 SSH-huurders. De leden van BoKS zijn besturen van 

verschillende complexen van SSH.

Het BoKS bestuur bestaat uit 6 mensen, een redactiemanager, 

een aantal werkgroep-coördinatoren en secretariële 

ondersteuning. Behalve secretariële ondersteuning werkt 

iedereen op vrijwillige basis.

Ons nieuw algemeen bestuurslid functioneert goed als lid van 

een team, maar is niet bang om een eigen mening te geven 

als dit nodig is. Hij/zij heeft voldoende tijd om een serieuze 

invulling te kunnen geven aan deze functie. 

Vacature 1: aandachtsgebied belangenbehartiging

Als belangenbehartiger informeert BoKS graag de Utrechtse 

politiek en andere belanghebbenden over het woonbeleid 

dat studenten en starters aangaat. In deze functie zal je als 

lobbyist van BoKS onder andere Raadsinformatieavonden van 

de gemeente Utrecht of door stakeholders georganiseerde 

bijeenkomsten bezoeken en de zienswijze van BoKS 

promoten door in te spreken. Daarnaast zijn er regelmatig 

gesprekken met raadsleden en achterban van BoKS. Voor 

deze activiteiten zoeken wij een nieuw gezicht! 

Taken 

•	 Lokaal en regionale belangenbehartiging van BoKS

•	 Onderhouden van contact met  bewonerscommissies

•	 Coördineren van de Werkgroep Politiek

•	 Onderhouden van contact met verschillende 

belangengroepen, SSH, de gemeente en de  verschillende 

gemeenteraadsfracties  

Jouw competenties

•	 Een netwerkkoning(in) zijn

•	 Een dossierspecialist kunnen worden

Wat kan BoKS jou bieden?

•	 “Een kijkje in de keuken” wat betreft de bestuurlijke 

organisatie van een woningcorporatie  en 

huurdersbelangenvereniging

•	 Bestuurservaring

•	 Een waardevol netwerk

Vacature

•	 Sluitingstermijn 1 februari 2015

•	 Tijdsbesteding: 6 uur per week

•	 Vergoeding: onkostenvergoeding

•	 Scholing: mogelijkheid tot volgen van relevante cursussen 

en trainingen
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Vacature 2: aandachtsgebied duurzaamheid

Als huurdersorganisatie vindt BoKS het belangrijk dat 

iedereen een goed onderhouden dak boven zijn hoofd heeft. 

Daarom zoekt BoKS iemand die zich in wil zetten voor duur-

zaamheid van de woningen en anderen wil adviseren op dit 

gebied.

Taken

•	 Lokaal en regionale belangenbehartiging van BoKS

•	 Onderhouden van contact  met bewonerscommissies

•	 Coördineren van   de Werkgroep Duurzaamheid 

•	 Onderhouden van contact met verschillende belangen-

groepen voor wonen en duurzaamheid, SSH, de gemeen-

te en andere partijen  

Jouw competenties

•	 Feeling hebben met duurzaamheid

•	 Technisch inzicht

Wat kan BoKS jou bieden?

•	 “Een kijkje in de keuken” wat betreft de bestuurlijke 

organisatie binnen SSH en huurdersbelangenvereniging

•	 Bestuurservaring

•	 Een waardevol netwerk

Vacature

•	 Sluitingstermijn 1 februari 2015

•	 Tijdsbesteding: 6 uur per week

•	 Vergoeding: onkostenvergoeding

•	 Scholing: mogelijkheid tot volgen van relevante cursus-

sen en trainingen

Contactgegevens
Geïnteresseerd in één van deze functies? Dan kun je 
contact opnemen met het bestuur van BoKS via bestuur@

boksxl.nl. Reageren kan tot - 1 februari 2015. 
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