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Inleiding 

De samenleving is in beweging, dat geldt ook voor het ASW. Waar we voorheen vooral het 

ondersteunen van huurders als focus hadden, kunnen vanaf 2015 bewoners met steeds meer vragen 

bij het ASW terecht. Vragen over huren, wonen, beheer en onderhoud, gemengde complexen, VvE’s, 
erfpacht, energie of woningaanpassingen. 

 

Bewoners die gezamenlijk duurzame initiatieven willen nemen zoals zonnepanelen, of zelfbeheer van 

woningen of woonomgeving willen ontwikkelen, kunnen op steun van het ASW rekenen. Speciaal 

voor ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen, startten we in 2015 de pilot Wooncoach –. 

Dit project breiden we in 2016 uit naar de rest van de stadsdelen. 

 

In 2015 wisten bewoners de weg naar de Wijksteunpunten, fysiek en digitaal, steeds beter te vinden 

en daar goed gebruik van te maken. De diversiteit en complexiteit van de vragen neemt verder toe, 

onder meer als gevolg van wijzigingen rondom huurprijsbepaling, woningnet, energie- en 

duurzaamheidsmaatregelen en vraagstukken rondom servicekosten en achterstallig onderhoud.  

 

Naast bredere en meer doelgroepen en actuele onderwerpen (langer zelfstandig thuis wonen, 

zelfbeheer, energie), werkte het ASW in 2015 ook hard aan vernieuwing in haar eigen werkwijze. 

Door het werk te uniformeren (alle diensten zijn aanwezig in elk stadsdeel) en door slimmer gebruik 

te maken van digitale mogelijkheden bedient het ASW een steeds grotere groep bewoners op een 

efficiënte manier. 

 

In dit jaarverslag geven wij een indruk van de resultaten die bewoners in 2015 haalden met 

ondersteuning van het ASW. 

 

WIJKSTEUNPUNTEN WONEN 

Wijksteunpunten Wonen 
De Wijksteunpunten Wonen staan in 2015 voor een flinke taak. De wens van het Amsterdamse 

college van B&W om de huurdersondersteuning te verbreden naar bewonersondersteuning pakken 

we op. Ook (leden van) VvE’s en eigenaar-bewoners kunnen met hun vragen bij een Wijksteunpunt 

Wonen terecht voor informatie en advies. Voor daadwerkelijke ondersteuning kunnen VvE’s 
vervolgens bij diverse marktpartijen antwoord op hun vragen krijgen. We oriënteren ons op verdere 

verdieping van het aanbod aan deze doelgroep zoals we dat ontwikkeld hebben in Zuid en Oost. In 

2016 geven we dit verder vorm.  
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Bewoners aan het woord 
Op 3 november 2015 vindt de derde editie van het stedelijke congres Bewoners aan het Woord 

(voorheen Huurders aan het Woord) plaats. Deze derde editie organiseren de Wijksteunpunten 

Wonen samen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool van 

Amsterdam. Net als bij de vorige twee succesvolle edities delen bewoners tijdens deze dag hun 

ervaringen tijdens workshops en presentaties. Een uitgebreid verslag en filmpje over de bijeenkomst 

vindt u hier.  

 Korte video impressie  

 Geïllustreerd verslag 

Nieuwe online producten  
Nieuw is de online Woonlastencheck, opgenomen in samenwerking met het Nibud. Hiermee kunnen 

bewoners snel zien hoe betaalbaar een (nieuwe) huurwoning voor hen is. De check is te vinden op 

www.woonlastencheck.info (of op: www.huurders.info/huurprijzen-

enwoonlasten/woonlastencheck).  

Daarnaast is de digitale puntentelling geactualiseerd – deze is uniek voor heel Nederland. Als enige 

rekentool in Nederland kunnen huurders in één formulier zien wat de effecten zijn van 

veranderingen in het woningwaarderingsstelsel voor hun woning.  

Een ander nieuw product is de Bespaarcalculator voor energie waarmee bewoners kunnen 

berekenen hoeveel ze op hun energiekosten kunnen besparen. De calculator is ontwikkeld vanuit de 

Programmalijn Energie Besparen in samenwerking met de Haarlemse Mug en Alliander.  

 Woonlastencheck 

 Website huurders.info 

 

Van krant naar magazine 
De Woonlastenkrant verschijnt in 2015 in een geheel nieuw jasje: de voormalige krant is nu een 

fullcolourmagazine, tegen ongeveer dezelfde kosten – op deze nieuwe uitstraling krijgen we veel 

positieve reacties. Ook dit jaar werken we voor redactie en vormgeving samen met de MUG. 

Inhoudelijk is er veel aandacht voor de complexe regelingen rond de inkomensafhankelijke 

huurverhoging en inkomensafhankelijke huurverlaging. Daarnaast is er ruim aandacht voor de 

nieuwe online Woonlastencheck, de mogelijkheden om op woonlasten te besparen door zuiniger 

met energie om te gaan en de manier waarop achterstallig onderhoud is aan te pakken. Meer dan 

voorheen werken we crossmediaal: de teksten in het magazine verwijzen naar online informatie 

waarmee bewoners verder zelf aan de slag kunnen.  

 

Woonwagenwerk 
Het ASW ondersteunt al vele jaren woonwagenbewoners in Amsterdam. Individuele bewoners 

kunnen terecht bij de consulent – de stedelijke Bewonerscommissie Woonwagenbelangen 

Amsterdam behartigt de collectieve belangen van woonwagenbewoners. De commissie wordt 

https://www.youtube.com/watch?v=LzJ-xI1xyZA&feature=youtu.be
http://www.wswonen.nl/site/wp-content/uploads/sb/Verslag_Bewoners_aan_het_Woord_3_nov_2015.pdf
http://www.huurders.info/huurprijzen-en-woonlasten/woonlastencheck/
http://www.huurders.info/huurprijzen-en-woonlasten/woonlastencheck/
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ondersteund door de consulent en de stedelijk adviseur woonwagenwerk. Bewoners met vragen 

weten ook de actieve bewonerscommissie goed te vinden, vragen van individuen komen daardoor 

indirect bij het ASW terecht. De bewonerscommissie adviseert de gemeente als verhuurder over het 

nieuwe huurprijsbeleid en spreekt ook samen met een aantal individuele bewoners in bij de 

raadscommissie. Hiermee weten de bewoners meerdere scherpe kantjes hiervan af te halen.  

Desondanks zijn de bewoners niet blij dat vanaf najaar 2015 de huurprijs voor nieuwe huurders 

omhoog gaat. 

 

MELDPUNT ONGEWENST VERHUURGEDRAG 

In 2015 trekt de verkoopmarkt aan – daarmee neemt ook het aantal zaken toe waarbij zittende 

bewoners onder druk worden gezet. Eind oktober 2015 komt de Hoge Raad – naar aanleiding van 

verschillende uitspraken in het land – met een arrest dat een einde maakte aan het huidige systeem 

van bemiddelingskosten. Na jarenlang agenderen, discussiëren en procederen stapt de verhuurmarkt 

over op een ander model. 

 

Naast zulke ‘grote’ dossiers gaat het dagelijks werk tegen de praktijken van huisjesmelkers en 

malafide verhuurders door. We staan gedupeerde huurders zo goed mogelijk bij, waar nodig door 

anderen erbij te betrekken zoals politie, stadsdelen of de Centrale Stad, handhaving van Dienst 

Wonen, coördinatiebureau Bibob, advocatuur of de media.  

 

Meer informatie over het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag: 

 Einde aan oneerlijke bemiddelingskosten  

 Verhuurder breekt deur open  

 Bewoners radeloos door overlast vakantieverhuur  

 Jaarverslag 2015 Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag 

 

TRANSFORMATIE EN RENOVATIE 

Bouwkundig adviseur 
Naast de bewonersondersteuners bij de wijksteunpunten functioneert bij het ASW een bouwkundig 

adviseur die groepen begeleid en ondersteunt  bij transformatie/ renovaties. De bouwkundig 

adviseur begeleidde zo’n 12 commissies bij plannen van de corporaties tot een renovatie. Met die 
begeleiding kregen  bewoners de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de renovatieplannen van 

de verhuurder. Het gaat dan om invloed op hoe de woningen er uit komen te zien, maar ook wat de 

terugkeer en doorschuifmogelijkheden zijn en wat de huurverhoging of de nieuwe huur wordt.  

 

http://www.wswonen.nl/2015/11/meldpunt/eindelijk-einde-aan-oneerlijke-bemiddelingskosten/
http://www.wswonen.nl/2015/07/meldpunt/verhuurder-breekt-deur-open/
http://www.wswonen.nl/2015/06/meldpunt/bewoners-radeloos-door-overlast-vakantieverhuur/
http://www.wswonen.nl/site/wp-content/uploads/meldpunt/MOV_JV_2015_digi.pdf
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Indische buurt 
Zo zijn er bijvoorbeeld bij een sloop/nieuwbouwplan in de Indische buurt van de Alliantie afspraken 

gemaakt over het toch terugkeren naar de nieuwbouw. En het bij wegverhuizen mogen meenemen 

van de oude huur (met een huurverhoging voor betere kwaliteit) naar een vrijkomende woning van 

de Alliantie elders in de stad. (heeft een artikeltje in wsw nieuws van mei 2016 over dit project 

gestaan). Bij een project van Ymere in Noord werden uitgebreide ontwerpsessies gehouden, waarbij 

individuele bewoners met de architect en de ondersteuner samen de gewenste indeling van de 

woningen  vaststelden. 

 

 Mooi resultaat bewoners Indische buurt 

HUURDERSORGANISATIES 

Beleidsadviseurs 
Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet is de positie van de huurdersorganisaties (koepels) van 

woningcorporaties versterkt. Dat vereist vergaande kennis en professionalisering. In de 

Amsterdamse en Leidse regio laten huurdersorganisaties zich daarin bijstaan door de 

beleidsadviseurs van het ASW. De adviseurs hebben expertise over de huursector in het algemeen en 

over wet- en regelgeving voor de corporatiesector in het bijzonder. Ze ondersteunen de huurders in 

hun advisering aan en onderhandelingen met de woningcorporaties. Daarnaast geeft het team van 

beleidsadviseurs scholingen en lezingen over actuele zaken. 

 

Enkele kennisdeel/informatie blogs geschreven door de beleidsadviseurs: 

 Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties gaan samenwerken. 

 Digitaal klantenpanel input voor ondernemingsstrategie Ymere  

 Van wie is de huismeester? 

 Afrekening servicekosten te laat, wat nu? 

 

Advisering en ondersteuning 
De adviseurs van team koepels geven op  beleidsterrein advies en informatie aan een diverse 

huurdersorganisaties bij de corporaties. Dit zijn huurdersorganisaties in Amsterdam, maar ook in 

Leiden. Daarnaast zijn er enkele huurdersorganisaties die regionaal of bovenregionaal actief zijn, 

evenals hun corporatie. Ook deze organisaties worden van adviezen voorzien.  

Naast inhoudelijk advies op alle beleidsterreinen wordt er ook organisatorische hulp geboden. Er is 

een  projectleider, officemanager die voor verschillende huurdersorganisaties de administratie, 

organisatie uit handen van het bestuur neemt. 

Enkele terreinen waarop de adviseurs van team koepels zich begeven hebben in 2015: 

 Huurbeleid, huurverhoging, streefhuurbeleid 

 Warmtelevering 

http://www.wswonen.nl/2016/04/sb/mooi-resultaat-bewoners-indische-buurt/
http://www.steunpuntwonen.nl/gemeenten-woningcorporaties-en-huurdersorganisaties-gaan-anders-samenwerken/
http://www.steunpuntwonen.nl/digitaal-klantenpanel-input-voor-ondernemingsstrategie-ymere/
http://www.steunpuntwonen.nl/van-wie-is-de-huismeester/
http://www.steunpuntwonen.nl/afrekening-servicekosten-te-laat-wat-nu/
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 Gemengd beheer en verkoopbeleid van corporaties. 

 Voorbereiding op implementatie woningwet 

De huurdersorgansiaties die advies en organisatorische hulp krijgen van  team koepels: 

 SHY, Huurders Ymere Amsterdam bij Ymere 

 HPdA, Palladion, HV Almere, allen bij de Alliantie 

 Huurdersfederatie Alert, bij Eigen Haard 

 Portaal Centraal, HBV Leiden bij Portaal 

 Gezamenlijk huurders Duwo en de Sleutels bij Duwo 

 Hood, bij Ons Doel in Leiden 

 Huurgenoot, bij Stadgenoot in Amsterdam, 

 Arcade bij de Key in Amsterdam, Diemen en Zandvoort 

 

 

Het koepeloverleg  
Zes keer per jaar faciliteren adviseurs van het ASW koepelteam  een overleg tussen bestuursleden 

van de diverse huurderskoepels en de Huurdersvereniging Amsterdam. De belangrijkste punten en 

besluiten in 2015: 

- De overstap door corporaties om bij WoningNet woningen per e-mail aan te bieden in plaats van 

per telefoon. Het koepeloverleg besluit om er samen voor te zorgen dat huurders die 

woningaanbieding per telefoon echt nodig hebben, niet buiten de boot vallen. 

- Naar aanleiding van de nieuwe Huisvestingswet stelt het koepeloverleg de knelpunten bij de 

overgangsregeling woonduur-naar-inschrijfduur aan de orde.  

- De Amsterdamse prestatieafspraken (Bouwen aan de Stad II/Samenwerkingsafspraken) zijn 

onderwerp van bespreking en de inzet op betaalbaarheid is aan de Amsterdamse 

huurdersorganisaties voorgelegd.  

- De herziene Woningwet komt ook ter tafel. Eén van de veranderingen in de Woningwet is dat 

huurdersorganisaties volwaardig partij worden in de prestatieafspraken tussen gemeenten en 

woningcorporaties. Dat betekent dat woningcorporaties hen ook tijdig moeten informeren over 

plannen in volkshuisvestelijke werkzaamheden in de betreffende gemeente.  

 

Vernieuwd Koepelnieuws 
Uit een enquête onder de ontvangers van de tweemaandelijkse nieuwsbrief blijkt dat er behoefte is 

aan meer kennisuitwisseling tussen de huurderskoepels. Dit is aanleiding om het Koepelnieuws te 

vernieuwen. Vanaf juni 2015 verschijnt de uitgave met drie duidelijke nieuwscategorieën: 

Huurdersvereniging Amsterdam Nieuws, Nieuws van de Koepels, Overig Nieuws. 

Bij wijze van proef sturen we de nieuwsbrief in december eenmalig naar bewoners, professionals en 

andere relaties. Dit levert een fors aantal nieuwe aanmeldingen op, een teken dat bewoners die 

actief zijn in de volkshuisvesting onze informatie waarderen. 
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Belangrijkste thema’s in 2015 in de nieuwsbrief zijn de nieuwe Woningwet, de ontwikkelingen rond 

de warmtewet, de gemeentelijke prestatieafspraken en de (vernieuwde) rol van 

huurdersorganisaties.  

 

 Het archief van het Koepelnieuws vindt u hier  

 

 

WIJKECONOMIE & ZELFBEHEER 

Eigenaarschap, zeggenschap en verantwoordelijkheid 
Het ASW ondersteunt bewoners en bewonersgroepen zodat ze zich effectiever kunnen organiseren 

rondom het beheer van hun wooncomplex en woonomgeving. Daardoor ontwikkelen bewoners 

meer eigenaarschap, zeggenschap en verantwoordelijkheid, nemen kwaliteit en betrokkenheid toe 

en de kosten dalen.  In het beleidsdomein Wonen springen we in op nieuwe behoeftes van bewoners 

als gevolg van  actuele ontwikkelingen.  

 

Mensen moeten langer thuis wonen, maar daarvoor is de woning niet geschikt. Of bewoners willen 

advies om  hun woning duurzamer te maken. Of krijgen bewoners een grotere rol in het zelf 

onderhouden van hun complex.  Voor nieuwe vragen  is het nodig om kennis te ontwikkelen, 

experimenten op te zetten en praktijkervaring op te doen. Dat doen we projectmatig  en we 

betrekken van meet af  partners en medefinanciers. Het streven is steeds om geslaagde projecten te 

kunnen verzelfstandigen, over te dragen of te integreren in de dienstverlening en werkwijze van de 

Wijksteunpunten Wonen.  

 

Ruimte voor maatschappelijk initiatief 
Enkele projecten zijn als voorbeeld opgenomen in de gemeentelijke beleidsnota Ruimte voor 

Maatschappelijk Initiatief – daarmee kunnen ze op stadsdeelniveau worden uitgevoerd. Bovendien 

zijn de projecten onderwerp van studie door de Hogeschool van Amsterdam naar 

competentieontwikkeling van participatieprofessionals (mede gefinancierd door het RAAK 

innovatiefonds). ASW levert hier samen met een aantal andere organisaties een actieve bijdrage aan, 

zie RAAK video voor een impressie.  

 RAAK video  

 

Zelfbeheer in Kruidberg – Kikkenstein  
Met cofinanciering van stadsdeel Zuid-Oost en corporatie Rochdale biedt het ASW in 2015 

ondersteuning aan een pilot zelfbeheer van twee flats in de K-buurt. Dat houdt in: draagvlak 

organiseren, de quickscan van het zelfbeheerproject financieren, bewoners en hun ideeën 

methodisch erbij betrekken, een plan van aanpak helpen maken en knelpunten voor het beheer van 

http://us6.campaign-archive1.com/home/?u=97f42a90c4&id=4c95ebaca6
https://www.youtube.com/watch?v=r-rcGuXGiDE
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flats en openbare ruimte inventariseren. Op een buurtbijeenkomst bespreken we de resultaten van 

de quickscan en aanbevelingen, en maken we samen met bewoners en lokale professionals de 

knelpunten inzichtelijk (met name in de Kruitberg-flat). De conclusie is dat de problematiek te ernstig 

is voor een zelfbeheer-pilot. Rochdale beslist dat het prioriteit is om het onderhoud en beheer aan 

hun kant te verbeteren.  

 Rochdale en Stadsdeel Zuid-Oost ondersteunen zelfbeheer 

 

Buurtbedrijf Pek-o-Bello 
De aanleiding voor dit initiatief was het succes van de jarenlange inzet van de Huurdersvereniging 

van der Pekbuurt: woningen werden gerenoveerd in plaats van gesloopt. Met de slogan ‘Nu de 
huizen blijven staan, pakken wij zelf de buurt wel aan’ willen buurtbewoners de leefbaarheid 

vergroten en versterken. En andersom: de inzet van bewoners voor een leefbare buurt is 

noodzakelijk omdat zowel stadsdeel als corporatie minder te besteden hebben in de openbare 

ruimte. Bij wijze van proef voert het in 2015 de eerste opdracht voor een corporatie uit: het 

schoonmaken en schoon houden van de achterpaden van de huizen.  

Het buurtbedrijf wil uiteindelijk zelfvoorzienend zijn en streeft ernaar een samenwerkingsverband 

met andere actieve organisaties aan te gaan en zo de eerste buurtcoöperatie op te richten. Het ASW 

adviseert bij de organisatorische vormgeving, financiën, contacten met het stadsdeel en verbindt het 

initiatief met andere initiatieven in de stad (onder meer via de Bewonersacademie) om van elkaar te 

leren. Zie voor meer informatie de Pek-o-Bello website en Facebook pagina. 

 

Wooncoöperaties  
Wooncoöperaties bieden huurders de mogelijkheid meer greep te krijgen op hun directe 

woonomgeving. Het is een van de meest vergaande vormen van zelfbeheer en draagt bij aan een 

ontwikkeling waarbij burgers het heft in eigen handen nemen. Het ASW ondersteunt bewoners die 

door een wooncoöperatie zelf hun complex in beheer willen nemen of het collectief willen aankopen 

(om het vervolgens aan zichzelf te verhuren). De wooncoöperatie is nieuw – de Woningwet waarin 

de wooncoöperatie is opgenomen, is vanaf 1 juli van kracht – en betrokkenen moeten nog veel 

kennis opbouwen. Huurders met coöperatieplannen hebben behoefte aan ondersteuning en willen 

graag kennis uitwisselen met andere initiatieven. Bij het ASW ligt in 2015 de nadruk op plannen en 

initiatieven in kaart brengen. In 2016 zal kennisuitwisseling meer aandacht krijgen.  

 

Copekcabana 
In 2015 ondersteunt het ASW bewoners in Amsterdam Noord bij het oprichten van een coöperatie. 

De ondersteuning heeft de vorm van gesprekken over rechtsvorm en beheervorm en hulp bij de 

conceptstatuten en financiële inrichting. Dit resulteert in de opriching van de coöperatieve 

vereniging Copekcabana. De vereniging vindt zijn oorsprong in de Huurdersvereniging van der 

Pekbuurt, en streeft ernaar betaalbare en duurzame woonruimte te ontwikkelen voor bewoners met 

http://www.steunpuntwonen.nl/rochdale-en-stadsdeel-zuidoost-ondersteunen-zelfbeheer/
http://www.pek-o-bello.nl/
https://www.facebook.com/PekOBelloBeheer/?fref=ts
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een laag inkomen en met grote zeggenschap over de eigen woning en woonomgeving. Copekcabana 

is betrokken bij het koploperstraject Nieuwe kansen voor de Wooncoöperatie van Platform 31 waar 

het ervaringen en expertise kan delen met andere initiatieven. Het ASW draagt in 2015 ook de 

Groene Gemeenschap aan als koploper van Platform 31.  

 Meer informatie over Copekcabana 

ENERGIE 

De mogelijkheden om energie, en dus kosten, te besparen zijn groot! Van besparen in de eigen 

huishouden tot aan ingrijpende energierenovaties: het ASW werkt er in 2015 actief aan. Met 

energiecoaches die advies geven over eenvoudige besparingen in het eigen huishouden. Het ASW 

hoeft inhoudelijk geen koploper zijn, daar zijn anderen beter in. Wel wil het ASW koploper zijn in 

ontsluiten en verbreden van een innovatieve aanpak voor grote groepen bewoners, van pilot naar 

stadsbreed.  

 

Op de Bewoners Energiedag in november inspireren we huurders, kopers en VvE’s om zelf aan de 
slag te gaan met energiebesparing in hun woning. De bewoners van het wooncomplex Hof van 

Egmond in Haarlem adviseren we over de Nul Op de Meter-aanpak. Daarnaast actualiseren we onze 

informatievoorziening op de website Huurders.info en met folders over zonne-energie en 

coöperatieve zon-projecten. 

 

Bewoners Energiedag (Expertmeeting Energiecoaches) 
Zo’n honderd Amsterdamse huurders en kopers komen op 27 november bijeen in de broedplaats Old 

School voor de tweede editie van de Bewoners Energiedag, georganiseerd door het ASW en de 

Wijksteunpunten Wonen. De bijeenkomst start met een Expertmeeting Energiecoaches – vrijwillige 

energiecoaches wisselen ervaringen uit met elkaar en met de organisaties waarvoor zij actief zijn. 

Parallel vinden excursies plaats naar inspirerende voorbeeldprojecten in stadsdeel Zuid: het 

Polderhuis in de Pijp, een warmtebeeldwandeling rond het complex de Dageraad en een bezoek aan 

het Groen Gemaal in het Sarphatipark. Na de excursies volgen een informatiemarkt, een drietal 

workshops en tot slot de Projectparade met meerdere pitches over succesvolle bewonersinitiatieven 

en het aanbod van de Wijksteunpunten Wonen. 

 

 Verslag in woord en beeld 

 Mooi bewonersresultaat 

 Aanmelden nieuwsbrief energie 

 

Energiecoaches  
Een les over energiebesparing voor kinderen of een pubquiz vol energie in het café om de hoek: het 

zijn maar twee van de vele ideeën van de kersverse energiecoaches. Met hulp van het ASW leidt De 

Key in 2015 negen van haar huurders op tot energiecoach. In buurt- en bewonersbezoeken geven ze 

http://copekcabana.blogspot.nl/
http://www.steunpuntwonen.nl/www/wp-content/uploads/2015/12/Bewoners-Energiedag-2015-Impressie-in-woord-en-beeld.pdf
http://www.steunpuntwonen.nl/initiatief-overtoom-favoriet-project-energiedag/
http://steunpuntwonen.us7.list-manage1.com/subscribe?u=44c21da7aa23788b6dbde9142&id=b5a8720a20
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allerlei energiebesparingstips, ieder op zijn of haar eigen manier. De één organiseert bijeenkomsten 

in het buurthuis, de ander heeft liever een-op-een contact bij mensen thuis. Regelmatig komen de 

energiecoaches samen om ervaringen en tips uit te wisselen. 

 Huurders aan de slag als energiecoach 

 

Uniek in Nederland zijn de kinderen die in Zuid-Oost in 2015 een opleiding tot energiecoach krijgen, 

een project van Stichting South East Stars en Wbv de Key. Ze ontdekken alles over energiebesparing 

en welke manieren er zijn om zelf energie op te wekken. Met de opgedane kennis en diploma op zak 

runnen ze de Kidsenergiewinkel in het Boeninhuis waar ze kinderen en volwassenen adviseren. 

 Diploma kinderenergiecoaches 

 Kinderenergiecoaches op de radio 

 

Advies aan de Hof van Egmond  
Het ASW-team Wonen begeleidt de bewonerscommissie van het monumentale project Hof van 

Egmond bij afspraken over de renovatievoorstellen: wat wordt de nieuwe huurprijs, kunnen 

bewoners wel of niet terugkeren, wat wordt de verhuiskostenvergoeding en dergelijke. Bijzonder in 

dit project is dat de renovatie leidt tot Nul Op de Meter-woningen waarbij de woninginstallaties 

(bijna) alle benodigde energie zelf opwekken. Het ASW geeft uitgebreide voorlichting aan de 

bewonersgroep over de technieken en adviseert over de voorstellen voor de installaties en de 

energieprestatievergoeding.  

 

Zonne-energie voor huurders 
Samen met Zon op Nederland, een partnerschap van zonne-energie-coöperaties, ontwikkelen we 

een model voor bewoners van huurwoningcomplexen die in overleg met hun verhuurder willen 

investeren in een zonne-installatie op het dak van het gebouw. Dit model bevat een stappenplan 

voor huurderskoepels en bewonerscommissies die met hun corporatie willen overleggen. 

 

 Folder zonne-energie 

 Zon op Zeeburg  

 

Bespaartas  
In Amsterdam West konden bewoners met een laag inkomen zich aanmelden voor een gratis 

energieadvies in hun woning. Adviseurs bekijken en bespreken het energieverbruik en de woning, 

geven tips voor besparing én geven een gratis set bespaarmiddelen ter waarde van 30 euro. De set 

bestaat onder meer uit led-lampen, stekkerdozen en tochtstrips. In 2015 geven de adviseurs 

vijfhonderd bespaartassen weg. 

 

 Filmpje energie bespaartas 

http://www.steunpuntwonen.nl/huurders-aan-de-slag-als-energiecoach/
http://www.steunpuntwonen.nl/diploma-voor-eerste-kinderenergiecoaches-zuidoost/
http://www.steunpuntwonen.nl/kinderenergiecoaches-in-zo-op-de-radio/
http://www.wswonen.nl/site/wp-content/uploads/sb/folder_WSWonen_Zonne-energie_feb2016.pdf
http://www.steunpuntwonen.nl/huurders-kopen-zelf-cooperatieve-zonnepanelen-op-dak-corporatiecomplex/
https://www.youtube.com/watch?v=IN-1iMmLSu4
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BEWONERSACADEMIE 

De Bewonersacademie is een lerend netwerk voor en door bewoners. Actieve bewoners komen 

regelmatig bij elkaar om talent en kennis te delen, ervaringen uit te wisselen over hoe zij de buurt 

kunnen verbeteren en om elkaar te stimuleren. De Bewonersacademie verbindt initiatieven in de 

stad, voegt kennis toe en maakt ontmoetingen, werkbezoeken, nieuwe netwerken en 

informatieoverdracht mogelijk. De uitwisselingen en excursies zijn bron voor een kennisbank en 

expertpool. Het resultaat is dat bewoners ruimte (letterlijk en figuurlijk) krijgen voor zelf doen en 

eigen initiatief, en dat hun formele invloed op beleid en voorzieningen in de buurt wordt versterkt. Al 

deze kennis is beschikbaar voor alle Amsterdammers. 

 

Vanaf de zomer 2015 ontstaat een actieve groep bewoners, de kernploeg van de Bewonersacademie. 

De ploeg helpt mee met alle activiteiten – en organiseert zelf On tour in West – en denkt mee over 

de richting en koers voor de komende jaren. Deze bewoners nemen het roer over van het ASW. De 

laatste maanden van 2015 werken we tijdens diverse sessies gezamenlijk hard aan een 

visiedocument, plan van aanpak en subsidieaanvraag voor de komende jaren.  

Radio interview Bewonersacademie  

Bewonersinitiatieven op de kaart 

LANGER ZELFSTANDIG THUIS WONEN 

Het ASW denkt actief mee over Langer zelfstandig thuis wonen. In 2015 dragen we bij aan de 

gemeentelijke doelstelling dat Amsterdammers langer op een goede manier zelfstandig en veilig 

blijven of gaan wonen, in een geschikte of aangepaste woning of in een alternatieve woonvorm. Bij 

voorkeur in hun vertrouwde buurt met behulp van hun informele netwerk. Van belang is dat ze goed 

geïnformeerd zijn over hun rechten en mogelijkheden. Zich als buurt zo weten te organiseren, dat zij 

meer zeggenschap hebben over de voorzieningen in hun buurt, maar ook een deel daarvan in eigen 

beheer oppakken en uitvoeren (via informele zorg of als onderaannemer van grote zorgaanbieders). 

 

Wooncoach 
Gaandeweg het jaar blijkt dat het onderwerp Langer zelfstandig thuis wonen vooral vorm krijgt in het 

wooncoachproject. Het beleid gericht op Langer Thuis stelt eisen aan de geschiktheid van woningen 

en woonomgeving. Veel woningen, vooral binnen de ring, zijn hiervoor niet geschikt, terwijl veel 

ouderen te weinig weten over woningaanpassing of over de regelingen om te verhuizen. Daarom 

zetten we in samenwerking met AFWC, de HA de gemeente en de Wijksteunpunten Wonen een pilot 

op om vrijwilligers op te leiden die in deze informatiebehoefte kunnen voorzien.  

Meer informatie over de wooncoaches hier en hier. 

 

 

http://www.steunpuntwonen.nl/mooi-radio-interview-over-bewonersacademie/
http://www.steunpuntwonen.nl/zet-bewonersinitiatieven-op-kaart-bewonersacademie/
http://www.steunpuntwonen.nl/wooncoach-laat-65-er-mogelijkheden-zien-voor-zelfstandig-wonen/
http://www.steunpuntwonen.nl/wooncoach-op-huisbezoek-bij-amsterdamse-ouderen/
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Ondersteuning vereniging de Latei 
Mensen met een handicap kunnen bij belangenvereniging de Latei ondersteuning krijgen als ze eigen 

woonvormen willen opzetten. Met ondersteuning van het ASW ontwikkelt Latei plannen voor diverse 

werkgroepen waarin vertegenwoordigers van de lidgroepen kennis en ervaringen uitwisselen en 

bundelen. De werkgroep Inkoop en organisatie van de zorg gaat eind 2015 daadwerkelijk van start.  

 

Medewerkers van Latei beantwoorden op het spreekuur vragen van individueel belangstellenden op 

zoek naar een plaats in een Latei-lidgroep. Ook behandelen ze vragen van professionals zoals 

zorgloketmedewerkers of adviseurs van mensen met een beperking, zorgaanbieders die een 

passender plek voor een cliënt zoeken, of doorstroommogelijkheden voor cliënten uit hun 

woontrainingshuis. Vragen van al samenwonende lidgroepen die tegen problemen oplopen, gaan 

vooral over de keukentafelgesprekken en herindicaties, de nieuwe verantwoordingssystematiek van 

de PGB’s of problemen met de zorgaanbieder. Naast het spreekuur vinden in 2015 diverse 

themabijeenkomsten plaats over de veranderingen in de uitbetaling van de PGB’s.  
 

Woongroepenspreekuur 
In 2015 krijgt het woongroepenspreekuur van het ASW veel vragen over huurcontractvormen voor 

woongroepen, over nut of noodzaak van een rechtsvorm voor woongroepen en zo ja welke, over 

voorbeeldstatuten, en veranderde coöptatievoorwaarden van de corporatie. Het spreekuur heeft 

ook een matchpointfunctie, vooral voor woongroepen van ouderen die aanvulling zoeken en mensen 

die een plaats in een groep zoeken. Er staan 142 individueel zoekenden ingeschreven, en 28 groepen 

zoeken nieuwe kandidaat-medebewoners via dit spreekuur.  

In 2015 organiseert het Woongroepenoverleg zelf onderlinge bijeenkomsten, met enige 

ondersteuning vanuit het ASW. 

 

DIGITALE PARTICIPATIE 

Het werk van het ASW verschuift van huurders naar bewoners. Waar voorheen onze focus op 

huurdersorganisaties lag en het betrekken van de achterban, werken we nu breder. 

Bewonerscoöperaties, buurtinitiatieven en eigenaar-bewoners zijn een kleine greep uit de ‘nieuwe 
doelgroepen’, naast de bewonerscommissies en huurdersorganisaties (koepels). Dit vraagt ook een 
andere aanpak van het ASW-aanbod rondom digitale participatie. Bij bewonerscommissies lag de 

nadruk vooral op moeilijk bereikbare groepen (jongeren en werkenden; traditioneel groepen die 

vaak geen interesse of tijd hebben voor actieve deelname in commissies) – in 2015 ligt het accent 

meer en meer op interactieve communicatie.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASW 15 Jaarverslag 2015 

Nieuwsbrief 
Via het ‘social media nieuws’ deelt het ASW tien keer per jaar informatie over hoe 

bewonersorganisatie zelf social media kunnen inzetten. De artikelen variëren van how to to 

inspirerende praktijkvoorbeelden. 

Aanmelden kan hier. 

 

Social media seminar 
Sinds 2011 organiseren we eenmaal per jaar een social media-seminar voor bewoners. Dit jaar 

hebben we een aantal nieuwe onderwerpen en sprekers, inspringend op de veranderende behoefte 

aan kennis. Over Facebook hoeven niet veel te vertellen, omdat veel bewoners daar al voldoenden 

van af weten. Wel nieuw zijn Pinterest & Instagram door social media-auteur Jeanet Bathoorn, Social 

Media Strategie door social media goeroe Jan Willem Alphenaar en Storytelling door spreker en 

Lectric-docent Paulus Veltman. Daarnaast maken ook de workshops Bloggen met WordPress door 

Guido Makor en Twitter door Paulus Veltman onderdeel uit van het programma.  

 

Het kennisniveau onder bewoners is ieder jaar aanzienlijk hoger dan het jaar ervoor. Tijdens het 

seminar 2015 kiezen we voor een introductie over de toepassingen van social media aan de hand van 

spraakmakende voorbeelden uit het afgelopen jaar. De feedback van deelnemers is zeer positief, met 

de vraag naar een aantal praktische workshops als follow up.  

 Tips van de experts tijdens het seminar 

JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG 

De jaarrekening 2015, inclusief het bestuursverslag, vindt u op onze website onder publicaties, 

jaarrekening 2015. 

http://eepurl.com/wYqHL
http://www.steunpuntwonen.nl/5-tips-van-5-experts-over-social-media-gebruik-door-bewonersorganisaties/
http://steunpuntwonen.nl/www/wp-content/uploads/2013/12/2016_05_04_dubois-jaarrekening-2015-getekend-Dubois.pdf
http://steunpuntwonen.nl/www/wp-content/uploads/2013/12/2016_05_04_dubois-jaarrekening-2015-getekend-Dubois.pdf

