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Achtergrondinformatie adviseur bewonersorganisaties 
 

Over !Woon 

!WOON adviseert en helpt bewoners met oplossen van problemen en nemen van initiatieven in en rond de 

woning. We zijn in 2017 ontstaan door samengaan van het Amsterdams Steunpunt Wonen en de 

Wijksteunpunten Wonen. We werken voor huurders en eigenaar bewoners en zijn actief in Amsterdam, 

Leiden, Haarlem, Zaanstad en regio. We worden gefinancierd door gemeentes, fondsen en 

woningcorporaties. De bewoner staat centraal en heeft een belangrijke inbreng in onze projecten. We zijn 

altijd op zoek naar partners en mogelijkheden om samen te zorgen voor snelle oplossingen en benutten 

van kansen voor bewoners. 

 

Onze missie: 

!WOON maakt u wegwijs in wonen 

 Informeert, adviseert en ondersteunt bewoners (merendeel Amsterdammers).  

o bij hun woonvragen en woonkwesties, individueel of collectief 

o bij het realiseren van hun oplossing, nieuw idee of kans 

 Levert een bijdrage aan de stad 

o speelt in op gemeentelijke agenda’s én de behoefte van bewoners 

o signaleert, rapporteert en verbindt praktijk en beleid 

o staat voor samenwerken aan oplossingen 

 Is eigentijds en klantgericht 

o goed bereikbaar, ook in de avonduren, zowel persoonlijk als digitaal 

o faciliterend voor wie het zelf kan, ondersteunend waar dat nodig is 

o zet veel voorkomende vragen en actuele kwesties om in proactieve inzet 

 Is deskundig en onafhankelijk 

  

 

Wil je meer weten over wat !Woon (allemaal) doet, lees het jaarbericht 2017 eens door, dit geeft een 

goede indruk.  

 

Woon kent globaal 2 type activiteiten: 

- Bewonersconsulenten: Zij ondersteunen met namen bewoners en bewonerscommissies bij 

renovatie en beantwoorden bewonersvragen.  

- Team Innovatie Programma’s en Advies (jouw toekomstige team?): Hier werken adviseurs 

huurdersorganisaties: Zij adviseren huurdersverenigingen en huurderskoepels hoe zij kunnen 

bijdragen aan de verbetering van dienstverlening van de corporatie. Daarnaast zijn er 

participatievernieuwers: Zij zijn bezig met het vernieuwen van bewonersparticipatie.  

Er zijn 10 teams: 7 lokale teams en 3 teams (waaronder IPA) stadsbreed. 
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https://www.wooninfo.nl/wp-content/uploads/2018/05/Jaarrapportage-WOON-2017.pdf
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Samenwerking met huurders en corporaties 

 

Om het overzichtelijk te maken, een schematische weergave van bijvoorbeeld Ymere, welke thema’s door 
wie op welk niveau behandeld worden.  

 Strategisch Tactisch  Operationeel 

Vanuit !Woon Adviseur huurdersorganisaties Bewonersconsulenten 

Vanuit Ymere Directie Regiomanagers Woonconsulenten 

Vanuit huurders Stichting Huurders 

Ymere (SHY) 

Huurders Ymere 

Amsterdam (HYA) 

Bewonerscommissies 

Thema’s Huurbeleid, 

beleidsplannen, 

huurverhoging 

Servicekosten, belangen 

huurders in VVE  

Renovatie 

 

 
Bron: Werkplan HYA 2018 
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