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1  INLEIDING  

 

1.1 Dit huishoudelijk reglement is een uitwerking van en een aanvulling op de statuten van 

Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam. Het geeft nadere richtlijnen ten behoeve van 

het bestuur van Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam en moet worden gelezen in 

samenhang met de statuten. Het reglement verduidelijkt de wijze waarop uitvoering 

wordt gegeven aan het nastreven van haar doelen, haar activiteiten en haar werkwijze in 

het algemeen. 
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2  DEFINITIES  

 

2.1 In dit huishoudelijk reglement wordt, in aanvulling op artikel 1 van de statuten, verstaan 

onder: 

 

- De Klantenraad: 

De stichting: Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam; 

- Klant: 

De individuele huurder van een woning van Stichting Woonstad Rotterdam, de 

individuele huurder van een bedrijfsruimte van Stichting Woonstad Rotterdam en de 

individuele eigenaar van een recht van (onder)erfpacht van een MVE-woning van 

Stichting Woonstad Rotterdam; 

- Klantgroep: 

Categorie van het klantenbestand van Stichting Woonstad Rotterdam, zijnde huurders 

van een woning van Stichting Woonstad Rotterdam gezamenlijk, huurders van een 

bedrijfsruimte van Stichting Woonstad Rotterdam gezamenlijk of eigenaars van een 

recht van (onder)erfpacht van een MVE-woning van Stichting Woonstad Rotterdam 

gezamenlijk; 

- Kruisjeslijst: 

Overzicht van onderwerpen waarin per onderwerp is aangegeven of de Klantenraad in 

haar relatie met Stichting Woonstad Rotterdam informatierecht, adviesrecht of 

instemmingsrecht heeft als het gaat om besluiten die Stichting Woonstad Rotterdam ten 

aanzien van die onderwerpen wil nemen;  

- Klantenvergadering: 

Jaarlijkse vergadering ten behoeve van de Klanten van Stichting Woonstad Rotterdam, 

waarin de Klantenraad verantwoording aflegt over haar activiteiten in het afgelopen jaar, 

een en ander zoals omschreven in artikel 12 van de Statuten van de Klantenraad; 

- Statuten: 

De statuten van Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam, verleden op 1 juli 2016; 

- Wervingscommissie: 

Een commissie die zich bezig houdt met het uitzetten van een vacature voor een 

bestuurslid, het werven van kandidaten onder een of meer Klantgroepen van Stichting 

Woonstad Rotterdam, het selecteren van kandidaten, het voeren van sollicitatiegespreken 

en het voordragen van kandidaten aan de Klantenraad; 

- Wohv: 

Wet op het overleg huurders verhuurder (ook wel ‘Overlegwet’ genoemd); 

- Woonstad Rotterdam: 

De stichting: Stichting Woonstad Rotterdam; 
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3  DOELOMSCHRIJVING  

 

3.1 Het doel van de Klantenraad is omschreven in de preambule en artikel 3 van de Statuten. 

 

3.2 Voor het bereiken van de gestelde doelen, zal het bestuur zo goed mogelijk  

samenwerken met andere organisaties of instanties die hetzelfde nastreven. De  

bestuursleden van de Klantenraad zetten zich in om het contact, de dialoog en de  

communicatie met Klanten en andere belanghebbenden (waaronder  

bewonerscommissies, gemeenteambtenaren, medewerkers van Woonstad Rotterdam, de 

media) zo goed mogelijk te doen plaatsvinden. Daarbij streeft de Klantenraad optimale 

betrokkenheid van alle betrokkenen na.   

 

3.3 Een van de middelen om haar doelen te bereiken is het onderhouden van de website, 

waarop onder meer actuele informatie te vinden is voor de Klanten van Woonstad 

Rotterdam en de hiervoor genoemde belanghebbenden. Klanten kunnen op de website de 

participatiethemakalender van de Klantenraad inzien en zich op de hoogte stellen van 

alle manieren waarop zij kunnen aansluiten door middel van deelname aan consultaties 

(digitaal en anders) en thema-avonden. Vertrouwelijke informatie wordt niet 

gepubliceerd. Van Woonstad Rotterdam ontvangen stukken worden niet eerder 

gepubliceerd op de website van de Klantenraad, dan nadat de Klantenraad van Woonstad 

Rotterdam hiervoor schriftelijk toestemming verkregen heeft.  
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4 BESTUUR  

 

 

Algemeen 

 

4.1 Het bestuur van de Klantenraad bestaat uit ten minste zeven en maximaal dertien   

bestuursleden. De meerderheid van de Klantenraad bestaat uit huurders. De Klantenraad 

streeft naar een gevarieerde samenstelling en naar een afspiegeling van de klanten van 

Woonstad Rotterdam. De bestuursleden zullen zich naar beste weten en kunnen 

inspannen ter uitvoering van de aan hen toegewezen taken.  

 

4.2 Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester (het ‘DB bestuur’). Deze functies dienen door drie afzonderlijke 

bestuursleden vervuld te worden. Wanneer er meerdere kandidaten zijn voor één DB 

functie, dan wordt er door de Klantenraad anoniem gestemd. Wanneer er binnen de 

Klantenraad geen van de bestuursleden een DB functie wil bekleden, dan wordt er onder 

de klanten van Woonstad Rotterdam geworven, volgens de selectieprocedure als in 4.17 

en volgende omschreven.   

 

4.3 De overige bestuursleden zetten zich in op specifieke thema’s of taken die ad hoc 

worden bepaald en voor zoveel als mogelijk aansluiten op de competenties en 

interessegebieden van de betreffende bestuursleden. 

 

Taakomschrijving bestuursleden 

 

Voorzitter 

 

4.4 De voorzitter heeft de algemene leiding van de Klantenraad. De voorzitter is eerste 

aanspreekpunt zowel intern als extern, voor zover op specifieke onderwerpen door het 

bestuur niet anders is besloten.  

 

4.5 De voorzitter coördineert de bestuurswerkzaamheden, spreekt bestuursleden aan op de 

juiste en tijdige uitvoering van hun taken, bewaakt de agenda, draagt er voor zorg dat 

besluiten binnen de gestelde tijdsduur en volgens de vastgestelde procedures worden 

uitgevoerd. De voorzitter leidt voorts de vergaderingen van de Klantenraad. 
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Secretaris  

 

4.7 De secretaris is verantwoordelijk voor: 

 

- Alle ingaande- en uitgaande correspondentie (waaronder e-mails); 

- informatieoverdracht aan het bestuur van alle zaken aangaande de Klantenraad die 

hem/haar ter kennis worden gebracht; 

- het in overleg met de voorzitter vaststellen en rondsturen van de agenda (inclusief 

bijbehorende stukken) van elke vergadering van de Klantenraad en van de 

participantenvergadering; 

- het notuleren (of laten notuleren) van de bestuursvergaderingen en de distributie van 

notulen onder het bestuur; 

- het opstellen van het (niet financiële) jaarverslag; 

- het beheren (of laten beheren) van de website van de Klantenraad; 

- het (doen) plaatsen van het door het bestuur vastgestelde activiteitenplan, jaarverslag en 

de jaarrekening op de website van de Klantenraad; 

- het vaststellen van het rooster van aftreden van het bestuur; 

- het coördineren van wijzigingen van de Statuten, het huishoudelijk reglement en de 

samenwerkingsovereenkomst met Woonstad Rotterdam; 

- het doen toekomen van een informatiepakket aan nieuwe bestuursleden, waaronder in 

ieder geval de bestuursledenlijst met contactgegevens, de Statuten, het huishoudelijk 

reglement en de samenwerkingsovereenkomst met Woonstad Rotterdam; 

- goede archivering van ingekomen stukken, post, besluiten, notulen, adresbestanden van 

Klanten en derden; 

- het veilig bewaren van gegevens, zowel schriftelijk als gedigitaliseerd om de veiligheid 

van persoonsgegevens te waarborgen. 

  

Penningmeester  

 

4.9 De penningmeester beheert namens het bestuur de bankrekening van de Klantenraad, int de 

ontvangsten, is verantwoordelijk voor betalingen en verzorgt de financiële administratie. 

Meer in het bijzonder is de penningmeester verantwoordelijk voor: 

 

- het opstellen en bewaken van de jaarlijkse begroting; 

- het verzorgen van het financiële jaarverslag (de jaarrekening), een en ander conform 

artikel 10 van de Statuten; 

- periodieke verslaglegging aan het bestuur van de financiën; 

- controle, uitbetaling en/of mede-parafering van onkostendeclaraties; 
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- het afsluiten van verzekeringen. Ieder jaar wordt beoordeeld door de bestuursleden of 

verzekeringen worden afgesloten om zich te beschermen tegen risico’s. De 

penningmeester draagt zorg voor het afsluiten van een 

bestuurdersaanprakelijkheidsverzekering, die dekking biedt aan ieder bestuurslid 

afzonderlijk. De penningmeester zal periodiek controleren of deze verzekering 

voldoende dekking biedt, of deze voordeliger kan worden overgesloten of dat deze 

anderszins moet worden aangepast.  

 

4.10 De penningmeester is verplicht om het bestuur te allen tijde inzage te geven in de  

  financiële administratie.  

 

4.11 Wanneer de jaarlijkse begroting overschreden dreigt te worden, meldt de penningmeester 

dit tijdig aan het bestuur. Voor zover uitgaven nodig zijn die buiten de begroting vallen, 

vraagt de penningmeester toestemming aan het bestuur om tot betaling over te gaan.  

 

4.12 De penningmeester is verantwoordelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit 

artikel 7 lid 2 van de Wohv. 

 

Werkwijze 

 

4.13 Het bestuur overlegt, geeft advies en maakt gebruik van gegeven instemmingsrecht 

aangaande voorgenomen plannen en beslissingen van Woonstad Rotterdam, een en ander 

conform de Kruisjeslijst die onderdeel uitmaakt van de samenwerkingsovereenkomst met 

Woonstad Rotterdam. In de Kruisjeslijst zijn de bevoegdheden opgenomen van de 

Klantenraad, zoals deze voortvloeien uit de Wohv en de Woningwet en tevens zoals 

overeengekomen met Woonstad Rotterdam. 

 

4.14 Het bestuur stelt jaarlijks een activiteitenplan en een begroting vast. In het 

activiteitenplan worden minimaal drie thema’s opgenomen, waarover het bestuur dat jaar 

overleg wil hebben en advies aan Woonstad Rotterdam wil uitbrengen. Hiertoe worden 

werkgroepen en/of Commissies in het leven geroepen. Het bestuur van de Klantenraad in 

het algemeen en meer in het bijzonder de werkgroep en/of Commissie consulteert, 

enquêteert en organiseert ‘expertmeetings’ en themabijeenkomsten. Daartoe worden 

onder meer Klanten van Woonstad Rotterdam en belangenhouders gericht uitgenodigd 

met als doel inspiratie en richting vragen voor een bepaald beleid.  

 

4.15 In de loop van het jaar kunnen actuele onderwerpen onderdeel gaan uitmaken van de 

agenda van de Klantenraad. 
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4.16 De jaarrekening, het activiteitenplan en het jaarverslag worden binnen veertien dagen 

nadat zij door het bestuur in concept zijn vastgesteld gepubliceerd op de website van de 

Klantenraad. Huurders worden op de website uitgenodigd om binnen dertig dagen na 

publicatie op de website schriftelijk te reageren op de inhoud van het betreffende stuk dat 

is gepubliceerd, welke reacties worden besproken in de eerstvolgende vergadering van 

het bestuur. Binnen veertien dagen na deze vergadering ontvangen de betreffende 

huurders een inhoudelijke en gemotiveerde reactie van de secretaris of het betreffende 

stuk al dan niet is aangepast naar aanleiding van de betreffende reactie van de huurder. 

Na het verstrijken van de termijn van dertig dagen na publicatie en na eventuele 

aanpassing wordt het betreffende stuk definitief vastgesteld door het bestuur in de 

eerstvolgende vergadering en gepubliceerd op de website van de Klantenraad.  

 

Benoeming bestuursleden / Wervingscommissie / sollicitatieprocedure 

 

4.17 De Klantenraad werft nieuwe bestuursleden, wanneer de meerderheid van de 

Klantenraad niet meer bestaat uit huurders, het aantal bestuursleden daalt onder de zeven 

of het roulatieschema daartoe aanleiding geeft. De kwaliteit en diversiteit van de 

Klantenraad wordt gewaarborgd door middel van werving en selectie op basis van 

competenties en profielen. Als bijlage 1 is een omschrijving van deze competenties en 

profielen aangehecht, welke dient ter ondersteuning bij een sollicitatieprocedure. Per 

vacature wordt derhalve een competentie- en profielschets opgesteld, die is bestemd voor 

die specifieke vacature.  

 

4.18 Ter uitwerking van de artikelen 5.2 t/m 5.6 van de Statuten geldt het volgende. Werving 

en selectie van bestuursleden van de Klantenraad vindt plaats door middel van een open 

procedure onder klanten van Woonstad Rotterdam, waarbij het uitgangspunt is dat iedere 

Klant kan solliciteren op een vrijgevallen bestuurdersplaats.   

 

4.19 De procedure bij het beschikbaar komen van een bestuurdersplaats is als volgt: 

Het bestuur stelt tijdens een vergadering vast dat er een vacature is voor een bestuurder. 

Het bestuur bepaalt tijdens deze vergadering tevens waaraan de betreffende kandidaat 

dient te voldoen op het gebied van Klantgroep, wijkvertegenwoordiging en eventuele 

bijzondere competentie(s) en affiniteit met een bepaald onderwerp (de ‘selectiecriteria’).  

 

4.20 De Klantenraad stelt aan de hand van bepaalde selectiecriteria een profielschets en een 

advertentietekst op, een en ander conform artikel 5 van de Statuten. De Klantenraad kan 

zich laten bijstaan bij het opstellen van de profielschets en de advertentietekst en het 

uitzetten van de vacature. 
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4.21 De Klantenraad plaatst de nodige oproepen, zowel via haar website als via de website 

van Woonstad Rotterdam, maar eventueel ook via een advertentie. De bij de Klantenraad 

bekend staande actieve bewoners en leden van bewonersgroepen en commissies kunnen 

worden uitgenodigd om te solliciteren en/of in hun eigen netwerk te werven.  

 

4.22 Het bestuur benoemt tevens een Wervingscommissie. De Wervingscommissie bestaat uit 

drie commissieleden, waarvan één of twee bestuursleden van de Klantenraad en één of  

twee Klanten. Het is voorts mogelijk dat een (onafhankelijke) HR-specialist (niet per se 

een huurder of een bestuurslid van de Klantenraad) zitting neemt in de 

Wervingscommissie. De samenstelling zal per vacature door de Klantenraad worden 

bepaald. De wervingscommissieleden zijn in ieder geval niet werkzaam bij of lid van het 

bestuur of van de Raad van Toezicht van Woonstad Rotterdam.  

 

4.23 De Wervingscommissie selecteert, voert sollicitatiegesprekken, schrijft kandidaten af en 

draagt uiteindelijk maximaal vijf kandidaten voor. Alsdan kan de procedure op twee 

manieren worden voortgezet, ter bepaling door de Klantenraad: I  De kandidaten worden 

voorgedragen aan het bestuur van de Klantenraad. Daarbij kan de Wervingscommissie 

gemotiveerd haar voorkeur uitspreken voor en bepaalde kandidaat. De Klantenraad 

selecteert het bestuurslid vervolgens uit de door de Wervingscommissie voorgedragen 

kandidaten.  II  De kandidaten worden via de website voorgedragen aan de Klanten, 

welke Klanten vervolgens hun stem kunnen uitbrengen voor een bepaalde kandidaat. De 

kandidaat met de meeste stemmen zal door het bestuur van de Klantenraad worden 

benoemd als bestuurslid. 

 

4.24 Ten aanzien van de termijnen waarbinnen de sollicitatieprocedure dient plaats te vinden, 

geldt het volgende. De Wervingscommissie wordt benoemd binnen twee weken nadat 

het bestuur heeft vastgesteld dat er een vacature is. Binnen twee weken na benoeming en 

- conform de Statuten- binnen een maand na het ontstaan van een vacature, wordt de 

vacature onder de Klanten van Woonstad Rotterdam verspreid.  

 

4.25 De wervingscommissie draagt binnen zes weken na haar benoeming maximaal vijf 

kandidaten aan het bestuur voor.  

 

Rooster van aftreden 

 

4.26 Met inachtneming van artikel 5 lid 6 van de Statuten stelt het bestuur binnen twee 

maanden na oprichting van de Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam een rooster 

van aftreden vast.  
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4.27 Het rooster van aftreden omvat in ieder geval: 

 

- de naam van ieder bestuurslid; 

- de bestuursfunctie; 

- het jaar waarin de bestuursperiode is aangevangen; 

- het jaar waarin de bestuursperiode eindigt. 

 

De secretaris is belast met het beheren en bijhouden van het rooster van aftreden. 

 

4.28 Tijdens de laatste bestuursvergadering van een kalenderjaar worden de in het opvolgende 

jaar aftredende bestuursleden gevraagd of zij zich voor een volgende termijn beschikbaar 

stellen. Herbenoeming vindt plaats tijdens de eerste vergadering van een nieuw 

kalenderjaar. 

 

Opleiding 

 

4.29 De bestuursleden zijn actief in het verkrijgen en onderhouden van kennis en het 

bijhouden van veranderingen op het gebied van huren en wonen in de breedste zin van 

het woord.  

 

4.30 Onderdeel van de begroting van de Klantenraad is scholingsbudget, welk budget door 

Woonstad Rotterdam beschikbaar wordt gesteld, een en ander conform artikel 5e van de 

Wohv.  

 

4.31 Ieder bestuurslid heeft de mogelijkheid scholing en vorming te ontvangen. In overleg 

met ieder bestuurslid afzonderlijk wordt aan het begin van ieder jaar door het bestuur 

vastgesteld welke scholing / opleiding geschikt is in verband met de vervulling van de 

specifieke taak van ieder bestuurslid. Daarbij wordt aan ieder bestuurslid een budget 

toegekend. Voor zover het betreffende bestuurslid om welke reden dan ook in een 

bepaald jaar geen scholing / opleiding volgt, valt het jaarlijkse budget toe aan de 

Klantenraad, tenzij het bestuur anders bepaalt. Wanneer een bestuurslid een opleiding 

wenst te volgen die zijn/haar budget overschrijdt, vindt overleg plaats en beslist het 

bestuur. 

 

Ondersteuning en overdracht taken DB bestuur  

 

4.32 Het DB bestuur kan een of meerdere van haar taken overdragen aan andere 

bestuursleden. Het DB bestuurslid blijft dan wel eindverantwoordelijke.  
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Bij de invulling van de bestuurstaken, met name de taken van de voorzitter, secretaris en 

penningmeester, kan de Klantenraad een of meerdere derden inschakelen die bepaalde 

bestuurstaken uitvoert. Voor zover deze uitvoering niet op vrijwillige basis kan 

plaatsvinden, kan de Klantenraad een betaalde kracht inschakelen. In dat laatste geval 

wordt een overeenkomst van opdracht gesloten met daarin een duidelijke omschrijving 

van de reikwijdte en duur van de opdracht.  

 

Schorsing en ontslag bestuursleden 

 

4.33 Schorsen of ontslaan van een bestuurslid geschiedt door een bestuursbesluit van de 

overige bestuursleden met algemene stemmen genomen, maar niet eerder dan dat na 

ingesteld onderzoek wangedrag is geconstateerd en nadat het betreffende bestuurslid in 

de gelegenheid is gesteld zich hieromtrent uit te laten. Als de schorsing van een 

bestuurslid niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt de schorsing. 



12 
 

5 BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN 

 

 

Algemeen  

 

5.1 Uitgezonderd de jaarlijkse Participantenvergadering zijn vergaderingen van de 

Klantenraad besloten. 

 

5.2 De voorzitter en/of secretaris kan door de Klantenraad, althans door een of meerdere 

bestuursleden, ingeschakelde adviseurs of een door de Klantenraad ingestelde 

commissie(lid) uitnodigen aanwezig te zijn bij een vergadering om een advies toe te 

lichten, het bestuur te informeren of anderszins (administratieve) werkzaamheden te 

verrichten.  

 

5.3 Coördinatoren van door het bestuur benoemde commissies, vertegenwoordigers van 

Woonstad Rotterdam en andere derden waarmee de Klantenraad samenwerkt,  kunnen 

door de voorzitter en/of secretaris worden uitgenodigd om ter vergadering een toelichting 

te geven op lopende werkzaamheden of andere al dan niet acute/actuele onderwerpen.  

 

5.4 Elk bestuurslid is verplicht zich bij verhindering voor een vergadering tijdig af te melden 

bij de secretaris. 

 

Voorafgaand aan elke vergadering 

 

5.5 De secretaris en voorzitter stellen de agenda vast en sturen deze agenda, met eventuele 

relevante stukken minimaal zeven dagen voor de vergadering aan alle bestuursleden. 

 

5.6 Indien een bestuurslid een bepaald onderwerp op de agenda geplaatst wil zien, vindt 

vooraf overleg plaats met de voorzitter of secretaris.  

 

5.7 Alle stukken die bestuursleden ontvangen, zijn in beginsel vertrouwelijk, tenzij expliciet 

is aangegeven dat dat niet het geval is. De bestuursleden verplichten zich de 

vertrouwelijkheid in acht te nemen.  
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6 FINANCIËN  

 

6.1 Zoals bepaald in artikel 7 lid 2 van de Wohv legt het bestuur binnen drie maanden na 

afloop van een kalenderjaar aan Woonstad Rotterdam verantwoording af over de 

besteding van de door Woonstad Rotterdam ter beschikking gestelde gelden, tenzij 

Woonstad Rotterdam schriftelijk te kennen geeft hiervan af te zien.  

 

6.2 De Klantenraad benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit tenminste twee 

bestuursleden, niet zijnde de voorzitter, secretaris of penningmeester, die maximaal drie 

jaar achtereenvolgend als kascommissielid benoemd kunnen worden. De kascommissie 

controleert de boekhouding en brengt verslag uit aan de Klantenraad.   

 

6.3 Ieder bestuurslid ontvangt jaarlijks een vrijwilligersvergoeding ter hoogte van maximaal 

de maximale fiscale vrijstelling. De Klantenraad is vrij om binnen deze kaders de hoogte 

van de vergoeding jaarlijks vast te stellen. 

 

6.4 De Klantenraad heeft een eigen bankrekening. Betalingen vinden plaats door twee door 

de bank geautoriseerde bestuursleden, waarbij de één (zijnde de penningmeester) de 

betaling in het banksysteem klaarmaakt voor betaling en de ander accordeert.  
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7 COMMISSIES  

 

7.1 Het bestuur van de Klantenraad kan commissies in het leven roepen om zich te laten 

adviseren ten aanzien van tal van onderwerpen en/of projecten. Bij het instellen van een 

commissie worden het doel, de taken en eventueel het werkgebied bepaald. 

 

7.2 Niet alleen bestuursleden kunnen zitting hebben in een commissie, maar zeker ook 

Klanten van Woonstad Rotterdam. Zo nodig worden huurders opgeroepen zitting te 

nemen in een bepaalde commissie. 

 

7.3 Ten aanzien van stedelijke thema’s, niet perse ziend op (enkel) bezit van Woonstad 

Rotterdam, kunnen in samenwerking met andere huurdersorganisaties van andere 

woningcorporaties gemengde commissies in het leven geroepen worden.  

 

7.4 Geen van de commissies is beslissingsbevoegd, tenzij die bevoegdheid door het bestuur 

uitdrukkelijk (schriftelijk) is verleend. 

 

7.5 Wanneer een commissie niet over voldoende kennis en/of financiële middelen beschikt, 

kan de Klantenraad de commissie desgewenst ondersteunen, bijvoorbeeld door het 

toekennen van een budget en/of het inschakelen van een externe deskundige. Wanneer 

aan het inschakelen van een externe deskundige kosten zijn verbonden, dan worden 

vooraf bij voorkeur twee offertes opgevraagd met daarin een duidelijke adviesvraag en 

adviestraject. 

 

7.6 De commissie vergadert zo dikwijls als door de leden van de commissie noodzakelijk 

wordt geacht. De in het leven geroepen commissies dragen zorg voor periodieke 

verslaglegging van hun activiteiten. Periodieke verslaglegging kan een keer per drie 

maanden schriftelijk plaatsvinden, dan wel mondeling op verzoek tijdens een 

vergadering van de Klantenraad en in ieder geval telkens wanneer de voorzitter en/of 

secretaris van het bestuur van de Klantenraad daarom schriftelijk verzoekt.  

 

7.7 Notulen van vergaderingen en bijeenkomsten van de commissie en periodieke verslagen 

worden door de commissie aan de secretaris van de Klantenraad toegezonden.  

 

7.8 Commissies houden op te bestaan wanneer een bepaald project ten einde is, danwel 

aangaande een onderwerp is geadviseerd of verslag is gedaan en/of dit onderwerp is 

afgesloten, te bepalen door het bestuur van de Klantenraad.  
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8 OVERIGE  

 

8.1 Bij eventuele schijnbare of gebleken tegenstellingen tussen de statuten en het 

huishoudelijk reglement van Stichting Klantenraad, prevaleren de statutaire bepalingen.  

 

8.2 Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het bestuur als 

omschreven in artikel 13 en 14 leden 1 en 2 van de statuten van Stichting Klantenraad. 

De Statuten geven voorts regels met betrekking tot het wijzigen en opheffen van het 

huishoudelijk reglement.  

 

 

 

Bijlagen: 

1 Competenties en profielen ten behoeve van sollicitatieprocedure bestuursleden 

Klantenraad 
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Bijlage 1  

Competenties en profielen ten behoeve van sollicitatieprocedure bestuursleden 

Klantenraad 

 

 

Competenties en vaardigheden van de individuele bestuursleden van de Klantenraad  

 

 Bestuursleden hebben aantoonbaar affiniteit en binding met een of meerdere specifieke 

klantgroepen en een of meerdere wijken waarin het bezit van Woonstad Rotterdam is 

gelegen. Zij kunnen de verschillende perspectieven van deze klantgroepen en wijken 

inbrengen en willen zich daar verder in ontwikkelen; 

 Bestuursleden hebben goede contacten met en/of zijn actief in informele netwerken van 

specifieke klantgroep(en) en wijken en willen zich daar verder in ontwikkelen;  

 Bestuursleden zijn betrokken bij het wonen in de stad en de stedelijke ontwikkelingen en 

willen zich daar verder in ontwikkelen; 

 Bestuursleden hebben deskundigheid en kennis over een of meerdere van de onderwerpen 

die op stedelijk niveau aan bod komen of zij zijn bereid en bekwaam om deze te 

ontwikkelen;   

 Bestuursleden hebben kennis (of zijn bereid zich daarop te ontwikkelen) over wat er leeft en 

speelt op het brede onderwerp wonen op het niveau van Woonstad Rotterdam, de 

verschillende wijken en verschillende bestuurlijke niveaus (gemeente, provincie, rijk);  

 Bestuursleden kunnen situationeel en strategisch overleggen (variërend van co-maken tot 

onderhandelen);  

 Bestuursleden zijn gericht op samenwerking: met andere bestuursleden van de Klantenraad, 

Woonstad Rotterdam, haar huurders/klanten en overige organisaties; 

 Bestuursleden kunnen zich verplaatsen in andere belangen (van andere klantgroepen en van 

Woonstad Rotterdam), zijn in staat om over het eigen belang heen te kijken en hebben het 

onderscheidend vermogen om vele belangen in verhouding tot elkaar en in balans met elkaar 

te beschouwen in huidig en toekomstig perspectief; 

 Bestuursleden hebben goede schriftelijke, mondelinge en sociale uitdrukkingsvaardigheden. 

 

Verwachtingen van individuele bestuursleden 

 

Van de individuele bestuursleden wordt verwacht dat zij:     

 Aanwezig zijn bij overleggen van de Klantenraad (behoudens zwaarwegende 

omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte, wordt van een raadslid een minimum van 80% 

aanwezigheid bij de maandelijkse overleggen gevraagd);  

 Jaarlijks enkele werkbezoeken afleggen aan wijken waarbinnen Woonstad Rotterdam haar 

bezit heeft; 
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 Contacten hebben met specifieke klantengroepen en vanuit (informele) netwerken signalen 

ophalen;  

 Trainingen, cursussen en/of bijscholingen bijwonen; 

 Besluiten en adviezen voorbereiden;  

 Inlezen in onderwerpen; 

 Huurders/klanten informeren over de werkzaamheden van de Klantenraad (onder andere 

door middel van de jaarlijkse bijeenkomst en de website);  

 Meedenken en meedoen met activiteiten die zijn gericht op het informeren en raadplegen 

van klanten. 

 

Alle bestuursleden moeten voldoen aan de competenties. Ook moeten alle bestuursleden 

voldoende tijd vrij kunnen maken om hun taken goed uit te kunnen voeren. Wanneer 

tussentijds blijkt dat een bestuurslid niet aan de verwachtingen kan voldoen, dan kunnen 

(andere) bestuursleden dit aan de orde stellen. Wanneer verbetering uitblijft, dan kan dit 

leiden tot schorsing en/of ontslag (zie artikel 4.33 van het huishoudelijk reglement). 

  

Profiel van de Stichting Klantenraad  

 

De Klantenraad is toegankelijk voor huurders van woningen, huurders van bedrijfsruimten van 

Woonstad Rotterdam en kopers die woningen onder Maatschappelijk Verbonden 

Eigendomsvoorwaarden van Woonstad Rotterdam hebben gekocht. Er wordt gestreefd naar een 

samenstelling waarin alle klantgroepen naar verhouding vertegenwoordigd zijn. 

  

Voorts is het belangrijk dat de Klantenraad bestaat uit verschillende klantgroepen met 

verschillende perspectieven. In elk geval zullen de volgende perspectieven in de klantenraad 

aanwezig moeten zijn: overlevers (kwetsbare groepen aan de ‘onderkant van de samenleving’), 

jongeren, sociale stijgers en senioren. De personen die naast hun competenties en vaardigheden 

een bepaald perspectief inbrengen, hoeven zelf niet per se onderdeel uit te maken van deze 

klantgroep, maar moeten wel aantoonbaar beschikken over affiniteit, kennis en contacten.  

 

Tot slot streeft de Klantenraad naar een goede weerspiegeling van het klantenbestand van 

Woonstad Rotterdam. Daarbij gaat het om: culturele achtergronden, leefstijl, type woonwijken 

(naoorlogse wijken of oude stadswijken), inkomenspositie, huishoudensamenstelling, leeftijd en 

geslacht.   

 

Bij de voordracht en werving van nieuwe bestuursleden wordt extra moeite gedaan om een 

brede afspiegeling te bereiken.  

 

 


