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Klantenraad Woonstad Rotterdam - KR-Berichten

KR-berichten nr. 14, 16 december 2022

Beste huurders en eigenaar-bewoners van Woonstad 
Rotterdam,

In dit KR-bericht blikken we terug op de bijeenkomst die we in november 
organiseerden voor huurders en eigenaar-bewoners. Ook geven we 
een korte toelichting op het overleg dat we met bestuur van Woonstad 
Rotterdam hebben gehad in december. We stellen een lid van de 
Klantenraad nader aan u voor: René Eyra. Ook nodigen we u van harte uit 
voor een nieuwjaarsbijeenkomst op 24 januari 2023 om samen met ons 
vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. En natuurlijk wensen we iedereen de 
komende weken een hele fijne tijd en een heel goed 2023.

Terugblik bijeenkomst van de Klantenraad november 2022 
Op 23 november organiseerden we een bijeenkomst voor huurders en 
eigenaar-bewoners van Woonstad Rotterdam. Tot onze grote verrassing 
hadden zich veel meer mensen aangemeld dan verwacht. Omdat er 
niet meer dan honderd mensen in de ruimte die we hadden gehuurd, 
moesten we vele mensen laten weten dat zij er niet bij konden zijn. Dat 
vonden we jammer. Voor ons was dat ook de directe aanleiding om in 
januari een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren waar u van harte voor 
bent uitgenodigd. Tijdens de avond in november gaf Laurie Hermanns 
(voorzitter Klantenraad) een toelichting op het werk van de Klantenraad. 
Daarna hebben we aan thema-tafels uitgebreid en goed kunnen horen 
wat er allemaal speelt bij de aanwezige huurders en eigenaar-bewoners 
van Woonstad Rotterdam. Al deze input kunnen wij goed gebruiken in onze 
gesprekken met Woonstad Rotterdam. Een uitgebreid verslag van de avond 
is te vinden op onze website: https://www.klantenraadwoonstadrotterdam.
nl/documenten/ 

https://www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl/documenten/
https://www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl/documenten/
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Graag nodigen wij u  van harte uit voor nieuwjaarsborrel op 24 januari 2023. 
Deze nieuwjaarsborrel organiseren we omdat we een relatie met mede 
bewoners in het Woonstadbezit erg belangrijk vinden. Ook krijgen we graag 
input van u voor ons jaarplan voor 2023. Tijdens de bijeenkomst vertellen 
we kort iets over de Klantenraad en horen we graag van u wat prioriteit 
moet krijgen in ons jaarplan 2023. 
De nieuwjaarsborrel vindt plaats bij Heilige Boontjes in het centrum van 
Rotterdam, vlakbij metrostation Eendrachtsplein. We starten om 18.00 uur 
met soep en brood. Rond 20.00 uur sluiten we de avond af. Wees welkom! 
U kunt zich aanmelden voor de nieuwjaarsborrel via info@kwsr.nl. 
U ontvangt dan ook een routebeschrijving en een kort programma.  

Terugblik overleg met het bestuur Woonstad Rotterdam
Op 6 december jl. vond ons halfjaarlijks overleg met het bestuur van 
Woonstad Rotterdam plaats. We hebben stil gestaan bij het functioneren 
van het Klant Contact Centrum van Woonstad Rotterdam, en hoe dat beter 
kan. Voor huurders werkt het melden van klachten via de website het snelst. 
Als u niet tevreden bent kunt u ook handig een klachtenformulier invullen 
op de website van Woonstad. Maar natuurlijk is het ook belangrijk dat u 
kunt bellen of langsgaan om een klacht of melding of kwestie te bespreken. 
Mede door personeelstekort gaat dat helaas niet altijd even goed. Als u 
er via de website en de telefoon niet uitkomt, raden wij u aan gebruik te 
maken van de spreekuren op de kantoren van Woonstad. De balies van 
Woonstad Rotterdam zijn beperkt open. 

De balies zijn open van 10.00 tot 15.00 uur: (let wel even op de feestdagen)

Dinsdag:  Balie Centrum West, Rochussenstraat 21
Woensdag:  Balie Zuid, Ooltgensplaats 1
Donderdag: Balie Noord/Oost, Prins Alexanderlaan 201

Ook hebben we met het bestuur van Woonstad Rotterdam gesproken 
over onze adviesrol. Woonstad Rotterdam vraagt de Klantenraad over 
allerlei onderwerpen formeel en informeel advies. In een samenwerkings-
overeenkomst tussen Woonstad Rotterdam en de Klantenraad zijn de 
formele afspraken daarover nader vastgelegd (met als onderlegger 

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
dinsdag 24 januari 2023 
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de Overlegwet). Dit jaar hebben wij echter relatief weinig formele 
adviesaanvragen ontvangen van Woonstad Rotterdam. Met het bestuur 
hebben we daarom afgesproken dat hier in 2023 verandering in komt. In 
het nieuwe jaar komt er meer aandacht voor deze vorm van beïnvloeding.  
Medewerkers van Woonstad Rotterdam zullen veel pro-actiever de 
Klantenraad om advies vragen. Graag houden we u op de hoogte over de 
voortgang hiervan in de komende KR-berichten. 

Kennismaken met René Eyra
René Eyra is recent lid geworden van de Klantenraad. 
René werkt bij het Rijksvastgoed als applicatiebeheerder 
en woont in Oosterflank. “In coronatijd heb ik de online 
sessies van de Klantenraad gevolgd. Dat was nieuw 
voor mij, ik wist niet dat je op die manier mee kon 
praten over het beleid van een woningcorporatie. Er 
werden daar belangrijke punten besproken, en door de 
interactie in die online sessies werd bij mij het gevoel 
getriggerd om actief mee te gaan doen. Met elkaar 
kun je best wat bereiken.” René oriënteert zich nu op 
de verschillende werkgroepen van de Klantenraad. 
“Duurzaamheid is een belangrijk thema, maar ook goede dienstverlening 
vind ik heel belangrijk. Vanuit mijn werk heb ik kijk op processen, en ik zie dat 
bij Woonstad de processen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Daar gaat 
het vaak mis en daar kan nog het nodige aan bijgestuurd worden.”

Heeft u vragen of ideeën naar aanleiding van dit bericht, laat het ons 
weten. En neem ook eens een kijkje op onze website: www.kwsr.nl 

Met vriendelijke groeten,
De Klantenraad Woonstad Rotterdam
info@kwsr.nl
www.kwsr.nl  
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