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Interview Erwin Vleerlaag, nieuwe voorzitter Huurgenoot

‘De mensen om tafel krijgen’
‘Ik ben een planner,’ zegt de nieuwe Huurgenoot-voorzitter Erwin Vleerlaag. ‘Ik laat zo weinig
mogelijk aan het toeval over.’ Dus toen hij hoorde dat er nieuwe kozijnen zouden komen in het huis
dat hij net had opgeknapt, werd hij lid van de bewonerscommissie, om ervoor te zorgen dat dat voor
hemzelf, maar meteen ook voor iedereen in het blok zo goed mogelijk zou verlopen. Dat is inmiddels
ruim 20 jaar geleden. Sinds 1 januari 2019 is Erwin Vleerlaag voorzitter van de huurderskoepel.
‘Het is er lekker groen en toch dicht bij de stad.’ Erwin
Vleerlaag is overtuigd Noordeling. ‘We zochten bewust op
Noord, dat was 30 jaar geleden nog heel betaalbaar en
je kwam er sneller aan de beurt.’ Zijn vader is geboren in
de Vogelbuurt. ‘Hij vertelde verhalen over “naar de stad
gaan” met de oude open pont. Als het koud was ging
iedereen tegen de pijp staan die lekker warm was.’

bedrijf in de Jordaan. Leuk werk, vooral omdat het zo
afwisselend is: van inkoop tot installatie. ‘En de klant is
koning. Dit laatste komt goed van pas in de overleggen
met Stadgenoot. Ik vind het belangrijk om mij in de
klant te verplaatsen en ik probeer dat ook over te
brengen binnen Stadgenoot.’

Stabiliteit

In Noord werden drie dochters geboren. Aan de eettafel
groeide de familie mee met sommige vraagstukken, die
speelden in hun wijk en woningcomplex. ‘Ik ben wel
bestuurder, maar ik ben ook altijd gewoon bewoner en

Erwin Vleerlaag is een man met veel constanten in zijn
leven in de afgelopen 30 jaar: zelfde huis, zelfde baan,
zelfde vrouw. Hij is werkzaam in een witgoed-bruingoed

Gewone bewoner
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gewoon bewonerscommissielid. Iemand heeft niet méér
gelijk of voorrang omdat hij bestuurder is. Ik bel net
als iedereen de klantenservice als er iets mis is met
mijn eigen woning. En als er een beslissing over het
complex genomen moet worden, over nieuwe kleuren
voor buiten bijvoorbeeld, dan ga ik ’s avonds nog even
langs de deuren om te vragen wat andere bewoners
willen. Ik vind dat heel belangrijk, zo blijf ik geloof
waardig.’ Erwin Vleerlaag onderhoudt daarnaast
contact met gebiedsbeheer om ideeën en
problemen uit de buurt te bespreken.

Harmonie
Behalve geloofwaardig is hij een vriendelijke man, die
zelden of nooit zijn stem verheft. ‘Een van mijn taken
als voorzitter is ervoor te zorgen dat de mensen bij
onenigheid weer om de tafel komen zitten. Vaak is er
eerst een gesprek nodig met de partijen apart. Daarna
gaan we samen zitten. Dat lukt eigenlijk altijd. Je hoeft
het niet altijd eens te worden, maar je kunt wel met
wederzijds respect uit elkaar gaan.’ Een andere belang
rijke taak: samen met Stadgenoot zoeken naar verbeter
punten in de communicatie en de service richting de
huurders.

Keukentafel
Het bestuurswerk kost, naast de 40-urige werkweek,
zo’n 10-12 uur per week extra. Op de vraag of mevrouw
Vleerlaag dat geen probleem vindt, schiet Erwin in de
lach. ‘Ik zal het eens vragen, ik geloof van niet. Ze denkt
ook af en toe mee. Ze is secretaresse geweest, dus als
het gaat om brieven opstellen of beoordelen is dat een
hele steun. Aan tafel bespreek ik zulke zaken ook. Ik
vraag hoe een brief overkomt, wat zij er als bewoners

Foto's Charlotte Bogaert

van vinden…’ Alle drie de dochters zijn ook al betrokken
bij Huurgenoot. Eén bij de redactie van de nieuwsbrief
en de website, de andere twee bij de
Algemene Ledenvergaderingen en
soms notuleren ze.

Spagaat
Een ontwikkeling die Vleerlaag zorgen baart
is dat de “gewone man” het financieel steeds
moeilijker krijgt. ‘Daardoor zit ik in een
spagaat. Aan de ene kant voel ik de zorg van
de huurders en aan de andere kant zie ik dat het voor
de bedrijfsvoering van Stadgenoot nodig is om huren te
verhogen.’ Omdat de Algemene Ledenvergadering vorig
jaar al pleitte voor minder huurverhoging hebben dit
jaar bewonerscommissies meegepraat over de komende
huurverhoging. ‘We laten andere stemmen graag mee
wegen. Dat proberen we zo zorgvuldig mogelijk te doen
en zo wordt het advies breder gedragen.’ /

Oprichting Federatie Amsterdamse Huurderskoepels
Op donderdag 21 februari werd de Federatie
Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) opgericht. Met
acht van de twaalf bestuursleden van de FAH werden die
middag bij de notaris de statuten ondertekend. De FAH
bestaat uit vertegenwoordigers van de zes koepels van
huurders bij de zes woningcorporaties die in Amsterdam
werkzaam zijn. Elke koepel is vertegenwoordigd met
twee leden. Het gaat daarbij om de Bewonersraad
Rochdale, de Huurderstichting IJmere Amsterdam,
HBO Argus, Arcade, Huurdersvereniging De Alliantie en
Huurgenoot. Wellicht komt hier Duwoners nog bij.
De FAH gaat namens de huurderskoepels met de
corporaties en de gemeente onderhandelen over de
prestatieafspraken voor de komende vier jaar. De
FAH neemt daarbij de taak over van de inmiddels per
1 januari 2018 opgeheven HA. Boudewijn Ruckert en
Chris Vonk vertegenwoordigen Huurgenoot in de FAH.

De FAH is nog in onderhandeling met de corporaties,
verenigd in het AFWC, en de gemeente Amsterdam over
de financiën en huisvesting. /

Foto FAH
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Veranderingen gebiedsbeheer Stadgenoot
Er zijn een aantal belangrijke veranderingen in het gebiedsbeheer
bij Stadgenoot. Wout Kranen, manager gebiedsbeheer, heeft daar met
de bewonerscommissie al wel over gesproken, maar licht het graag
uitgebreider toe.

Gebiedsbeheerder Monique Pastoor onderweg. Foto Charlotte Bogaert

‘Drie jaar geleden maakten we een
nieuw plan voor het beheer van de
gebieden en afgelopen jaar hebben
we daar weer een aantal verbeterin
gen in aangebracht. Daarbij sluiten
we aan op ervaringen van de afgelo
pen jaren en nieuwe ontwikkelingen.’

Van zes naar drie teams
Er zijn minder teams gekomen en
de teams zijn groter geworden. In
totaal werken er 52 medewerkers
bij Gebiedsbeheer, die voor een
groot deel worden aangestuurd
door drie senior gebiedsbeheerders,
die weer worden aangestuurd door
manager Wout Kranen. ‘De reden

dat we minder teams maakten is
dat we minder verschillen willen
tussen de aanpak in verschillende
gebieden. Wij vinden dat huurders
in de basis overal op een zelfde
soort behandeling moeten kunnen
rekenen. Ook vereenvoudigt het
overleg met elkaar hierdoor.'

VVE Adviseurs
Per 1 december 2018 zijn er twee
VVE adviseurs aangenomen. Omdat
er steeds meer woningen verkocht
worden, krijgen steeds meer huur
ders te maken met een VVE in hun
complex. De zeggenschap die huur
ders hebben loopt via gebieds

Nieuwe gebiedsindeling
Huurgenoot
Contactpersonen uit het bestuur
van Huurgenoot in de gebieden
Centrum-West- Noord:
Joke Elbers en Erwin Vleerlaag
Geuzenveld-Osdorp-Slotermeer:
Hans Schouten, Nyamad Moenna
en Carlos Markiet
Zuidoost-Oost- Zuid en Oud West:
Chris Vonk, Mario Chaves en
Boudewijn Rückert
beheerders Stadgenoot, en
loopt nog niet altijd optimaal. ‘We
merken nu al dat het prettig is voor
alle gebiedsbeheerders dat we
specialistische medewerkers hebben.
Voorheen ging 40 procent van de
tijd van gebiedsbeheerders zitten in
kwesties met VVE’s. Nu kunnen de
VVE adviseurs een deel van deze
taken op zich nemen.’

Jaarplanning
Een andere verbetering is het
stroomlijnen van de jaarcyclus in
overleg met de bewonerscommissies
en VVE’s. Dat moet een vast onder
deel worden in de tijdlijn van de
gebiedsbeheerders.

Contact
'Hopelijk merken onze bewonerscom
missie een positieve beweging. Als
dat toch niet het geval is: laat het ons
dan vooral weten!' Dat kan met een
mail naar WKranen@stadgenoot.nl /

In memoriam Wim Ringe

We zullen Wim missen. Troost zullen we putten uit zijn kameraadschap,
zijn betrokkenheid en inzet bij het werk dat wij als bestuursleden van
Huurgenoot zullen voortzetten. Ons meeleven gaat uit naar Wim's echt
genote die dit plotselinge zware verlies moet verwerken.
Joke Elbers

Foto Charlotte Bogaert

Op 30 januari j.l. overleed volkomen onverwachts ons bestuurslid Wim
Ringe. We hebben Wim in de jaren van zijn bestuurslidmaatschap leren
kennen als een aimabel man, een man die zeer betrokken was bij alle
zaken die de huurders van Stadgenoot betroffen. Het huurdersbelang
stond bij hem steeds bovenaan en op vasthoudende wijze behartigde
hij deze belangen.
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Afscheid van André Kroon
directe stem te geven werd de
kerngroep AWV opgericht. In 2008
gingen de AWV en Het Oosten samen
verder onder de naam Stadgenoot.
De beide huurdersorganisaties waren
al in gesprek over samenwerking en
richtten op 3 juli 2009 de koepel
vereniging Huurgenoot op.

Foto Charlotte Bogaert

Tijdens de algemene leden
vergadering van 18 maart hebben
we officieel afscheid genomen van
bestuurslid André Kroon.

André zat al jarenlang in de
ledenraad van de AWV (Algemene
Woningbouw Vereniging). Toen het
idee kwam om de huurders een meer

Meedenken stedelijke aanpak
financieel scheefwonen
Amsterdamse corporaties en de gemeente zijn bezig oplossingen te ver
zinnen voor het financieel schreefwonen. Uit het onderzoek zijn diverse
‘persona’ gedestilleerd die een eigen profiel hebben gekregen. Op grond
van die profielen dachten medewerkers van gemeente en corporaties en
bewonersgroepen op 14 februari 2019 samen na over oplossingen.
De onderzoekers hopen dat er mensen zijn uit bewonerscommissies die
met hen mee willen denken. U kunt contact opnemen met Chris ten Dam
of Aukje Brandsma van Chief Technologie Office Gemeente Amsterdam
chris.ten.dam@amsterdam.nl en aukje.brandsma@amsterdam.nl /
Beperkte Verbeteraar
Kritisch

Financiële
Scheefwoners

Open voor
verandering

BB

TZ

Bewust

Betrokken

AU

Onkritisch

Realistisch

• Liever niet buiten Amsterdam wonen
• Binnen Amsterdam is locatie niet zo belangrijk,
zolang het op fietsafstand van het centrum is
• Een kwalitatief betere woning zou een lichte
huurverhoging wel waard zijn
• Een huis waar kinderen kunnen opgroeien: het liefst
met een tuin

BV

Passief

“Ik kan me wat veroorloven,
ik zoek een kleine winst.”

Dit wil ik

Actief

Gezinssituatie
Stel met jonge kinderen

Financiële situatie

“De huidige woning voelt soms als gouden
kooi”

Dit houdt me tegen

Mijn zoekproces
Beperkte Verbeteraars zijn actieve zoekers en hebben
vaak goed uitgezocht hoeveel hypotheek ze kunnen
krijgen, maar een koopwoning vinden ze vaak te duur.
Ze willen het liefst een vrije sector huurwoning.

Binding met Amsterdam
Tevredenheid woonsituatie

Dit zijn mijn bronnen
Deze groep zoekt via Funda, Woningnet en ook via de
eigen woningcorporatie. Ook vragen ze rond in hun
sociale netwerk.

“Ik wil ruimte maar ben met 2 slaapkamers
al blij. Daar kan ik makkelijk 10 jaar zitten.”

Beperkte verbeteraars hebben het idee dat als ze een
stap gaan zetten, ze er meteen twee moeten zetten.
Investeringen in de huidige woning kan hen ook
weerhouden hun woning achter te laten. De sterke
hechting aan Amsterdam is belangrijk. Het financiële
risico van hypotheken belemmert deze groep: ze willen
vrij zijn in het maken van carrièrekeuzes en ervaren dat
dit met sociale huurtarieven goed kan.

“Hij heeft vorig jaar z’n baan opgezegd
omdat hij het niets vond. Dat had met een
hypotheek niet gekund.”

Met André Kroon als voorzitter
konden wij ons werk als vertegen
woordigers van de huurders van
Stadgenoot officieel beginnen.
André, die ook in de ondernemings
raad van zijn werkgever Post.nl zat,
is een ervaren onderhandelaar. In de
afgelopen tien jaar is André een uit
stekende voorzitter geweest die
naast het voorzitten van de vergade
ringen met de leden, het algemeen
bestuur en het dagelijks bestuur ook
het eerste aanspreekpunt was voor
huurders van Stadgenoot. André
heeft na tien jaar Huurgenoot beslo
ten het wat rustiger aan te doen.
Hij laat Huurgenoot echter niet los
en is nog altijd betrokken bij de
bewonerscommissie in zijn
Staatsliedenbuurt. /
Chris Vonk

COLOFON

Huurgenoot is een uitgave
van de huurderskoepel van
alle bewonerscommissies
van woningbouwcorporatie
Stadgenoot.

Huurgenoot
www.huurgenoot.nl
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam
telefoon 06 - 3167 4563
email: info@huurgenoot.nl
facebook.com/groups/huurgenoot

Dit ben ik
Beperkte Verbeteraars zijn mensen die vinden dat ze in
de huidige woningmarkt best geluk hebben dat ze in
een sociale huurwoning wonen. Ze zijn actief bezig om
met kleine verbeteringen het woongenot te vergroten.
Ze willen het liefst naar een vrije huurwoning, maar
vinden deze te duur. Ze kijken ook wel naar
koopwoningen, maar zien op tegen kopen in de
overspannen markt.

Dit heb ik nodig
Mijn mening over scheefwonen
Beperkte Verbeteraars zijn zich er bewust van dat ze
scheefwonen en vinden dit eigenlijk niet helemaal eerlijk
van zichzelf. Maar vanwege hun inzicht in de gehele
woningmarkt vinden ze dit een systeemfout en geven ze
zichzelf niet de schuld.

“Ik moest er even over nadenken, want
dan zou ik scheefhuurder worden.”

De voordelen van mijn woonsituatie

De nadelen van mijn woonsituatie

Mensen uit deze groep realiseren zich dat ze een
bevoorrechte positie hebben als scheefhuurders en zijn
tevreden dat ze destijds in hun sociale huurwoningen
terecht zijn gekomen. Ze wonen vaak op vrij goede
locaties en met voldoende ruimte zolang het
huishouden klein blijft.

Ze vinden de huizen te klein voor opgroeiende kinderen
en vinden vaak dat onderhoud achterstallig is.
Sommigen leven op gespannen voet met hun
verhuurder en ervaren hier veel stress door.

“Het is dubbel, ik weet dat ik ook blij mag
zijn dat ik überhaupt een huis heb.”

“Ik heb veel gereageerd op huizen in
Amsterdam, zonder succes.”

Deze groep mist een tussenstap tussen sociale huur en
koop: dat vinden ze veel te duur. Ze zoeken naar advies
binnen hun eigen sociale kringen. Ze willen graag
compensatie voor het onderhoud dat ze zelf plegen
(omdat de verhuurder het niet doet) en een
verhuisvergoeding. Deze groep kan ook interesse
hebben in het kopen van hun sociale huurwoning.

“Collega’s zeiden dat ik moet kopen nu ik
nog jong ben, niet te lang wachten.”

Verhuisvergoeding

Beperkte Verbeteraars hebben vertrouwen in hun
woningcorporatie en willen meedenkende,
pragmatische hulp van bijvoorbeeld verhuismakelaars.
Ze willen vooral professioneel advies. Korting op een
vrije huurwoning zou hen over de streep kunnen
trekken.

“Ik wil meer service en daar zou ik ook wel
voor betalen.”

Zo spreek je mij aan

Zo ondersteun je mij

Vrije sector
woning

Zo bereik je mij

Deze
wil serieus
genomen
Zogroep
spreek
je mij
aan worden in hun
zoektocht naar betaalbare vrije huur. Een constructieve,
coöperatieve verhuismakelaar wordt gewaardeerd.
Vertrouwen opwekken is essentieel voor deze groep. Ze
hebben het idee dat het toewijzingssysteem niet altijd
eerlijk is. Het kan helpen begrip hiervoor te tonen.

Voorrang

Deze profielen van scheefwoners zijn gemaakt op basis van
diepte-interviews met de doelgroep, uitgevoerd door de
Gemeente Amsterdam in co-creatie met service design
bureau Muzus (2018).

Eén van de vier ‘profielen’ van mensen die financieel schreefwonen
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