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Onderwerp: Huurdersplatform Parteon stelt zich voor en zoekt bestuursleden 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Eind oktober is het Huurdersplatform Parteon opgericht. Het Huurdersplatform komt op voor de belangen 

van alle huurders van Parteon en overlegt met Parteon over het beleid van de woningcorporatie. Ook 
maakt het Huurdersplatform afspraken met de gemeente en huurders van andere corporaties over het 

woonbeleid in de Zaanstreek.  

 
Huurdersplatform Parteon zoekt bestuursleden!  

Het Huurdersplatform kan haar werk pas echt goed doen als het een goed bestuur heeft. Daarom sturen 

we u deze brief. Wilt u zich met ons inzetten zodat het wonen in de Zaanstreek nog beter wordt? Dan 
kunt u zich nu verkiesbaar stellen voor één van de bestuursfuncties die u vindt op de achterzijde van 

deze brief. 

 
Waarom zou u zichzelf verkiesbaar stellen? 

- U heeft directe invloed op het beleid van Parteon 

- U bent de stem van de huurder in het overleg met Parteon en de gemeente 

- U doet bestuurservaring op 
- Als bestuurslid krijgt u cursussen die u helpen een goede bestuurder te zijn 

 

Hoe stelt u zichzelf verkiesbaar?  
Als u zichzelf verkiesbaar wilt stellen, dan stuurt u een e-mail met uw motivatie en een kort curriculum 

vitae naar de verkiezingscommissie van het Huurdersplatform. Het mailadres is 

verkiezingscommissie@huurdersplatformparteon.nl.  
U kunt uw aanmelding ook per post sturen. Daarvoor kunt u het antwoordnummer gebruiken dat in de 

rechterbovenhoek van deze brief staat. U hoeft op deze brief dus geen postzegel te plakken.  

De verkiezingscommissie nodigt u vervolgens uit voor een selectiegesprek. Deze gesprekken vinden 
plaats op dinsdag 18 april en donderdag 20 april. De verkiezingen vinden plaats in mei.  

 

Kunt u ook meedoen aan het Huurdersplatform als u niet in het bestuur wilt?  

Ja, dat kan! Het Huurdersplatform is een moderne vereniging die huurders de kans biedt op verschillende 
manieren  bij te dragen. U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden als complexvertegenwoordiger of meedoen 

aan één van de themawerkgroepen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website: 

www.huurdersplatformparteon.nl.   
 

Heeft u vragen?  

Voor meer informatie over het Huurdersplatform of over de verkiezingen kunt u contact opnemen met 
Parteon via info@parteon.nl of 075-6275000.  

 

Met vriendelijke groet,  
 

 

De verkiezingscommissie van Huurdersplatform Parteon 
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Algemeen profiel bestuursleden Huurdersplatform Parteon 

Bestuursleden van het Huurdersplatform Parteon moeten belangstelling hebben voor - onderdelen van - 

de volkshuisvesting. Het bestuur heeft oog voor haar eigen kwaliteiten en weet wanneer ze advies van 

elders of professionals moet inschakelen. Het bestuur functioneert als team en zit, als ze naar buiten 

treedt, op één lijn.   

Bestuursleden zijn huurder van Parteon. Van hen wordt verder verwacht dat zij: een algemene interesse 

hebben in samenleving en volkshuisvesting; een belangenbehartigende instelling hebben; 

onderscheid kunnen maken tussen individuele en beleidsmatige problemen; bereid zijn tijd te investeren 

in werken voor de huurdersvereniging; bereid zijn deeltaken op zich te nemen in het bestuur; 

incasseringsvermogen hebben en stressbestendig zijn; 

 

Voorts wordt van hen verwacht dat zij zich goed kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal, zowel 

schriftelijk als mondeling; besluitvaardig en resultaatgericht kunnen werken; bereid zijn cursussen te 

volgen; kunnen omgaan met een computer.  

 

Het bestuurslidmaatschap is statutair uitgesloten voor familieleden van bestuurs- of ledenraadsleden; 

personeelsleden en zakelijke partners van de verhuurder; leden van de Raad van Commissarissen van de 

verhuurder; bestuursleden en raadsleden van een politieke partij of een lokale afdeling daarvan. 

 

Profielen per functie  

  

Voorzitter  

De voorzitter is de bindende factor voor de vereniging. Hij is in staat om ledenbijeenkomsten en 

bestuursvergaderingen te leiden. Hij kan discussies samenvatten en de kern er uit halen. Is in staat om 

makkelijk externe contacten te leggen en te onderhouden. Hij is goed in staat om de belangen van de 

huurders in woord naar buiten te brengen.   

Secretaris  

De secretaris zorgt onder andere voor het bijhouden van het archief, maakt verslagen, verzorgt de 

inkomende en uitgaande post en zorgt voor het opstellen van het jaarverslag, werkplan of 

activiteitenplan.  

Penningmeester  

De penningmeester zorgt voor het opstellen van de begroting, jaarrekening en balans. Hij kan werken 

met een boekhoudprogramma. 

PR en communicatie  

De portefeuillehouder PR is verantwoordelijk voor de contacten met de achterban. Hij heeft kennis van 

het bijhouden van de website en diverse sociale media en draagt zorg voor het maken en verspreiden  

van persberichten en de bewonerskrant.   

Coördinator bewonerscommissies en contactpersonen  

De coördinator bewonerscommissies en contactpersonen onderhoudt contacten met complexcommissies, 

tijdelijke werkgroepen en individuele contactpersonen over het corporatiebeleid en overkoepelende 

afspraken.   

Bestuursleden met een specifieke portefeuille (deze kunnen onder bestaande bestuursleden 

verdeeld worden) 

- Gemeente: het bijhouden van ontwikkelingen binnen de gemeente(n),  

- Vertegenwoordiger voor de Woonbond vergaderingen (deelnemen aan Provinciale Vergaderingen, 

themabijeenkomsten, zorg voor terugkoppeling in het bestuur, bijhouden Woonbondsite, lezen van 

Woonbond stukken).  

  

Tot slot  

Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om voor specifieke werkzaamheden permanente of ad hoc 

taakgroepen in te stellen. Aan de taakgroepen kunnen ook niet-bestuursleden deelnemen. Taakgroepen 

werken onder verantwoordelijkheid van het platformbestuur. Taakgroepen maken bijvoorbeeld een 

voorstel voor basiskwaliteit of visie op veiligheid in de woningen maar kunnen het bestuur ook 

ondersteunen bij het opstellen van een advies over de inhoudelijk volkshuisvestelijke onderwerpen.  


