
Visiedocument samenwerkingsverband Koepels Mooiland  

Tot stand gekomen in een gezamenlijke sessie op 9 januari 2019 
 
 
Stand van zaken samenwerking KMAS en Koepel Grave 
Leden van beide Koepels signaleren een steeds intensievere samenwerking van KMAS en Koepel 
Grave op inhoudelijk vlak. Er is sprake van gezamenlijke behandeling van adviesaanvragen en 
intensieve samenwerking bij de vormgeving van thematische sessies. Vanuit beide Koepels wordt 

gesignaleerd dat gezamenlijke behandeling van beleids-issues of operationele kwesties, adviezen 
en reacties richting Mooiland zaken, soepel en constructief verloopt. Er is te constateren dat bij 
beide Koepels behoefte is aan een verdergaande samenwerking.  
 
Intentie en hindernissen 
Al in november 2015 is er gesproken over de samenwerking van beide Koepels en over de wens 

om de samenwerking uit te laten monden in een stevige samenwerkende Huurdersorganisatie. De 

intentie is destijds uitgesproken om te komen tot een Koepelorganisatie, maar er zijn ook 
hindernissen gebleken voor de groei naar een gezamenlijke Koepelorganisatie. De hobbels vinden 
hun oorsprong in de uiteenlopende werkwijzen, uiteenlopende schaal van de achterban, posities en 
identiteit. De verwachting dat verandering ten koste zou gaan van deze posities en identiteit, heeft 
de mogelijkheden voor samenwerking en vorming van één Koepel belemmerd. Zo zijn de 
rechtsvormen van beide Koepels onderscheidend ook waren er hordes te nemen ten aanzien van 

de onderlinge samenwerking binnen Koepel Grave. Koepel Grave heeft onlangs haar rechtsvorm 
bekrachtigd en heeft voor een stichtingsvorm gekozen. Deze rechtsvorm wijkt weliswaar af van de 
verenigingsstructuur van KMAS, maar er zijn voldoende waarborgen geboden, zodat beide 
rechtsvormen voldoen aan de overlegwet en voldoende waarborgen bieden om de achterban 
periodiek te raadplegen.  
 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen 

Leden van de Koepels signaleren dat door een gezamenlijke behandeling van adviesaanvragen van 
Mooiland de kwaliteit van de advisering verhoogd wordt. Vanuit diverse perspectieven worden 

reacties richting Mooiland gezamenlijk benaderd, waarbij beide Koepels elkaar kunnen versterken 
en aanvullen. In het bestuurlijk overleg met Mooiland wordt al enige tijd geconstateerd dat de 
samenwerking goed verloopt en dat in het bestuurlijk overleg de belangen van beide Koepels 
gezamenlijk oplopen en nauwelijks onderscheidend zijn.  

Het is daarom en vanwege het feit dat de onderlinge samenwerking binnen Koepel Grave nu goed 
verloopt, dat we opnieuw de onderlinge samenwerking tegen het licht willen houden.  
Koepel Grave heeft een traject bewandeld waarbij de leden hun kracht en competenties in beeld 
hebben gebracht en waarbij leden elkaar kunnen aanvullen en versterken. Dit heeft zijn vruchten 
afgeworpen, leden van Koepel Grave respecteren elkaar, spreken elkaar aan en benutten elkaars 
vaardigheden. Nu wordt er meer in harmonie samengewerkt, waarbij er best meningsverschillen 
kunnen zijn, maar deze woekeren niet onderhuids.  

Als er nu ook tussen KMAS en Koepel Grave transparantie en vertrouwen is, zal dit de vorming van 
sterk samenwerkingsverband van huurdersvertegenwoordigingen mogelijk maken. 
 

Vertegenwoordiging voor alle huurders 
Bewonersparticipatie is van groot belang voor Mooiland. Dat is niet alleen omdat het wettelijk 
verankerd is, maar ook vanuit de eigen overtuiging van Mooiland. Het vroegtijdig betrekken van 
bewoners bij het beleid verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening van Mooiland. De huurders 

staan immers centraal en daarom is het ook van belang dat de inbreng van huurders serieus 
genomen wordt en er draagvlak ontstaat voor beleidsbeslissingen. 
Met een stevige inbreng vanuit de huurders komt Mooiland ook tot betere besluiten.  
Hoewel in het najaar 2015 de afspraak was gemaakt te groeien naar één Koepel bleek dit nog een 
brug te ver.  
 

De laatste tijd is er weer met Mooiland gesproken over de wens de samenwerking te intensiveren. 
Daarbij willen we gebruik maken van de expertise in beide Koepels en de huidig aanwezige 
menskracht. Juist door het potentieel aan deskundigheden te benutten en deze effectief in te 
kunnen zetten kunnen we de kwaliteiten binnen de Koepels borgen. Dat betekent dat we in de 
samenwerkende Koepels willen werken aan de juiste mensen op de juiste plaats.  

 
    

 
  



 

 

 
 
 
In het bovenstaande schema wordt de werkwijze van de Koepels weergegeven. Het Zwaartepunt 
ligt bij de vorming van werkgroepen met hun eigen specialismen. Zo kunnen er bijvoorbeeld 
werkgroepen gevormd worden die zich specialiseren op de vitaliteit van woongemeenschappen, 

leefbaarheid, verduurzaming en (ver)huur(beleid), woonlasten, deskundigheidsbevordering en 
themabijeenkomsten. Door het werken met werkgroepen kunnen er specialismen ontwikkeld 
worden. Het combineren van het operationeel overleg betekent meer kruisbestuiving en efficiëntie. 
Hierdoor kan er meer tijd gestoken worden in de relatie met de achterban, het combineren van de 
PR-strategie en het vrijspelen van middelen om de HO+ doelstellingen te behalen.  
Het voorstel is het huidige bestuurlijk overleg te handhaven. Het operationeel overleg te 

combineren en de vorming van werkgroepen te entameren.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Omdat er sprake is van veel gemeenschappelijke thema’s en bespreekpunten stellen we voor het 

operationeel overleg van beide Koepels te combineren. Het kan echter ook zo zijn dat er specifieke 
thema’s aan de orde komen die betrekking hebben op het kerngebied (Koepel Grave) en het overig 
werkgebied (KMAS). Deze kunnen separaat besproken worden in een voorafgaand of aansluitend 
overleg van Koepel Grave of KMAS. De majeure onderwerpen die beide Koepels aangaan kunnen in 
het gecombineerde overleg besproken worden.  
De intensivering van de samenwerking van beide Koepels in een gecombineerd Operationeel 

Overleg heeft het bijkomende voordeel dat ook dat de contributie van de Koepels voor het 
lidmaatschap van De Woonbond volgens één staffel berekend kan worden. Dit levert een flinke 
besparing op in de contributie die voor de Koepels wordt afgedragen, waardoor er meer middelen 

beschikbaar voor de Koepel op maat zullen komen. 
 
Representativiteit  
Mooiland streeft naar een betere afspiegeling van de huurders in de Koepel en versterking van de 

relatie van de Koepel met hun achterban. Nu is die relatie soms broos en is de continuïteit van de 

werkgroepen
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Huurdersorganisaties kwetsbaar. Beide Koepels bestaan op dit moment voornamelijk uit senioren. 

De uitdaging is om aansluiting te vinden bij andere leeftijdsgroepen. Soms zijn er helemaal geen 
huurdersorganisaties in een gebied of complex aanwezig. We streven er naar dat de 
huurdersparticipatie op meer plekken (dekkend) plaatsvindt. Daarvoor moeten in het kerngebied 
nog flinke inspanningen geleverd worden. In het Kerngebied zijn er vijf gemeenten waar Mooiland 
geen huurdersorganisatie heeft en in andere gemeenten waar dit wel het geval is zal er gewerkt 
moeten worden naar een versteviging en goede verankering van de organisatie.  
 

Investeren in Klantenpanels 
De Koepels signaleren dat het een uitdaging blijft om issues op te halen bij de 
huurdersorganisaties. Veel kennis en ervaringen zijn gebundeld binnen de Koepels. De Koepels 
hebben regelmatig overleg met Mooiland. Daardoor hebben zij ook een inhoudelijke voorsprong op 
de complexgebonden huurdersorganisaties, bewonerscommissies en natuurlijk ook de 
ongeorganiseerde huurders. Dat is onoverkomelijk, maar het is wel van belang dat de Koepels en 

ook Mooiland gebruik kunnen maken van signalen van huurders en anderzijds dat de 

Koepelorganisaties meer bekendheid genieten bij de huurders. 
Ook in de gebieden waar geen Huurdersorganisatie is, is het belangrijk toch signalen ontvangen 
van de huurders over het wonen, specifieke woonwensen en klanttevredenheid. Dit kan met hulp 
wil Mooiland doen in de vorm van (digi)panels en focusbijeenkomsten. Het is van groot belang dat 
de Koepel gevoed wordt door de huurdersorganisaties die op hun beurt signalen uit de samenleving 
genereren. Die lijn krijgt voornamelijk in het kerngebied (ook door het grote areaal woningen dat 

de lokale huurdersorganisaties vertegenwoordigt) nog onvoldoende gestalte. 
 

 

 

Hierin kunnen de Koepels samen met Mooiland optrekken. Voor het kerngebied ligt hier een 
duidelijke opgave omdat de lokale Huurdersorganisaties een groot gebied bestrijken en er ook nog 
een aantal gemeenten een Huurdersorganisatie ontberen. Ook in de BAAN gemeenten liggen hier 
kansen om de achterban meer te betrekken bij het beleid van Mooiland en bij het werk van de 
Koepels.  

Gezamenlijke krant 
De Koepels zijn van mening dat er beter en meer gecommuniceerd moet worden met de 
achterban. Koepel Grave heeft in het verleden een Koepelkrant gehad, maar doordat de redactie 
uiteindelijk nog maar uit één persoon bestond, is deze ter ziele gegaan. Beide Koepels geven aan 
dat een communicatiemiddel richting de achterban heel belangrijk is. Het ontwikkelen van een 
gezamenlijke krant is volgens de leden van de Koepels een mooie kans om de huurders periodiek 

te informeren en reacties te ontvangen van de huurders. Beide Koepels hebben de intentie een 

gezamenlijk bulletin uit te brengen.  
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