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1. Ontstaan Accio
Voorgeschiedenis
Talis heeft in 2011 het voortouw genomen om haar participatie en betrokkenheid met huurders te
versterken. Op dat moment was er namelijk geen actieve huurdersvereniging van Talis meer. Ze
vroeg huurders mee te doen in een ParticipatieProject-Team. Met deze groep van betrokken
huurders en medewerkers van Talis is uitgebreid nagedacht hoe huurdersbetrokkenheid het best
vorm gegeven kon worden. Hieruit is in 2012 het huurdersplatform Accio ontstaan. Accio betekent in
het latijn ‘ik roep op’ en dat is waar het om draait: zowel Accio als Talis kan de ander oproepen tot
een gesprek over een onderwerp dat belangrijk wordt gevonden. Samen hebben we een
unieke participatie werkwijze opgezet, waarbij we in samenwerking thema’s oppakten en uitwerkten
via verschillende participatievormen. Ook die konden we ‘oproepen’. De kern hierbij was dat we
steeds per onderwerp bekeken welke vorm van betrokkenheid het beste paste en naar verwachting
het meeste resultaat opleverde.

Ontstaan huurdersvereniging Accio
Sinds juni 2015 is er een nieuwe Woningwet. Door deze wet hebben huurdersorganisaties meer
invloed. Zo kunnen zij jaarlijks met de gemeente en woningcorporatie afspraken maken over de
prestaties die de corporatie gaat leveren. Wel moet de huurdersorganisatie een formele rechtsvorm
zijn om werkelijk de rechten en plichten van een huurdersorganisatie te genieten. De nieuwe wet
heeft er dus onder andere toe geleid dat het al bestaande huurdersplatform veranderd is in een
huurdersvereniging. Er is gekozen voor de verenigingsvorm, omdat daarmee de stem van huurders
(als leden) op de meest democratische vorm gewaarborgd is. Het grote verschil tussen het eerdere
platform en de huidige vereniging is dat een huurdersvereniging formeel bevoegd is om op te komen
voor de belangen van huurders. Dit doet zij in overleg met de woningcorporatie, de gemeenten en
haar leden. Een huurdersvereniging is vertegenwoordigend en verantwoordt zich ook jaarlijks
richting haar leden over haar activiteiten en plannen tijdens een algemene ledenvergadering (ALV).
Op 23 juni 2016 heeft het
oprichtingsbestuur van
huurdersvereniging Accio de statuten
getekend bij notarisbureau Hoge van
Gerven. Het oprichtingsbestuur bestaat
uit vijf huurders van Talis uit Nijmegen en
Wijchen, met als voorzitter mevrouw Riek
Janssen. Alle oprichtingsbestuursleden
hebben eigen onderwerpen en gebieden
waar ze zich op richten. Zo zorgen we
ervoor dat de aandacht goed verdeeld is
tussen Nijmegen en Wijchen en dat er
geen onderwerpen onderbelicht blijven. Tijdens de eerste ALV op 26 november is het nieuwe
bestuur gekozen.
Elke huurder van Talis kan gratis lid worden van de huurdersvereniging. Als lid kan de huurder
meedenken en meepraten over beleids- en organisatiebrede onderwerpen die hij interessant vindt.

En hiermee invloed hebben op de plannen van Accio en het beleid van Talis. Als lid heb je ook
inspraak op belangrijke beslissingen over de plannen en de toekomst van de huurdersvereniging.

Huurdersbijeenkomst Nijmegen 2016

‘We hebben al jaren een goede samenwerking met Talis. Als we een onderwerp
belangrijk vinden om uit te diepen, gaan we hier samen het gesprek over aan. Niet
alleen met Talis, maar ook met andere huurders. Deze open en uitnodigende houding
past bij ons. Toch is er door de nieuwe Woningwet wel wat veranderd voor
huurdersorganisaties. Wij waren ons ervan bewust, dat als we ook daadwerkelijk die
grotere stem wilden krijgen in het overleg met Talis en de gemeenten, dat we ons
moesten ontwikkelen tot een huurdersvereniging. Dit biedt ook kansen om onze
relatie met huurders te versterken. Elke huurder van Talis kan lid worden van onze
vereniging. Leden van onze vereniging beslissen mee over belangrijke onderwerpen.
Dit is dan ook voor ons een belangrijke overweging geweest om een vereniging te
vormen. We zien dit als de manier om ruimte te geven aan alle huurders. Hun mening
telt.’ Riek Janssen, voorzitter Accio

2. Het oprichtingsbestuur van Accio

V.l.n.r. van beneden naar boven: voorzitter Riek Janssen en Cor van der Wielen, Pim van Ginneken, Mark van de
Logt en Juriaan van Waalwijk.

Oprichtingsbestuur
Riek Janssen (voorzitter)
Ik ben 62 jaar, gehuwd, heb 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Sinds 1973 woon
ik in Wijchen, waarvan de laatste 25 jaar in Wijchen-Noord. Ik ben jaren actief
geweest in de bewonerscommissie van deze groene wijk. Sinds de oprichting
van Accio ben ik betrokken bij alle ontwikkelingen rondom Accio. Sinds 23
juni 2016 vormen we een huurdersvereniging en ben ik voorzitter van het
oprichtingsbestuur geworden. Inhoudelijk hou ik me actief bezig met de
prestatieafspraken met de gemeente Wijchen en Talis. Ook ga ik naar veel
bijeenkomsten in de regio om op de hoogte te blijven van wat er speelt rondom allerlei thema’s in
de volkshuisvesting, zoals onder andere ‘het nieuwe wonen op je oude dag’, ‘passend toewijzen van
woningen’ en ‘laten we normaal doen over asbest’.
Cor van der Wielen
Sinds 2013 actief binnen Accio. Met veel plezier gewerkt aan allerlei thema’s
als huurbeleid, betaalbaarheid, dienstverlening van Talis en de
prestatieafspraken in Wijchen. Ik vind het leuk om me te verdiepen in
onderwerpen en echt de discussie aan te gaan met Talis. Sinds de oprichting
van het bestuur ben ik secretaris en verwerk ik ook de binnenkomende mails
voor Accio. Ik heb onlangs een woning gekocht en kan me daarom niet
opnieuw verbinden aan een bestuursfunctie binnen Accio. Wel wil ik ervoor
zorgdragen dat de prestatieafspraken met gemeente Wijchen tot een goede
afronding komen.

Pim van Ginneken
Ik ben 45 jaar oud en woon in de wijk Hazenkamp in Nijmegen. Binnen Accio ben
ik nu vooral betrokken bij de gesprekken over de prestatieafspraken die Talis en
de gemeente Nijmegen samen met ons maken. De politieke kant hierin
interesseert me. Dit wil ik ook de komende jaren blijven doen. Vandaar dat ik me
verkiesbaar stel voor het nieuwe bestuur en hier een actieve rol wil blijven
innemen. Ook omdat ik een maatschappelijk betrokken huurder ben. Ik wil graag
zaken die de huurders van Talis bezig houden, bespreekbaar maken binnen het gemeentehuis.
Mark van de Logt
Sinds mei 2015 ben ik betrokken bij Accio. Eerst bij het
huurdersplatform Accio, waar ik me bezig gehouden heb met de
werkgroep Wonen en Zorg. Later bij het oprichtingsbestuur van de
huurdersvereniging Accio. Overdag geef ik individuele cursussen
Frans, Engels en Nederlands. In de avond werk ik voor GLS, een
pakketdienst te Wijchen.

Juriaan van Waalwijk
Ik woon nu 6 jaar in de Kolping en ben geboren en getogen in Nijmegen. Ik ben
vooral geïnteresseerd hoe we als Accio het beste onze leden kunnen betrekken bij
de verschillende vraagstukken rondom beleid. Verder vind ik het belangrijk dat we
als huurders een geluid blijven geven over de dienstverlening van Talis en
constructief samenwerken om die te verbeteren voor alle huurders. Tijdens de
ALV treed ik af als bestuurslid. Wel wil ik kijken hoe ik op bovenstaande
onderdelen een actieve rol kan blijven spelen.

Het gekozen bestuur op de eerste ALV

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering stelden we het nieuwe bestuur voor aan de leden. De
leden zijn akkoord gegaan met het nieuwe bestuur, bestaande uit Riek Janssen, Pim van Ginneken,
Mark van de Logt, Arno Broere, Hans Heinink, Hatice Ozgul en Nazima Shaikh.

Arno Broere
Ik ben geboren in het jaar 1942 te Zundert. Vanaf 1944 woonachtig in Nijmegen
op diverse locaties, en werkzaam geweest in de installatiewereld. Momenteel
woon ik in een huurappartement van Talis in de Fenikshof. Mijn persoonlijke
interesses en activiteiten zijn onder andere muziekspelen met een harmonica,
het spelen van bridge en ik ben actief in diverse maatschappelijke organisaties.
Als kandidaat-bestuurslid wil ik actief meedenken aan vernieuwingen en
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en huurbeleid om de beleving
van het wonen en de woonomgeving te verbeteren.
Hans Heinink
Ik ben 53 jaar, getrouwd en sinds 3 jaar huurder van Talis. Ik woon in de
Wellenkamp in Nijmegen. Ik ben werkzaam als consultant en actief in
diverse besturen en RvT’s, waaronder het ProCollege. Ik ben medeinitiatiefnemer en voorzitter van Stichting Zwembad Dukenburg. Voor
Accio wil ik me actief inzetten, omdat ik het belangrijk vind om
gestructureerd en georganiseerd een huurdersvereniging te starten en
mede aan te sturen. Deze vereniging dient een gelijkwaardig
gesprekspartner te zijn van Talis en overheden en hier de belangen en
gevoelens van de huurders te behartigen. Dit gaat niet snel maar met
het stellen van de juiste doelen en met inzet van bestuur en werkgroepen moet hier binnen enkele
jaren een volwaardig huis staan. Ik wil me graag inzetten om dit fundament uit te bouwen naar dat
huis en mijn kennis van bestuur en overheid hiervoor in te zetten. Ik geloof dat wonen in woningen
van Talis voor alle bewoners “een feestje moet zijn”. Hiervoor moeten we zorgen dat de huurders
zich gehoord en vertegenwoordigd voelen. Ook al zullen er altijd individuele opinies zijn.
Hatice Ozgul
Ik ben in 1997 als studente Culturele en Maatschappelijke Vorming in Nijmegen
komen wonen. Inmiddels ben ik 4 jaar werkzaam bij Vluchtelingen Werk
Nijmegen, waar ik het erg naar mijn zin heb. Als kandidaat-bestuurslid van Accio
heb ik de mogelijkheid om niet alleen de oren te zijn, maar ook de stem van alle
huurders. Onze belangen dienen zo goed mogelijk behartigd te worden en met
dit bestuur wil ik die uitdaging aangaan.
Nazima Shaikh
Geboren in Amsterdam en woonachtig in Nijmegen vanaf mijn 5de jaar. Ik ben 42 jaar, moeder van 2
dochters en een maatschappelijk actief betrokken burger van Nijmegen. Mijn
interesse voor huisvestingszaken is ontstaan, toen ik als stagiaire Sociale Arbeid
en later als ambtenaar in 1994 aan de slag ben gegaan als Spreekuurfunctionaris
Urgentie voor Woningzoekenden bij afdeling Huisvesting van de gemeente
Nijmegen. Het afgelopen jaar was ik vrijwilliger bij het AZC Noodopvang
Heumensoord. Daar heb ik bewoners onder andere ondersteund bij
huisvestingszaken en dergelijke. Sinds augustus 2016 ben ik huurder geworden
van Talis. Ik woon in de wijk Bottendaal. Ik wil mij graag als kandidaatbestuurslid van Accio inzetten voor de belangen van huurders. Met een frisse en
nieuwe blik wil ik meedenken en invloed uitoefenen op huisvestingszaken. Ik heb er heel veel zin!

3. Leden
In september heeft het oprichtingsbestuur per brief aan alle huurders van Talis gevraagd zich aan te
melden voor het lidmaatschap van de huurdersvereniging. De brief is verzonden vanuit Talis in
samenwerking met Accio. Huurders konden zich online via de website van Accio (http://hv-accio.nl/)
aanmelden of via een lidmaatschapskaartje. Er hebben zich 1572 leden aangemeld (peildatum 1011-2016). Het bestuur is blij dat er zoveel enthousiaste huurders zijn die zich betrokken voelen bij de
huurdersvereniging. Het is belangrijk voor Accio om een ruim ledenbestand te hebben, dit draagt bij
aan de krachtige stem en inspraak van Accio. Het zorgt ervoor dat het bestuur van Accio:
•
•
•
•
•

een grote groep huurders vertegenwoordigt;
opkomt voor belangen van huurders van Talis en leden van Accio;
in contact staat met een brede achterban die actief kan meedoen en meepraten;
haar adviezen kan delen en toetsen bij haar leden;
haar stem kan laten gelden bij belangrijke overlegmomenten.

Leden van Accio kunnen er van op aan dat ze worden uitgenodigd om mee te praten over
beleidsonderwerpen en huurderszaken die hen interesseren. Ook beslissen zij mee op de algemene
ledenvergaderingen over de plannen en verenigingszaken van Accio.

Ledenadministratie
Accio is zelf verantwoordelijk voor haar ledenadministratie. We vragen leden zich te melden via
info@hv-accio.nl als zij zich willen uitschrijven als lid of als zij wijzigingen willen doorgeven. Er zijn
ongeveer 450 leden die geen gebruik maken van e-mail. Deze leden zullen we per post op de hoogte
houden van belangrijke actuele zaken. De andere leden zullen we voornamelijk per e-mail
benaderen. Dit is een efficiënte en kostenbewuste manier van werken.

Huurdersbijeenkomst
Wijchen 2016

4. Verslag activiteiten 2016
Accio houdt zich bezig met:
•
•
•

het uitdiepen van beleids- en organisatiebrede thema’s zoals de jaarlijkse huuraanpassing,
vastgoedbeleid, duurzaamheid, veiligheid, woonvisie en de prestatieafspraken;
het meepraten op beleidsniveau hoe de kwaliteit van de woningen, de woonomgeving en de
dienstverlening te verbeteren is;
het vertegenwoordigen van alle huurders van Talis en leden van Accio in gesprekken met Talis en
de gemeenten.

Verslag activiteiten Accio (sinds juni 2016 – dec. 2016)
In dit verslag van activiteiten van Accio gaan we vooral in op wat het Accio-oprichtingsbestuur heeft
gedaan sinds de oprichting.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Werken aan de vernieuwing en de ontwikkelingen binnen Accio, waaronder overleg met
oprichtingsbestuur, Talis en adviseurs (Atrivé).
Werken aan de vernieuwing met het gekozen bestuur van Accio, overleg in december en
sindsdien elke eerste maandag van de maand, Talis en adviseurs (Atrivé)
Overleggen met Talis over inhoudelijke onderwerpen waaronder: DAEB/niet-DAEB,
prestatieafspraken Wijchen en Nijmegen, denklijnen huurbeleid 2017 en informatie over het
strategisch vastgoedbeleid. Overleggen met raad van toezicht (RvT) van Talis (1 maal) en het
herbenoemen van de voorzitter van de RvT namens Accio.
Het vertegenwoordigen van huurders van Talis bij de prestatieafspraken met de gemeente
Nijmegen ( 5 vergaderingen) en de gemeente Wijchen (12 vergaderingen)
Het opzetten van de ledenadministratie en het contact met leden.
Het voeren van kennismakingsgesprekken met nieuwe kandidaat-bestuursleden.
Mede organiseren, samen met Talis, van de jaarlijkse huurdersbijeenkomsten van 10 en 19
oktober.
Kennis opdoen en bijhouden rond volkshuisvestelijke thema’s.
Verslaglegging van overleggen en bijeenkomsten.

Bijwonen van de volgende bijeenkomsten
•
•
•
•

Themamiddag: Het Nieuwe Wonen op je Ouwe Dag
Bijeenkomst: ‘Laten we eindelijk normaal doen over asbest.’
Symposium: Passend toewijzen op uitnodiging van Enserve
Miniseminar over huisvesting van verwarde personen

5. Financiële paragraaf
Er is formeel een penningmeester en kascommissie opgesteld bij de oprichting van de vereniging in
juni 2016. Deze hebben tot nu toe nog geen activiteiten hoeven te verrichten in dienst van de
vereniging. Accio heeft het afgelopen jaar niet met een eigen begroting gewerkt, aangezien de
vereniging in een opstartende fase zat. Tot op heden heeft Talis alle kosten die gemaakt zijn in het
kader van huurdersparticipatie voor haar rekening genomen. Ook is afgesproken met Talis dit te
continueren voor de rest van 2016. Tijdens de ALV in november 2016 is het bestuur gekozen die
richting zal geven aan de activiteiten van 2017. Na de ALV gaat dit nieuwe bestuur de koers uitzetten
en daarbij ook een passend werkplan en begroting opstellen. Op basis van dit werkplan en de
begroting kent Talis naar redelijkheid financiële middelen toe aan Accio. Voor 2017 hebben we met
Talis de afspraak gemaakt dat alle kosten die voorvloeien uit dit werkplan voor rekening komen van
Talis. Dat geldt ook voor de externe ondersteuning die door de mensen van adviesbureau Atrivé
wordt geleverd, bij de ontwikkeling van de vereniging en het bestuur, bij het participeren in
werkgroepen en adviseren aan Talis en bij het goed organiseren en communiceren. Voor het jaar
2018 zal ook een financiële begroting worden opgenomen en aan de leden worden voorgelegd bij de
ALV in het najaar van 2017.
Er wordt geen financiële bijdrage aan leden van de vereniging gevraagd. We willen geen mogelijke
belemmering opwerpen voor betrokkenheid van huurders om financiële redenen. Volgens de
nieuwe Woningwet is Talis verplicht haar formele huurdersorganisatie financieel te ondersteunen
voor kosten die rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling
van de taken van Accio. Het gaat dan o.a. om:
•
•
•
•
•

financiering van de organisatie en activiteiten van de huurdersvereniging;
opleidingsprogramma’s voor bestuursleden en leden van de vereniging;
financiering van (externe) deskundige ondersteuning en advisering;
materiële kosten (papier, reproductie, portokosten, communicatiemiddelen, ICT, etc.);
contributie aan regionale/landelijke bewonersorganisaties.

Jaarlijks dient Accio zich te verantwoorden naar haar leden (conform statuten) en naar Talis over
haar financiën.

6. Contact met de achterban tijdens de huurdersbijeenkomsten en
de ALV
Door het organiseren van de huurdersbijeenkomsten op 10 en 19 oktober samen met Talis kreeg het
oprichtingsbestuur veel informatie, opmerkingen en suggesties te horen van huurders en leden over
wat zij belangrijke onderwerpen vinden voor Accio om mee aan de slag te gaan. De opkomst was
hoog met ruim 160 huurders die meepraatten met Accio en Talis over beleidsonderwerpen.

Veel gehoorde beleidsonderwerpen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wonen en zorg, vereenzaming en kwetsbare
bewoners die zorg nodig hebben
Duurzaamheid, energiebesparing, zonnepanelen
Leefbaarheid, sociale veiligheid, woonoverlast en
wijkbeheer
Communicatie, dienstverlening en omgaan met
klachten
Beleid onderhoud en renovatie
VvE en positie huurders, gemengde complexen
Huurbeleid, betaalbaarheid en doorstroming
Omgang bewonerscommissies, vrijwilligers,
actieve huurders
Tuinonderhoud voor mensen die het niet (meer)
kunnen
Wonen voor jongeren en starters
Woontoewijzing, mogelijkheden voor aansturing en/of omgaan met eenzijdige of juist diverse
woonstijlen
Nieuwbouw en strategisch voorraadbeleid
Passend wonen, aandacht voor verschillende behoeften sociale en middeninkomens

Het oprichtingsbestuur van Accio is blij met de input van de deelnemers.

De algemene ledenvergadering november 2016
Op zaterdag 26
november
2016 vond de eerste ALV van Accio
plaats. Met een hoge opkomst van
ruim 160 mensen is het bestuur van
Accio zeer tevreden. ‘We vinden het
mooi dat er zoveel betrokken
huurders tijd vrijmaken om mee te
denken over de toekomst van Accio’. Tijdens de ALV is het oprichtingsbestuur afgetreden en het
nieuwe bestuur is door de leden gekozen. Tijdens de ALV is ook in samenspraak met leden een focus
aangebracht in de onderwerpen en is gevraagd waar mensen aan mee willen werken. Hier zijn de
volgende werkgroepen uit voortgekomen die in 2017 zullen starten:
•
•
•
•

Huurbeleid
Prestatieafspraken Nijmegen
Prestatieafspraken Wijchen
Duurzaamheid

We vinden het als bestuur van Accio erg belangrijk dat leden en huurders zich opgeroepen voelen
om mee te doen en zo een bijdrage te leveren aan het behartigen van de belangen van alle huurders
van Talis. We nodigen u uit om mee te doen met Accio.

Doen wat goed is voor huurders en wat onze leden belangrijk
vinden, daar gaat het voor het bestuur van Accio om. Het is een
heel drukke periode geweest de afgelopen maanden. Mooi om
te zien wat we in korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Met
ondersteuning van Talis en een hoge betrokkenheid van leden
en huurders. Dank hiervoor. Riek Janssen, voorzitter van het
bestuur van Accio

