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Van de voorzitter 
 

Het bestuur van Accio doet in dit document verslag over Accio in 2017. In dit voorwoord kijk ik als 

voorzitter terug op een boeiende en intensieve ontwikkelperiode. Daarin heeft het bestuur, samen 

met de leden van Accio, vaak ook met Talis, soms met de betrokken gemeenten en met externe 

ondersteuning van Atrivé, constructief gewerkt aan het vormgeven van de vereniging en het bestuur 

en steeds meer ook aan het woonbeleid van Talis en gemeenten. Inmiddels staat er een stevige 

huurdersvereniging, is er een ingewerkt bestuur en leveren we bijdragen aan het woonbeleid in 

Nijmegen en Wijchen, zoals het huurbeleid en de prestatieafspraken. 

 

Op 26 november 2016 hielden we de eerste ALV van Accio. Terugdenkend aan die startperiode 

komen een aantal zaken bij me op; van startnotitie, statuten, huishoudelijk reglement en met Talis de 

eerste open dagen organiseren in Nijmegen en Wijchen. Van 0 tot ruim 1700 leden in een goed jaar. 

Van eerste contact met u als lid van Accio naar alweer de 3e bewonerscommissiebijeenkomst op 2 

mei jl. Steeds zijn we weer te gast in de Rentmeesterhof waar we gastvrij worden ontvangen in de 

mooie sfeervolle recreatie ruimte. 

 

In 2017 hebben we veel contacten gehad met Talis. 2017 is Talis gestart met op veel plekken grote 

renovaties of sloop en nieuwe wijken opbouwen. Hiervan worden we op de hoogte gehouden en van 

start tot het eind feest zijn we (vooral in Wijchen) heel betrokken geweest. Voor Wijchen geldt dat we 

tweemaal per jaar aan tafel zitten met de wijkbeheerders en wijkadviseurs van Talis; voor 2018 

hebben we afgesproken dat we dit ook in Nijmegen gaan doen.  

 

Het bestuur van Accio heeft regelmatig contact met het bestuur en de Raad van commissarissen van 

Talis; afgelopen maanden hebben Pim en ik een nieuw lid voor de RvC mogen helpen kiezen. Deze 

persoon komt op voordracht voor de huurders in de RvC van Talis. Hans en ik hebben het voorwoord 

geschreven voor het ondernemingsplan 2018-2022 van Talis.  We hebben gesprekken gevoerd met de 

afdeling Klachtenafhandeling, maar dit loopt nog steeds niet zoals wij voor ogen hebben voor onze 

huurders. 

 

Wat komt er nog meer op als ik terugkijk op 

2017? Het spijtige ontslag van een collega-

bestuurslid. De Heisessie (hele dag scholing) 

in de Honigtoren naast het pand van Talis. 

De vraagdruk op de Wijchense woningmarkt, 

eerste gesprekken met jongeren en 

ambtenaren van de gemeente Wijchen over 

huisvesting van  deze groep van 18 t/m 23 

jaar. De prestatie afspraken Op 15 december 

2017 getekend voor Wijchen en Nijmegen. 

 

Zomaar een greep uit 2017. Zoals u ziet hebben we veel gedaan, maar er moet nog heel veel meer 

gebeuren, op de woningmarkt in Nijmegen en Wijchen en in de dienstverlening van Talis; en ook 

binnen Accio zelf. We willen als Accio meer leden dan de huidige ruim 1.750. Talis huisvest ongeveer 

14.000 huishoudens en het is goed als er daarvan meer lid van Accio worden. We willen bovendien 

graag nog meer actieve leden, mensen die we treffen op de Algemene Ledenvergaderingen, op 

bijeenkomsten met bewonerscommissies en op themabijeenkomsten, mensen die deelnemen in 

werkgroepen of in het bestuur. Zeker de werkgroepen moeten nog verder worden aangevuld. Vooral 



in Wijchen en Nijmegen –Noord zouden we nog graag meerdere ogen en oortjes in de wijk krijgen. 

We willen ook het bestuur zelf verder versterken, in 2018 met minstens zeven bestuursleden zijn en 

onszelf verder bekwamen in ons bestuurswerk, ook door (bij)scholing.  

 

En al deze dingen willen we om in 2018 nog beter de vele stemmen van vele huurders te horen, deze 

goed te kunnen vertegenwoordigen en voor hen resultaten te boeken …. en om al het werk dat 

daarvoor moet gebeuren met elkaar te delen. Daarom, deze oproep: doe mee met Accio 

 

Riek Janssen, voorzitter huurdersvereniging Accio 

 

 

  



 

1. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 
 

De kern van het werk van Accio is en blijft het – met en voor leden, huurders en hun belangen – 

beïnvloeden van het woonbeleid van Talis (en van de gemeenten Nijmegen en Wijchen). Dat doet 

Accio op allerlei manieren en op allerlei momenten. 

 

In het afgelopen jaar heeft Accio zich in diverse bijeenkomsten en in werkgroepen bezig gehouden 

met onder andere huurbeleid, duurzaamheid, sloop- en renovatie, algemene huurvoorwaarden en 

prestatieafspraken in Nijmegen en Wijchen en daarover adviezen uitgebracht of activiteiten in gang 

gezet.  

 

Bijzondere punten die we in 2017 hebben opgepakt en gerealiseerd: 

 op het gebied van duurzaamheid hebben we ons georiënteerd op wat Accio daarin kan en 

moet doen. We hebben meegedaan in de opstart van Nijmegen als Green Capital, maar door 

weer afscheid van genomen. We hebben deelgenomen aan duurzaamheidscafé’s en 

bijeenkomsten op het gebied van energietransitie. Tot een echt plan zijn we nog niet 

gekomen, maar we hebben wel vastgesteld dat het wenselijk is als er energiecoaches komen 

uit de huurders van Talis om huurders te informeren en bij te staan in hun energiegedrag. We 

hebben ook het standpunt ingenomen en uitgedragen dat we vinden dat bewoners in de 

sociale huursector niet de dupe mogen zijn van de energietransitie en daarvan de kosten 

moeten dragen. Dat zullen we blijven uitdragen en meenemen bij het opstellen van de 

prestatieafspraken. Maar we doen ook een oproep: meld u aan als energiecoach! 

 in 2017 hebben we ons in volkshuisvestelijke overleggen met gemeente en corporatie onder 

meer sterk gemaakt voor de middenhuur en voor meer woningen voor starters. We hebben 

een advies uitgebracht aan Talis over het huurbeleid. Niet al onze aanbevelingen en 

suggesties zijn direct door Talis overgenomen, maar ze werken wel door in het beleid van de 

komende jaren, zo is onze stellige indruk. We hebben prestatieafspraken gesloten met in 

Wijchen extra aandacht voor huisvesting van jongeren. In 2017 is ook duidelijk geworden dat 

we leefbaarheid en beheer van wijken en buurten niet mogen vergeten, ook al is dat na de 

Woningwet niet een eerste prioriteit van corporaties meer. We voorzien voor 2018 dat we dit 

weer sterker op de agenda plaatsen, omdat de leefbaarheid van onze wijken onder druk staat 

door de grotere instroom van mensen met een bijzondere zorgvraag 

 we hebben meegedaan met het vernieuwen van het sloop- en renovatiereglement van Talis 

en zijn betrokken geweest bij het vernieuwen van de Algemene huurvoorwaarden. We 

hebben meegedacht over de klachtenafhandeling en dienstverlening van Talis/Welkom, maar 

stellen helaas vast dat dit in de uitvoering nog niet altijd goed verloopt. Dat vraagt dus ook 

onze aandacht in 2018. 

 

Kortom, veel gerealiseerd in 2017, waar mogelijk samen met de huurders van Talis en leden van Accio 

en in een goede verhouding met Talis. Dat blijven we graag ook in 2018 zo doen. 

 

 

 

 

 



2. Bestuur en besturing: verder werken aan goed bestuur 
 

Inmiddels is het bestuur van Accio aardig ingewerkt. Taken en rollen zijn in 2017 verdeeld, zowel 

bestuurlijk-organisatorisch als volkshuisvestelijk-inhoudelijk. Maandelijks vindt er een 

bestuursvergadering plaats die wordt voorbereid door de werkgroep Bestuur. Er is professionele 

ondersteuning voor de voorbereiding en verslaglegging van bestuursvergaderingen en voor de 

bestuurlijke ontwikkeling.  

 

Het gewone bestuurlijk werk heeft in 2017 bestaan uit:  

1. maandelijkse bestuursvergaderingen 

2. Algemene Ledenvergaderingen in voor- en najaar; 

3. overleggen met het Bestuur en Raad van Commissarissen van Talis; 

4. ontmoetingen met de verzamelde bewonerscommissies 

5. overleg met wijkbeheerders en –adviseurs van Talis. 

Zo gaan we ook in 2018 verder. 

 

Veel verloopt ook bestuurlijk goed, maar niet alles. We hebben in 2017 helaas afscheid moeten 

nemen van een collega-bestuurslid; gelukkig kunnen we op de ALV van 26 mei 2018 een nieuw 

kandidaat-bestuurslid aan de ALV voorstellen. Ook zoeken we nog een bestuurslid in het gebied 

Wijchen/Nijmegen-Noord, die overigens eerst een half jaar als aspirant-bestuurslid meedraait om 

elkaar te leren kennen. 

 

We hebben in 2017 met een ‘heisessie’ de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het bestuur. 

Daarom zal in 2018 onder meer aandacht worden besteed aan: 

- het nog meer worden van een goed huurdersvertegenwoordiger, in de eerste plaats naar de 

achterban van leden en huurders en naar Talis. In 2018 zal in dat verband een brede 

achterbanraadpleging plaatsvinden en ook zal het bestuur meer naar de huurders toekomen; 

- het ontwikkelen van een goed ‘gevoel voor verhoudingen’, met passende en effectieve 

omgangsvormen en communicatie naar elkaar en naar andere belangrijke partijen; 

- ontwikkeling van competenties (kennis en vaardigheden) als individueel bestuurslid en als 

team, mede op basis van een inventarisatie van ontwikkelbehoeften van bestuur(sleden). In 

2018 zullen de volgende opleidingen worden gevolgd: effectief vergaderen, digitaal 

werken/digitale vaardigheden (office- en computergebruik), diverse woonbeleid (wetgeving; 

wonen en zorg; e.a.). 

 

Om het functioneren van het Accio-bestuur en van individuele bestuursleden te verbeteren zal in 

2018 een begeleide bestuursevaluatie plaatsvinden. Voorts zullen in 2018 ook de 

samenwerkingsovereenkomst van Accio met Talis en de statuten van Accio worden geactualiseerd. 

 

In dit jaarverslag over 2017 nog geen financiële verantwoording omdat Accio nog geen financiën in 

beheer had; dat werd door Talis gedaan. In 2018 is er wel sprake van een eigen  financiële 

verantwoordelijkheid van Accio en daarover zal in 2019 dus wel verantwoording worden afgelegd. 

 

 

 

 

 



Besluitenlijst Accio-bestuur 2017 

(betreft besluiten met externe werking) 
 
 
 
 

Datum BESLUITEN 

12  dec. 2016 Huurdersbijeenkomsten worden dit jaar door Talis georganiseerd. Accio krijgt 
daarin plek. Bijeenkomsten worden niet gecombineerd met ALV. 

9  Jan./6 febr. 
2017 

We werken met werkgroepen waarbij elke werkgroep een voorzitter heeft 
vanuit het Accio-Bestuur die terugkoppelt tijdens de  bestuursvergaderingen. 
In iedere werkgroep nemen ten minste twee bestuursleden deel. 

9  jan./6 febr. 
2017 

Aanwezigheid bij netwerkbijeenkomsten op uitnodiging van verschillende 
politieke partijen is mogelijk als daarbij duidelijk wordt aangegeven dat we als 
onafhankelijke partij aanwezig zijn en we hier ook naar handelen. Wanneer 
we naar een individuele partij gaan, doen we dit niet uit naam van Accio. 
Uitgangspunt is dat Accio alle huurders vertegenwoordigt ongeacht politieke 
achtergronden. 

13  maart 2017 Bestuur gaat  akkoord met advies van werkgroep Huurbeleid. 

8 mei 2017 Bestuur gaat akkoord met jaarverslag over 2016 en werkplan 2017 (2018) en 
legt dit op 25 mei voor aan de ALV (ALV is akkoord gegaan met beide) 

24  juli 2017 Bestuur gaat akkoord met de pilot Facebook, voor een periode van 6 
maanden, waarbij de redactie een vrijwilligersvergoeding inclusief onkosten 
krijgt voor een maximum van 500 euro. 

4 sept. 2017 Bestuur gaat akkoord met voorstel over wijze van besluitvorming. 

2 okt. 2017 Bestuur gaat akkoord met aanpassingen beloningsvoorstel. Dit voorstel wordt 
voorgelegd aan de ALV (de ALV is 25 november akkoord gegaan met het 
beloningsvoorstel voor 2017 en 2018).   

2 okt. 2017 Bestuur gaat akkoord met het aangaan van het organisatorisch lidmaatschap 
van de Woonbond per 1 januari 2018 

13 nov. 2017 Bestuur gaat akkoord met ontslagvoorstel en brief richting M. van de Logt. Dit 
voorstel wordt voorgelegd aan de ALV (de ALV is op 25 november akkoord 
gegaan met het ontslag van Mark van de Logt als lid bestuur Accio).  
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3. Communicatie en relatie: contact, verbinding en meedoen 
 

Een goede communicatie en relatie binnen de vereniging en met partijen daarbuiten is van groot 

belang, zowel formeel (omdat Accio nu eenmaal alle leden/huurders dient te vertegenwoordigen en 

hun belangen dient te behartigen) als informeel (om er een levendig platform en fijne club van te 

maken). Er is daarom in 2017 ook veel aandacht geweest voor communicatie binnen Accio, met 

communicatie-activiteiten als: 

- Accio-nieuwsbrieven 

- communicatie rondom de algemene ledenvergaderingen in mei en november 

- verslaglegging over het  jaar 2017 

- onderhouden van de relatie met leden, huurders, Talis, gemeente, werkgroepleden, 

bewonerscommissies e.a. 

- het onderhouden vande Accio-website 

- het opzetten van een pilot ‘Accio-facebook’. 

 

Een vaste werkgroep communicatie zorgde in 2017 voor de voorbereiding en uitvoering van diverse 

communicatie- en relatieactiviteiten van Accio, met daarbij externe ondersteuning. 

 

Ook hier blijft te wensen over, zoals: 

- meer en intensiever contact van het bestuur met de leden, met bewonerscommissies, met 

huurders in de wijken om nog beter te weten wat er leeft en speelt 

- meer leden en actieve leden, op themabijeenkomsten, in bewonerscommissies en in 

werkgroepen. Er is veel te doen, fijn om dat met elkaar te kunnen delen! 

 

 
 

 


