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Jaarverslag 2020 Geschillencommissie 
Woningstichting Eigen Haard 

1. Inleiding 

Dit jaarverslag is door de Geschillencommissie opgesteld in het kader van haar werkzaamheden in 
2020. De commissie blikt in dit verslag terug op de ingediende klachten, de ontwikkelingen in dat jaar 
en doet naar aanleiding van haar bevindingen vier aanbevelingen. 
 
De Geschillencommissie heeft dit jaarverslag aangeboden aan het bestuur van Woningstichting Eigen 
Haard en aan Huurdersorganisatie Alert. Dit verslag zal tevens op de website van Eigen Haard 
worden gepubliceerd. 

2. Samenstelling 

In 2020 is er veel gebeurd met betrekking tot de samenstelling van de commissie.  

Per 1 januari 2020 is de zittingstermijn van de heer Bruins Slot als voorzitter formeel geëindigd. Eigen 
Haard heeft daarom in samenwerking met huurdersorganisatie Alert de heer W. de Haan in december 
2019 benoemd tot voorzitter van de Geschillencommissie per 1 januari 2020. 

Eind 2019 werd bekend dat mevrouw Endel als lid van de Geschillencommissie onvoorzien voor 
langere tijd afwezig zou zijn. In overleg met huurdersorganisatie Alert is de heer Bruins Slot daarom 
gevraagd om gedurende drie maanden als plaatsvervangend lid op te treden, van 1 januari 2020 tot 
en met 31 maart 2020. Des te meer werd nu duidelijk dat de commissie gebaat is bij het aanstellen 
van plaatsvervangende leden. In lijn met het reglement heeft Eigen Haard begin 2020 in 
samenwerking met huurdersorganisatie Alert twee plaatsvervangende leden geworven om bij 
eventuele afwezigheid van (één van de) reguliere commissieleden de klachtenprocedure te kunnen 
waarborgen. Per 1 april 2020 zijn mevrouw M. Werner en de heer O. Ifzaren benoemd als 
plaatsvervangend leden. 
 
In augustus 2020 kwam het trieste bericht dat mevrouw Endel  is overleden. Door haar overlijden 
kwam een plaats als vast commissielid vacant. Van vast commissielid de heer M. Janssen eindigde 
de termijn per 1 januari 2021, waardoor er twee nieuwe vaste commissieleden benoemd dienden te 
worden. Deze twee plaatsen zijn -  in overleg met huurdersorganisatie Alert - eerst aangeboden aan 
de plaatsvervangende leden mevrouw Werner en de heer Ifzaren. Mevrouw Werner heeft dit aanbod 
geaccepteerd en is op voordracht van Eigen Haard benoemd per 1 januari 2021. De heer Ifzaren bleef 
graag plaatsvervangend lid. Dit betekende dat er nog een vast lid en een plaatsvervangend lid moest 
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worden geworven. Eind 2020 is de heer R. Lagerweij op voordracht van Eigen Haard benoemd als 
plaatsvervangend lid per 1 januari 2021. Op voordracht van huurdersorganisatie Alert is per 11 januari 
2021 mevrouw E. Nijenhof  benoemd als vast lid van de commissie. De commissie doet in dit verband 
met het oog op de toekomst uitdrukkelijk de suggestie aan huurdersorganisatie Alert om de 
communicatie met aftredende commissieleden met doortastendheid op te pakken en aftredende leden 
minstens drie maanden vóór het einde van hun benoemingstermijn te informeren over hun al dan niet 
herbenoeming. Commissieleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

Met de vier benoemingen in 2020 treedt per 1 januari 2021 een “nieuwe” commissie in aanzienlijk 
gewijzigde samenstelling op. Mevrouw M. Zwaan heeft in 2020 tot volle tevredenheid van de 
commissie de rol van secretaris vervuld. Zij zal ook in 2021 als secretaris de commissie blijven 
ondersteunen. 

Samenstelling commissie per 1 januari 2020 
 

Naam Functie Benoemd per 

Dhr. mr. W. de Haan Voorzitter 01-01-2020 

Mw. mr. J. Endel Commissielid 01-01-2016 

Dhr. M. Janssen Commissielid 01-01-2017 

Dhr. mr. V. Bruins slot Plaatsvervangend lid 01-01-2020 t/m 31-03-2020 

Mw. mr. M. Werner Plaatsvervangend lid 01-04- 2020 

Dhr. mr. O. Ifzaren Plaatsvervangend lid 01-04 2020 

 
 
Samenstelling commissie per 1 januari 2021 
 
Naam Functie Benoemd per Beroepsmatige 

(neven-)activiteiten 
Einde termijn  

Dhr. mr. W. de Haan Voorzitter 01-01-2020 Advocaat  31-12-23 

Mw. mr. M. Werner Commissielid 01-01-2021 Senior Jurist 
(Hogeschool van 

31-12-24 

Mw. mr. E. Nijenhof Commissielid 01-01-2021 Interim manager 
vastgoed en MfN-

10-01-25 

Dhr. mr. O. Ifzaren Plaatsvervangend 
lid 

01-04-2020 Juridisch adviseur 
(ministeries 
Rijksoverheid) lid 
Huurcommissie   

31-03-24  

Dhr. mr. R. Lagerweij Plaatsvervangend 
lid 

01-01-2021 Senior rechtsbijstand-
jurist 

31-12-24 
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3. Analyse klachten 

3.1 aantal klachten 
 
Klachten 2020 2019 2018 2017 2016 

Ontvangen 68 42 30 45 40 

Hoorzittingen 21 14 14 22 16 

Ongegrond 7 8 5 8 4 

(Deels) Gegrond 12 4 5 7 9 

Niet ontvankelijk na zitting 1 2 5 3 4 

Schikking tijdens zitting/klacht 
ingetrokken na zitting en 
aanhouding 

1 0 0 0 0 

In de loop van de procedure 
overeenstemming bereikt/ 
ingetrokken 

23 15 7 14 10 

Niet in behandeling genomen 17 6 4 3 4 

Afgesloten i.v.m. geen reactie 
klager 3     

Aangehouden/ nog in behandeling 
11 12 2 2 4 

 

Redenen niet in behandeling 
genomen 

2020 

Uitsluitend verzoek schadevergoeding 4 

Bezwaar huurverhoging of verzoek 
huurverlaging 5 

Klacht niet eerst formeel ingediend bij 
Eigen Haard 

4 

Afwijzing/toewijzing woning  2 

Afrekening servicekosten 1 

Aansprakelijkheidstelling Eigen Haard 1 

 

3.2 Totaal klachten (68) 

De Geschillencommissie heeft in 2020 - in vergelijking met 2019 – aanzienlijk meer klachten 
ontvangen. Ten opzichte van 2018 is dit zelfs meer dan verdubbeld. In totaal ontving de commissie in 
2020 68 klachten. Hier zal later in het verslag nader op in worden gegaan.  
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3.3 Klacht ingetrokken na overeenstemming (23) 

In veel gevallen (23) zijn de klager en de werkorganisatie van Eigen Haard tot overeenstemming 
gekomen zonder dat het tot een zitting heeft hoeven komen.  

3.4 Klachten op hoorzitting (21) 

De commissie adviseerde in 2020 over 21 zaken na een hoorzitting. Het merendeel, namelijk 12 
klachten, heeft de commissie (al dan niet gedeeltelijk) als gegrond beoordeeld. In één geval heeft de 
commissie na de zitting klager in zijn klacht alsnog niet-ontvankelijk verklaard. 1 klacht is tijdens/na de 
zitting door klager alsnog ingetrokken. 7 klachten zijn door de commissie ongegrond verklaard.  

Ten opzichte van 2019 zijn er aanzienlijk meer hoorzittingen geweest: 21 hoorzittingen in 2020 ten 
opzichte van 14 hoorzittingen in 2019. Daarbij wordt opgemerkt dat door de lockdown de hoorzitting 
van nog eens 5 klachten uit 2020 noodgedwongen is uitgesteld naar 2021.  

Er zijn in verhouding meer klachten na een hoorzitting (al dan niet gedeeltelijk) gegrond verklaard dan 
in 2019: 12 (deels) gegronde klachten in 2020 (57%) ten opzichte van 4 gegronde klachten in 2019 
(29%).  De commissie heeft haar oordeel over de klachten als adviezen uitgebracht aan de Raad van 
Bestuur van Eigen Haard. De Raad van Bestuur van Eigen Haard heeft in het verslagjaar 2020 alle 
uitgebrachte adviezen overgenomen. 

3.5 Klachten niet in behandeling genomen (17) 

Klagers wisten de commissie in 2020 goed te vinden, wat is terug te zien in het aantal ingediende 
klachten. Van de klachten die de commissie in 2020 heeft ontvangen, heeft zij in 17 gevallen de klacht 
niet in behandeling kunnen nemen op grond van artikel 5 van het reglement. Dit is een sterke 
toename vergeleken bij voorgaande jaren en heeft onder andere te maken met het aantal ingediende 
klachten, dat ook sterk is toegenomen vergeleken bij voorgaande jaren. Later in het verslag zal hier 
nader op in worden gegaan.  

Soms kan de commissie een klacht inhoudelijk niet volledig behandelen omdat een klager klaagt over 
een onderwerp waarover de commissie niet bevoegd is te oordelen (bijvoorbeeld over aanpassing van 
de huurprijs of de hoogte van servicekosten) Vaak kan de commissie wel een oordeel vellen over het 
handelen van Eigen Haard of de communicatie, zonder daarbij een inhoudelijk oordeel te geven over. 
huurvermindering of servicekosten  

Bij 18 klachten in 2020 bestond (een deel van) de klacht uit een verzoek tot schadevergoeding (. 
Aangezien een oordeel over schadevergoeding buiten de competentie van de commissie valt, zijn 
deze (deel)klachten niet in behandeling genomen. In 14 gevallen was de klacht tweeledig,. -Voor het 
deel dat betrekking had op de schadevergoeding werd klager niet-ontvankelijk in de klacht verklaard. 
Over het overige deel van de klacht heeft de commissie wel advies uitgebracht.  

In 4 gevallen kon de commissie de klacht niet in behandeling nemen doordat de klacht niet eerst 
formeel was ingediend bij de werkorganisatie van Eigen Haard. Klagers zijn in die zaken 
(terug)verwezen naar de werkorganisatie.  

Verder zijn er rond de periode dat de huuraanpassingsbrieven huurders bereikten 5 klachten 
binnengekomen gerelateerd aan dit onderwerp. Huurders maakten bij de commissie bezwaar tegen 
de huurverhoging of deden een verzoek tot huurverlaging. Ook in dit soort gevallen is de commissie 
niet bevoegd een advies uit te brengen. Klagers zijn doorverwezen naar de juiste afdeling van Eigen 
Haard of naar de Huurcommissie.  
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3.6 Klachten nog in behandeling / aangehouden (11) 

Eind 2020 zijn er nog 11 klachten in behandeling of zijn aangehouden. Van dit aantal staan 5 klachten 
op de planning voor een hoorzitting. Door de lockdown wegens het coronacrisis zijn deze zittingen 
noodgedwongen uitgesteld. 1 klacht is aangehouden en 5 klachten zijn eind november of december 
ingediend en dus nog in behandeling.  
 

3.7  Soorten klachten 

Soort klachten 2020  2019 

Overlast  9 10 

Onderhoud/klachten met een technische oorzaak 28 13 

Service- en verbruikskosten/ warmtelevering 3 3 

Afwijzing/toewijzing woning (incl. woningruil) 4 6 

Huurprijs 9 2 

Overig:   

- Renovatie (incl. Save) 3 3 
- Bewonerscommissie/complexbeheerder 2 2 
- Leefbaarheid 3 1 
- Juridische procedure 0 1 
- Individuele medewerker 
- Bedrijfsruimte 
- Medehuur/tenaamstelling 
- Aansprakelijkheidstelling 

 

2 
2 
2 
1 

 

 

Vanwege de uiteenlopende inhoud van de klachten heeft de commissie de klachten naar inhoud 
gecategoriseerd. De categorieën zijn als volgt: 

 Overlast; 
 Onderhoud/klachten met een technische oorzaak; 
 Service- en verbruikskosten/warmtelevering; 
 Afwijzing/toewijzing woning; 
 Huurprijs; 
 Overig. 

 
Net als voorgaande jaren zijn de meeste klachten overlast gerelateerd of hebben betrekking op 
onderhoud/ klachten met een technische oorzaak Op een gedeelde tweede plaats komen klachten 
over overlast en over huurprijzen. 
 
Opvallend is de stijging van het aantal klachten met betrekking tot de huurprijs ten opzichte van 
voorgaande jaren. 5 van de 9 klachten konden niet in behandeling worden genomen aangezien dit 
uitsluitend een bezwaar tegen de huurverhoging betrof of een verzoek tot huurverlaging. Echter, de 
overige 4 klachten hadden alle betrekking op de communicatie van Eigen Haard richting klager 
rondom de huurprijs. Klagers kregen geen enkele of zeer vertraagde (soms maanden later) reactie op 
hun vragen, terwijl er door klagers meerdere herinnering en klachten zijn verstuurd. Ook was de 
betreffende afdeling slecht bereikbaar, waardoor klagers het gevoel kregen tegen een muur aan te 
lopen en soms ook betalingsproblemen ondervonden. Uiteindelijk is Eigen Haard met de klager in 3 
gevallen tot overeenstemming gekomen, zonder dat het tot een zitting heeft hoeven komen. 1 klacht is 
nog in behandeling.  
 
Er is in dit verslagjaar één spoedprocedure geweest. Deze klacht wordt later in het verslag besproken. 
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4 Aandachtspunten 
 

4.1 Coronacrisis 

In maart 2020 kreeg Nederland plotseling te maken met de coronapandemie. Ook voor de werkwijze 
van de Geschillencommissie heeft dit gevolgen gehad. Door de twee lockdowns in maart en 
december zijn hoorzittingen noodgedwongen uitgesteld. Alhoewel er veel begrip was bij de 
betrokkenen is er wel een achterstand ontstaan, waardoor de afhandeling van klachten langer heeft 
geduurd. De commissie heeft overleg gehad over de optie om hoorzittingen digitaal te houden. Gezien 
de aard van de klachten in combinatie met de vele betrokkenen tijdens een hoorzitting, heeft de 
commissie ervoor gekozen om hoorzittingen uit te stellen totdat een fysieke bijeenkomst wel weer 
mogelijk was, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.  

In één geval was uitstel van de hoorzitting onwenselijk en heeft de commissie ervoor gekozen deze 
klacht met spoed te behandelen. Dit betrof een klacht over de terughoudendheid van Eigen Haard om 
onderzoek te doen en een oplossing aan te dragen voor de overlast die klager ervaarde van de 
sigarettenrook van haar onderbuurman die volgens klager via kieren haar woning binnendrong. 
Gezien de spoedeisendheid van de klacht heeft de commissie - na toestemming van partijen - 
besloten deze klacht bij uitzondering schriftelijk te behandelen. De commissie heeft geadviseerd de 
klacht gegrond te verklaren aangezien Eigen Haard naar haar oordeel tekort is geschoten in haar 
onderzoeksplicht. Het bestuur heeft dit advies overgenomen.  

4.2 Afwijken van gebruik en beleid 

Ook in 2020 zijn klachten binnengekomen over de rigiditeit van bestaande gebruiken en geschreven 
of ongeschreven beleid. De commissie onderschrijft het belang voor zowel de werkorganisatie van 
Eigen Haard als de huurders om duidelijke gedragslijnen te hanteren. Dit laat onverlet dat aan beleid 
inherent is dat het niet in beton is gegoten en dat er in voorkomende gevallen van af kan worden 
geweken. Toepassing van beleidsregels en procedures dient niet te leiden tot evident onredelijke 
uitkomsten. Wanneer dit toch dreigt, is het aan de werkorganisatie om met inachtneming van de 
beleidsdoelstellingen te zoeken naar een zo billijk mogelijke uitkomst. Kortom: de beleidsuitvoerder 
dient maatwerk te leveren wanneer dat nodig is.  

Net zoals in voorgaande jaren is het de commissie gebleken dat de werkorganisatie niet steeds in 
staat blijkt om maatwerk te leveren. Soms ziet de werkorganisatie geen ruimte om maatwerk te 
leveren uit angst voor precedentwerking, maar soms blijft een motivering geheel achterwege. De 
commissie merkt op dat niet elke afwijking van beleid een onhoudbaar precedent schept. Precedenten 
zijn pas onhoudbaar indien ze aanleiding geven tot het op grote schaal afwijken van het bestaande 
beleid en daarmee de beleidsdoelstellingen of de gegeven budgetten of uitvoeringscapaciteit 
onevenredig schaden. Daarbij wijst de commissie er ook op dat, indien wordt afgeweken van staand 
beleid, het voor de hand ligt uitvoerig te motiveren waarom in het individuele geval aanleiding is 
gezien af te wijken. Ook een motivering van een beslissing af te wijken van beleid voorkomt dat er 
precedentwerking ontstaat. 

De commissie vraagt ook dit jaar aandacht voor het leveren van maatwerk. Dat betekent concreet dat 
uitvoerders zich vaker de vraag moeten durven stellen of er echt geen ruimte is om tot een betere 
uitkomst te komen en om, als de ruimte niet wordt gezien, ook richting bewoners duidelijk te maken 
waarom die ruimte niet bestaat. 
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Opgesloten 
 
Huurder Anke1 is fysiek beperkt. Zij is afhankelijk van een scootmobiel om buiten te komen en ze kan 
geen trappen lopen. Ze woont in een flat waarvan de hoofdingang alleen via een trap bereikbaar is. 
Dat is jarenlang geen probleem geweest. Ze had een gehandicaptenparkeerplaats vlak voor de flat en 
als ze op pad wilde, dan reed haar man de auto de keldergarage in, waar Anke met haar scootmobiel 
via de lift kon komen. Bovendien kan Anke ook via de achteringang naar buiten. Dan slaat het noodlot 
toe: Ankes partner overlijdt en de achteringang is maandenlang geblokkeerd vanwege 
werkzaamheden. Anke kan dus niet bij haar auto. De uitgang van de garage is te steil om met haar 
scootmobiel uit te rijden. Ze is dus praktisch opgesloten in haar flat. 

Anke vraagt aan Eigen Haard of zij haar auto kan parkeren in de keldergarage zodat zij weer 
bewegingsvrijheid heeft. Zij heeft gehoord dat er nog plaatsen vrij zijn. Bovendien heeft haar buurman 
aangeboden om zijn parkeerplaats ter beschikking te stellen. Van Eigen Haard krijgt ze echter te 
horen dat er een wachtlijst is voor parkeerplaatsen en dat ze onderaan de lijst moet aansluiten. Er is 
nu eenmaal een wachtlijst en als daar eenmaal een uitzondering op wordt gemaakt, dan wil iedereen 
met voorrang een parkeerplaats, zo redeneert de betrokken medewerker. Daarnaast stelt de 
medewerker dat de gemeente verantwoordelijk is voor invalidenbeleid. 

Anke wendt zich tot de geschillencommissie. De geschillencommissie oordeelt dat Eigen Haard de 
ruimte had moeten zien om af te wijken van een wachtlijst. De situatie was dermate uitzonderlijk dat 
Eigen Haard geen vrees hoefde te hebben voor precedentwerking. In vrijwel alle gevallen biedt 
namelijk een invalidenparkeerplaats aan de openbare weg de passende oplossing. De commissie 
adviseert het bestuur daarom om dringend een parkeerplaats ter beschikking te stellen. Anke krijgt 
alsnog haar parkeerplaats. 

 

4.3 Communicatie  
 
In 2020 heeft de commissie opnieuw diverse klachten ontvangen waarbij de communicatie met de 
werkorganisatie van Eigen Haard een belangrijke rol speelde. Bij de helft van de in totaal 68 
ingediende klachten was de communicatie een belangrijk onderdeel van de klacht. Gegronde klachten 
zijn vaak gegrond vanwege een gebrekkige communicatie vanuit de werkorganisatie. Hierna zullen 
twee klachten besproken worden om een beeld te schetsen. 

De commissie merkt op dat klagers het terecht belangrijk vinden juist en tijdig te worden 
geïnformeerd. In veel gevallen wordt Eigen Haard verweten niet of niet tijdig te reageren. Meermaals 
blijkt uit interne correspondentie dat de melding of klacht van de klager wel is opgepakt door de 
werkorganisatie of door een derde, maar dat klager niet (altijd) wordt geïnformeerd over de voortgang. 
De klager heeft behoefte aan duidelijkheid. Het gevolg is dat klager het gevoel heeft dat zijn klacht niet 
serieus wordt opgepakt. Dit wordt verergerd wanneer er meerdere afdelingen betrokken zijn in een 
dossier waar een klacht betrekking op heeft. De commissie heeft in 2020 ook enkele keren 
geconstateerd dat het de werkorganisatie onvoldoende lukt om bij dit soort complexe dossiers de 
regie intern goed te beleggen. Dit levert bij klagers een beeld op van een versnipperde organisatie die 
niet als één geheel opereert. 

In 2020 hebben drie klachten betrekking gehad op de rol die Eigen Haard heeft bij de afhandeling van 
gebrekenmeldingen. Het is voor huurders niet steeds duidelijk wanneer van hen initiatief wordt 

 

1 Naam is gefingeerd. 
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verwacht en wie aanspreekbaar is op het moment dat werkzaamheden niet naar tevredenheid worden 
verricht. Deze verwarring is nog duidelijker aanwezig wanneer een woning onderdeel uitmaakt van 
een VVE.  
 
De commissie constateert dat er elk jaar relatief veel klachten worden ingediend die overlast 
gerelateerd zijn. In 2020 hadden negen klachten betrekking op burenoverlast en de wijze waarop 
Eigen Haard in deze dossiers optreedt. In de meeste gevallen wordt Eigen Haard verweten niet 
voldoende actie te ondernemen de overlast die klager ervaart te doen stoppen. Daarnaast valt ook op 
dat Eigen Haard in meerdere gevallen wordt verweten geen hoor en wederhoor toe te passen. 
Daarnaast heeft de commissie enkele malen geconstateerd dat Eigen Haard in overlastzaken niet 
duidelijk is geweest over door betrokkenen zelf te nemen stappen, zoals een bemiddelingsgesprek 
met Beter Buren, alvorens Eigen Haard in dergelijke kwesties (met de middelen die zij heeft) 
intervenieert.   

 
 
Bij wie moet ik zijn? 
 
Badr2 woont in een huurwoning die onderdeel is van een VVE. Hij heeft al enkele maanden last van 
een lekkage. Hij meldt het gebrek bij Eigen Haard, maar het probleem wordt maar niet opgelost.  
 
Tijdens de hoorzitting wordt duidelijk dat het proces van het melden en repareren van gebreken 
ingewikkeld kan zijn. Een huurder moet – zelf – een melding doen van een gebrek, waarna Eigen 
Haard het doorzet aan de VVE-beheerder. Die zet het op zijn beurt door aan een aannemer. De 
huurder moet zelf aan de bel trekken als naar aanleiding van zijn melding het gebrek niet wordt 
verholpen. In het geval van Badr waren medewerkers van verschillende afdelingen betrokken bij het 
afhandelproces, maar voor Badr was het onduidelijk wat er van hem werd verwacht 
 
De commissie heeft vastgesteld dat Eigen Haard erkende dat er in de communicatie veel mis is 
gegaan. Bij dit probleem waren meerdere partijen, afdelingen en medewerkers betrokken geraakt, 
waarbij de regierol en communicatie richting klager ontbrak. De commissie heeft geoordeeld dat Eigen 
Haard eerder had kunnen en moeten constateren dat deze regierol noodzakelijk was en hiernaar had 
moeten handelen. Klager heeft van Eigen Haard onvoldoende terugkoppeling gehad.  

De commissie heeft Eigen Haard geadviseerd, zoals Eigen Haard ook zelf al had aangekondigd, het 
proces van reparatieverzoeken bij VVE-complexen – vooral in het geval van externe beheerders - 
onder de loep te nemen en verbeterpunten te onderzoeken.  
 

 

 

Communicatie in overlastzaken: hoor en wederhoor?  

Huurder Jennie  klaagt dat Eigen Haard haar overlastklachten over de buurman (ook huurder bij Eigen 
Haard) niet serieus neemt. Maar andersom heeft een medewerker van Eigen Haard klachten van de 
buurman over haar wel klakkeloos voor waar aangenomen. Eigen Haard heeft volgens klager ten 
onrechte geen hoor en wederhoor toegepast in deze overlastzaak. Vervolgens heeft de manager op 
zijn beurt ten onrechte geen hoor en wederhoor toegepast bij de behandeling van de klacht van de 
klager over de medewerker.  

 

2 Naam is gefingeerd. 
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De manager heeft klager niet zelf gesproken, maar heeft een afwijzingsbrief gestuurd waarin hij 
namens Eigen Haard uitsluitend is afgegaan op het dossier en de lezing van de medewerker. De 
commissie heeft geadviseerd de klacht gegrond te verklaren en is van oordeel dat hierdoor de toon 
van Eigen Haard in de brief richting klager niet passend is geweest. Het bestuur heeft het advies 
overgenomen. 

 

4.4 Informatievoorziening en communicatie tussen klagers en de geschillencommissie 

De commissie houdt ook bij op welke wijze klachten worden ingediend. In 2019 waren van de 42 
klachten 33 per brief ingediend. Dit was opvallend gezien het digitale tijdperk waar e-mail steeds vaker 
wordt verkozen als communicatiemiddel. Het merendeel van de klagers koos er bovendien voor om - 
na de indiening van de klacht - de communicatie verder via e-mail te laten verlopen. 
In het jaarverslag van 2019 werd de verklaring gezocht bij de informatievoorziening op de website van 
Eigen Haard. Op de pagina met informatie over de Geschillencommissie werd alleen het postadres 
vernoemd als manier waarop een klacht kon worden ingediend. De commissie heeft in het jaarverslag 
van 2019 geadviseerd deze informatievoorziening aan te vullen, zodat klagers ook op een meer 
laagdrempelige wijze via e-mail klachten aan de commissie kunnen voorleggen. 
 
Begin 2020 is de informatie op de website aangepast. Het e-mailadres van de Geschillencommissie is 
toegevoegd als mogelijke manier voor indiening van een klacht. De gevolgen zijn duidelijk. Sinds deze 
aanpassing zijn bijna alle klachten ingediend per e-mail. Slechts 4 klachten zijn ingediend per brief en 
slechts 1 klager heeft daarna aangegeven alle correspondentie per post te willen voeren. Daarnaast is 
er een sterke toename te zien in het aantal ingediende klachten: 68 in 2020 ten opzichte van 42 in 
2019. Het doel om het indienen van een klacht meer laagdrempelig en daardoor ook klantvriendelijker 
te maken is naar het oordeel van de commissie geslaagd. In verhouding worden ook veel klachten 
ingediend die (nog) niet door de commissie in behandeling kan worden genomen. Wellicht richten 
klagers zich door deze laagdrempelige manier van indienen sneller direct tot de commissie. De 
informatie over wanneer een klager een klacht kan indienen bij de Geschillencommissie is aanwezig 
op de website, maar kennelijk is de informatievoorziening onvoldoende begrijpelijk, volledig of 
vindbaar. 
 
De commissie adviseert om de informatievoorziening op de website over klachten en geschillen te 
verbeteren. Daarbij is het behulpzaam om bewoners niet alleen te informeren over waar de 
geschillencommissie over kan oordelen, maar ook duidelijker te maken welke geschillen de 
geschillencommissie niet behandelt. De website vermeldt nu immers slechts in algemene zin dat een 
bewoner voor schadevergoeding naar de kantonrechter kan en voor huurvermindering naar de 
huurcommissie. Deze verwijzing is echter onvolledig. De commissie denkt graag mee over 
verbetermogelijkheden in de informatievoorziening. 
 
4.5 Informatievoorziening en communicatie tussen Eigen Haard en de geschillencommissie 
 
In 2020 heeft de commissie zich vooral gericht op verbeterpunten met betrekking tot de 
informatievoorziening richting klager. De informatie op de website is zoals eerder genoemd 
aangepast, maar ook de uitnodigingsbrieven voor de hoorzitting zijn bijvoorbeeld aangepast, zodat het 
proces voor de klager duidelijker is geworden. De commissie heeft de indruk dat de procedure bij de 
Geschillencommissie bij veel medewerkers van Eigen Haard niet altijd goed bekend is. Het is 
bijvoorbeeld niet altijd duidelijk op welke wijze een zienswijze moet worden ingediend. Er is veel 
verschil tussen de afdelingen. Soms krijgt de secretaris enkel interne mailwisselingen doorgestuurd, 
enkel de mededeling dat een technisch probleem is opgelost of een bericht dat enkel is bedoeld voor 
de commissie en niet geschikt is door te sturen naar de klager. Ook wordt er regelmatig een 
‘zienswijze’ ingediend zonder dat dit is afgestemd met de manager. De commissie wil in 2021 daarom 
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komen met suggesties voor de werkorganisatie van Eigen Haard met enkele algemene 
aandachtspunten voor het indienen van een zienswijze. De commissie ziet in de eerste plaats een rol 
weggelegd voor de managers bij Eigen Haard. De commissie doet de Raad van Bestuur de suggestie 
dat binnen de werkorganisatie managers hun medewerkers goed informeren over de werkwijze bij 
binnenkomst van een klacht via de Geschillencommissie en hierbij ook betrokken te zijn. De ervaring 
is dat als een zienswijze met voldoende aandacht is opgesteld, de kans groter is dat partijen er alsnog 
onderling uitkomen zonder dat het tot een hoorzitting hoeft te leiden. Zowel klager als Eigen Haard is 
hierbij gebaat. 
 
4.  Vooruitblik 2021 
 
Kennismaking bestuur Eigen Haard 
In 2020 is zoals reeds genoemd de samenstelling van de commissie aanzienlijk veranderd. Daarnaast 
is ook de samenstelling van de Raad van Bestuur van Eigen Haard gewijzigd. De commissie gaat in 
2021 daarom graag om tafel met de Raad van Bestuur van Eigen Haard om kennis te maken en 
onderwerpen omtrent de Geschillencommissie te bespreken.5. 

5.   Conclusie en aanbevelingen 

De in 2020 binnengekomen klachten zijn inhoudelijk gezien niet zeer afwijkend van voorgaande jaren. 
Wel is het aantal ingediende klachten en het aantal hoorzittingen aanzienlijk gestegen, wat onder 
meer te maken heeft met de aanpassing van de informatie op de website en de mogelijkheid om een 
klacht per e-mail in te dienen.   
 
De commissie stelt ook dit jaar met genoegen vast dat in veel gevallen klager en werkorganisatie 
(alsnog) tot overeenstemming zijn gekomen, zonder dat het hierbij tot een hoorzitting of advies heeft 
hoeven komen. Er gaat veel goed en de kwaliteit van de interne klachtafhandeling is vaak zeer aan de 
maat. 

Desondanks blijft de communicatie van de werkorganisatie met klagers ook in 2020 een terugkerend 
aandachtspunt. Dat geldt  ook voor de wijze waarop een zienswijze wordt ingediend. 

Aanbevelingen aan Eigen Haard  

De commissie sluit dit verslag dan ook af met veelal dezelfde aanbevelingen aan Eigen Haard als in 
de vorige drie jaarverslagen: 

 Klagers in een vroeg stadium te informeren over het verdere verloop van een verzoek 
of klacht gericht aan de werkorganisatie en de regie te voeren; 

 De werkorganisatie indien nodig in staat te stellen af te wijken van 
standaardprocedures; 

 Lering te trekken ook uit zaken waarin klager en de werkorganisatie alsnog 
overeenstemming bereiken nadat een klacht is ingediend. In 2020 werd een op de 
drie ingediende klachten onderling opgelost voordat het tot een zitting kwam. De 
commissie kent niet de reden of oorzaak van het alsnog oplossen van de klacht. De 
commissie veronderstelt dat in veel van die zaken de klacht kennelijk wel terecht was 
ingediend. 

 Als organisatie ervoor te zorgen dat medewerkers actief nagaan of een klacht of 
reparatieverzoek van een huurder naar tevredenheid is opgelost, en dit ook in 
werkprocedures vast te leggen; 

 De medewerkers via de managers te informeren over de procedure bij de 
Geschillencommissie, waaronder de wijze van indienen van een zienswijze.  

 
Het is de commissie gebleken dat deze aanbevelingen als een nagenoeg permanente opgave gelden. 


