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Op maandag 9 januari 2023 hebben de voorzitter van de huurders-
vereniging, Ton Menke en bestuursvoorzitter Gerold Ooiman van 
corporatie Wonion hun samenwerking bekroond met het ondertekenen
van een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst
maken de huurdersvereniging WijWonen en Wonion voor de komende
jaren afspraken over hun samenwerking en de wijze waarop huurders
kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen met woningcorporatie 
Wonion. Duidelijkheid over wat er mogelijk is en hoe de Overlegwet
wordt uitgevoerd, staan hierbij centraal.

Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging 
en Wonion ondertekend

Nieuwsbrief

Ton Menke (links) en Gerold Ooiman bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.



De afgelopen jaren hebben de huurdersvereniging en 

Wonion op een constructieve manier met elkaar samen-

gewerkt aan de belangen van de huurders. 

Om het belang van een goede relatie te benadrukken is

de samenwerkingsovereenkomst vernieuwd. Met het 

ondertekenen is de samenwerking dan ook opnieuw 

geformaliseerd.

Zowel Gerold Ooiman van Wonion als Ton Menke hechten aan

een goede samenwerking tussen de corporatie en de huurders-

vereniging. Gerold Ooiman: “Wij toetsen bijvoorbeeld ons 

beleid altijd aan het standpunt van de huurdersorganisaties. Wij

werken samen met de gemeente en de huurdersorganisatie aan

de prestatieafspraken. De huurdersorganisatie adviseert ons

verder op tal van punten. Wij zien ze als een zeer belangrijke

partner. Een overeenkomst waarin diverse zaken over en weer

goed zijn geregeld helpt daar enorm bij.” 

Ton Menke van huurdersvereniging WijWonen benadrukt het

belang van deze overeenkomst ook: “Deze overeenkomst 

bevestigt de goede samenwerking van de laatste jaren en geeft

richting voor de toekomst om samen te werken in het belang

van de huurder.”

Het ondertekenen van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst

is het sluitstuk van een zorgvuldig doorlopen overlegproces. Het

is een belangrijke mijlpaal in de onderlinge samenwerking tus-

sen Wonion en Huurdersvereniging WijWonen. 
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