
Laat u
het geluid 
van huurders 
horen?

Bestuurslid m/v

Wat u kan bieden: 

• een open visie
• een sociale instelling
• interesse in volkshuisvesting
• tijd om deel te nemen aan de 

overleggen, zowel overdag als 
’s avonds. Dit komt neer op 
minimaal 10 uur per maand.

• bereidheid tot het volgen van 
cursussen

Wat wij kunnen bieden:

• een vrijwilligersvergoeding
• een vergoeding van onkosten
• samenwerking met het 

enthousiaste team van de SHOW
• de kans om uw talenten in te zetten 

voor anderen

Als huurders willen wij dat Omnia Wonen luistert naar onze 
wensen. Daar kunt u bij helpen als bestuurslid van de Stichting 
Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW). 
De SHOW overlegt met Omnia Wonen en gemeenten over 
alles wat voor huurders belangrijk is. Van de huurprijs tot het 
bouwen van huizen en van het onderhoud tot leefbare wijken.

Maakt u het verschil voor andere huurders?
Wij zoeken extra bestuursleden in Amersfoort, Elburg, 
Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. U wordt dan 
aanspreekpunt voor huurders in die gemeente.
Ook bent u verantwoordelijk voor de zogeheten 
prestatieafspraken. Dat zijn de jaarlijkse afspraken met Omnia 
Wonen en een gemeente waarin wordt vastgelegd wat er voor 
huurders moet gebeuren.
Daarnaast overlegt het bestuur met Omnia Wonen over 
beleidszaken die huurders in alle gemeenten aangaan, zoals 
bijvoorbeeld het huurbeleid.

Uitdagende maatschappelijke ontwikkelingen
Het leuke aan deze vrijwilligersfunctie is het contact met 
verschillende mensen. Niet alleen medewerkers en directie 
van Omnia Wonen, maar ook ambtenaren, de wethouder en 
natuurlijk veel huurders. Want voor hen doet u het uiteindelijk. 
Als bestuurslid zorgt u dat zij betaalbaar kunnen wonen in een 
goed onderhouden huis in een fijne buurt. 
In deze tijd is dat extra uitdagend. Door hoge energieprijzen, 
een groot woningtekort en de energietransitie zijn er veel 
maatschappelijke ontwikkelingen die huurders raken.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? U vindt meer informatie op onze website showhb.nl.
Of neem meteen contact op met onze secretaris Herman Kost. Hij wil u graag meer vertellen over deze 
functie. Herman is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 55 93 24 22 of per e-mail via info@showhb.nl.


