
Deze brochure is voor huurders die zich willen organiseren om hun recht 

op goede huisvesting op te eisen. Woon je tijdelijk, onzeker of te duur? 

Dan is deze brochure voor jou. Je vindt hierin een stappenplan hoe je je 

kan organiseren in een solidariteitsnetwerk.

HAAL JE WOONRECHT MET 
BOND PRECAIRE WOONVORMEN

STEEDS MEER VORMEN VAN 
ONZEKER WONEN:

 » Bruikleen en antikraak

 » Tijdelijk contract onder de Leegstandwet

 » Huur ‘naar aard van korte duur’

 » Campuscontract

 » Shortstay

 » Hospitaverhuur

 » Tussenhuur en huisbewaring

 » Onderhuur of bewoning zonder contract 

Sinds 1 juli 2016:

 » Tijdelijk contract zelfstandige woning 

 » Tijdelijk contract kamers 

 » Tijdelijk contract grote gezinnen 

 » Jongerencontract

Alles flex? 
Ga je al jaren van flexwoning naar 
flexwoning en wil je eindelijk eens 
vaste grond onder de voeten? Ben je 
het beu de hoofdprijs te betalen voor 

tijdelijke verhuur zonder rechten? Of 
staat de controleur ook regelmatig bij 
jou in de kamer?  

De norm van het huren is van vast 
naar flex aan het verschuiven. Het hui-
dige politieke beleid zorgt voor steeds 
meer vormen van flexhuren. Dat bete-
kent minder rechten voor huurders en 
meer (woon)onzekerheid.
 
Eis je recht op 
Goede woonruimte is de basis van een 
stabiel bestaan en is cruciaal voor je 
functioneren in je werk, relatie, sociale 
leven en geestelijk welzijn.

Bij alle vormen van flexwonen geldt: 
Doe je niets, dan staat je lot vast. Je 
staat binnenkort op straat en mis-
schien moet je ook de stad verlaten. 
Handel dus pro-actief!

BELANGRIJKSTE PROBLEMEN:

 » 262.000 sociale huurwoningen 

verdwenen in zes jaar (2009-2015)

 » De huren van corporaties stegen in zes 

jaar met 28,8% (2010-2016)

 » Meer dan 25% van de sociale huurders 

leeft onder de armoedegrens

 » Acht jaar is de gemiddelde wachttijd voor 

een sociale huurwoning

 » Steeds meer mensen in woononzekerheid 

door flexhuur

Samen strijden
Als huurders zich verenigen, 
kunnen huisuitzettingen gestopt 
worden, moeten verhuurders zich 
verantwoorden en kan alternatieve 
woonruimte afgedwongen worden. 
Wie niet strijdt, verliest altijd.

ZET EEN SOLIDARITEITSNETWERK OP!
Samen sta je sterk. Wat je als individu niet voor elkaar krijgt, lukt wel samen als 
groep. Dat begint bij het creëren van een solidariteitsnetwerk in jouw stad of buurt. 
Met steun van dit netwerk bouw je maatschappelijke en politieke druk op. Hoe doe 
je dat? De BPW heeft een stappenplan voor je gemaakt. 

Samen met ons, de Bond Precaire 
Woonvormen, kan je je woonrechten 
terugwinnen.

Wij zijn een vrijwilligersvereniging 
die samen met huurders strijdt 
voor stabiele, goede en betaalbare 
huisvesting voor iedereen.

T I J D E L I J K ? 
O N Z E K E R ? 
TE DUUR?

Ω       CHECK HET STAPPENPLAN Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω



SOLIDARITEITSNETWERK 
.STAPPENPLAN.

INFORMEER!
Wat voor contract of probleem heb je? Kijk op de website van de BPW en informeer 

via het vragenformulier op www.bondprecairewoonvormen.nl

ANALYSEER! 
We maken een analyse welke rechten jij wel of niet hebt. We gaan kijken hoe we het 

probleem samen aan kunnen pakken. Zitten je buren met dezelfde situatie?

CONTACTEER!
Contacteer de verhuurder en leg je probleem voor. Wordt het opgelost? 

Ja? » Hoera!

Nee?  » Organiseer je verder.

ORGANISEER! 
Vaak luistert een verhuurder niet naar individuele huurders, maar wel naar een georganiseerde groep.

 » Neem contact op met buren of medebewoners. 

 » Beleg samen met de BPW een huurdersvergadering in jouw buurt.

 » Contacteer samen met ons een gespecialiseerde huurrechtadvocaat. 

 » Bespreek de gemeenschappelijke problemen als groep en formuleer een set eisen. 

PUBLICEER!
Maak je woonstrijd zichtbaar. Zo bouw je maatschappelijke druk op.

 » Bedenk een naam voor jullie groep en zet jullie verhaal op papier. De BPW 

kan hierbij helpen.

 » Maak accounts op social media of bouw een website. Maak zo je 

woonstrijd zichtbaar aan familie, vrienden, de lokale pers en lokale politiek.

 » Download posters op de BPW-website en hang ze op in de buurt. 

CONFRONTEER!
Nu is het tijd dat verhuurders onze eisen gaan inwilligen. Maak bij onder-

handelingen gebruik van het solidariteitsnetwerk en laat je niet tegen elkaar 

uitspelen. Hoe meer mensen jullie openlijk steunen, hoe sterker jullie staan.

 » Bouw maatschappelijke en politieke druk op met huurdersacties.

 » Nodig de lokale pers uit bij acties en vergroot zo de druk. 

 » Durf te confronteren.

WAT WIL DE
BOND PRECAIRE WOONVORMEN?
Met onzekere contracten op je werk en voor je woning kan 
je geen bestaan opbouwen. De Bond Precaire Woonvormen 
gaat dit veranderen.
 
Wij willen bestaanszekerheid voor iedereen. Dat begint bij 
goede huisvesting. Daarom zetten wij ons in voor:  

 
Gelijkwaardigheid

 » Een (normaal) vast huurcontract moet weer de norm 

worden. 

 » Huurrecht voor allen. Net als vaste huurders krijgen 

flexhuurders recht op vervangende woonruimte en 

verhuiskostenvergoeding.

Solidariteit 

 » Breed toegankelijke sociale huur. De stad is voor iedereen.

 » Huisuitzettingen moeten stoppen.

 » Betaalbaar huren. Sloop de marktwerking, huren omlaag!

Zeggenschap

 » Huurders krijgen zeggenschap over hun woonruimtes 

en woonomgeving. 

Sluit je aan 
Doe mee met de BPW en sluit je aan bij onze 
sociale beweging. Hoe meer mensen ons steunen, 
hoe beter wij jou nu kunnen helpen en wij samen
in de toekomst anderen kunnen helpen. We kunnen 
die strijd alleen winnen met jouw hulp. 
 
Je kan op drie manieren steunen, als sympathisant, 
als donateur of als lid. Je leest hier meer over op 
onze website.  

Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht 
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www.bondprecairewoonvormen.nl 

contact@bondprecairewoonvormen.nl

      facebook.com/BondPrecaireWoonvormen

     twitter.com/PrecWoonvormen
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Je staat er niet alleen voor. Wij 
roepen onze achterban op om 
je te steunen en vergroten zo 

de aandacht voor jouw initiatief 
via ons netwerk. Wij geven ook 

tips. Bijvoorbeeld over hoe je 
een persverklaring maakt, een 
actie organiseert of juridische 

hulp inschakelt.

Dit stappenplan is een model. 
Een garantie voor succes 
is er niet. Maar weet wel: 

maatschappelijke verandering 
begint altijd van onderop. Je 

organiseren in een solidariteits- 
netwerk vergroot de kans op 

goede huisvesting aanzienlijk. 

Foto: Jan Reinier van der Vliet


