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is  er ie 	IW  ER:jen ri 	 • 	 Zo berichtte de Leeuwarder Courant enige tijd geleden over leeftijdsdiscriminatie in de sociale 

huursector. De journalist beschreef het standpunt van de Woonbond over het hanteren van 

b IfT1 	r1-1 	 t,1 	 leeftijdsgrenzen bij het toewijzen van woningen. Een discussie op Facebook volgde en niet veel 

later een tegengeluid in de eerder genoemde krant. 
- Ons ;Je-H-14.7,z 	OnS 

Elkien omarmt dit soort publieke debatten. Wij hanteren een zorgvuldig beleid bij het toewijzen 
voor veei ing=n1 	5  n, n• 

van woningen en we willen hierbij de belangen van alle huurders en belanghebbenden zo optimaal 

,:•nd•-:;•- .••=1  p 	: 	 mogelijk in evenwicht houden. Dat kunt u in dit Elkien magazine nalezen. Dat wij niet altijd het 

gelijk aan onze zijde vinden, is niet erg. Het houdt ons juist scherp! Zo kan een debat ertoe 

leiden dat wij ons beleid nog eens tegen het licht houden. Of dat we nog eens kritisch kijken 

naar hoe we ons beleid aan u uitleggen. Immers, alleen al een gevoel van discriminatie bij onze 

woningzoekenden geeft ons een kans om onze dienstverlening of communicatie te verbeteren. 

De redactie wenst u veel leesplezier met dit magazine. Vorm uw mening en blijf alstublieft kritisch; 

laat weten hoe u ons werk beleeft! 

Mia Schaafsma, eindredacteur 
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Elkien magazine verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld om u te informeren over onze organisatie en de zaken die spelen bij u 

als bewoner. Heeft u opmerkingen of tips voor onze redactie, dan horen wij dat graag. U kunt uw mening kwijt via de e-mail:
i• • 

• 
redactie@elkien.n1 of via de post in Heerenveen (zie adres achterpagina). Of volg ons op Twitter: @Elkien_ en Facebook: ElkienWonen. 	 NE  • 	• • • •• • 
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Elkien verhuurt verschillende 

soorten woningen, zoals rijtjeshuizen, 

portiekflats en galerijflats. Voor iedere 

woningzoekende wat wils. Wij vinden 

namelijk dat iedereen moet kunnen 

wonen in de plaats en het woningtype die 

bij hem of haar passen. Die individuele 

keuzevrijheid vinden wij erg belangrijk. 

IJ zult begrijpen dat Elkien haar huurders 

graag tevreden houdt, dat ze blij zijn met 

hun woning en wijk of buurt Om woongenot 

en leefbaarheid te bereiken is het belangrijk 

dat huurders met de juiste verwachtingen 

bij elkaar wonen en leven. En sommige 

woningen en buurten zijn juist bijzonder 

geschikt voor een bepaalde doelgroep, zoals 

senioren of jongeren. Wij willen hier tegenover 

woningzoekenden vooraf heel helder over 

zijn. Die speciale woningen worden in eerste 

instantie aangeboden aan woningzoekenden 

uit een bepaalde groep. Wij leggen graag uit 

hoe en waarom Elkien actief adviseert, op weg 

naar een passende woning voor iedereen. 

Bijzondere voorzieningen 
Het bekendste en meest gebruikte etiket 

voor een woning bij Elkien is het label '55+'. 

Wanneer dit type woning wordt aangeboden, 

dan geven wij hiermee aan dat de toekomstige 

bewoner minimaal 55 jaar moet zijn. We 

doen dit omdat deze woningen aan speciale 

eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld de ruimte 

en oplaadpunten voor een scootmobiel. 

Elkien heeft extra geld geinvesteerd in 

deze bijzondere voorzieningen. Of heeft 

een investering gedaan in de buurt, zoals in 

bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum. 

Mede daarom willen we deze woningen 

inzetten voor de betreffende doelgroep. 

Zij zullen hier - nu of op korte termijn - 

optimaal genieten van de extra voorzieningen. 

Vergelijkbare manieren van leven 
Voorkeur voor jong of oud bij het adviseren 

over woningen heeft ook te maken met 

de woonomgeving. Het komt namelijk de 

leefbaarheid en de sfeer in een buurt, wijk of 

wooncomplex ten goede als daar bewoners 

samenleven met vergelijkbare en elkaar 

aanvullende manieren van leven. Hier wijst 

Elkien op, niet dwingend, maar wel adviserend. 

Als een woning vanwege de buurt of het 

complex het beste past bij bijvoorbeeld 

studenten of jongeren onder de 23 jaar, dan 

biedt Elkien deze woning aan iedereen aan met 

de adviserende opmerking van de betreffende 

doelgroep. Is dit het geval, dan betreft 



het bovendien een jongere doelgroep, die 

gebonden is aan een maximale huurprijs 

voor huurtoeslag. Dit doen we bijvoorbeeld 

bij zogeheten studio's waar de slaap- en 

woonkamer dezelfde ruimte delen. Natuurlijk 

mag hier ook iemand wonen die niet tot de 

doelgroep behoort, maar voor een gezin met 

kinderen is zo'n woning veel minder geschikt. 

Door in dit soort gevallen in alle openheid te 

adviseren over wie er beter wel of beter niet 

kunnen wonen, weet de woningzoekende 

duidelijk wat hij kan verwachten van de woning. 

Bovendien beschermen we hiermee ook de 

andere huurders in deze buurt of dit complex. 

Leegstaande woningen ongewenst 
Wanneer het ons echt niet lukt om een geschikte 

kandidaat te vinden voor een woning, is het, 

bij bepaalde complexen, vrij aan andere 

woningzoekenden om te reageren. We kijken 

ook dan nog steeds of een huurder goed past bij 

het complex en zijn of haar buren. Zo laten we 

liever geen student wonen tussen senioren en 

vice verse. Deze manieren van leven sluiten nou 

eenmaal minder makkelijk op elkaar aan en dat kan 

uiteindelijk ten koste gaan van ieders woongenot. 

Soms liggen er echter afspraken met gemeenten 

of wensen van bewonerscommissies, waardoor een 

woning uitsluitend aan de doelgroep verbonden 

aan het label toegewezen kan worden. 
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