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Wij krijgen aanmeldingen binnen van huurders uit het hele land. Wanneer meerdere 

huurders zich aanmelden uit dezelfde plaats of regio verenigen we deze in lokale of 

regionale Whatsapp- of Signal-appgroepen. Die appgroepen bieden de mogelijkheid 

om je samen te organiseren rondom het weigeren van de huurverhoging en kunnen 

gebruikt worden voor onderlinge communicatie, het bieden van wederzijdse hulp en 

het organiseren van activiteiten. 

Het idee achter een solidariteitsnetwerk is dat huurders elkaar helpen bij de verschil-

lende facetten van deze actie. Deelnemers zijn hiervoor samen verantwoordelijk. 

Zonder solidariteit tussen huurders en strijd van onderop komen we nergens. In deze 

handleiding gaan we dieper in op de organisatie rondom het weigeren van de huur-

verhoging en geven we inzicht in welke activiteiten wanneer en door wie lokaal kun-

nen worden opgepakt om deze actie samen tot een succes te maken! 

2. Lokale solidariteitsnetwerken

Download Signal voor 
Android, iOS of Windows

Download Whatsapp voor 
Android, iOS of Windows

De actie Wij Weigeren de Huurverhoging (WWDH) is een actie gebouwd voor en door 

actieve huurders, vrijwilligers en activisten. Samen zijn we de jarenlange huurstijgin-

gen zat en eisen meerjarige huurbevriezing, om wonen weer betaalbaar te maken 

en te houden. In deze handleiding gaan we iets dieper in op onze werkwijze en actie 

methode en wat jij als weigeraar of sympathisant kunt doen om deze actie tot een 

succes te maken.

De actiemethode van WWDH is bedoeld om huurders zelf de gereedschappen in 

handen te geven om meerjarige huurbevriezing af te dwingen, door gebruik te maken 

van het wettelijke recht om de huurverhoging te weigeren. Door zich te organiseren 

in regionale of lokale solidariteitsnetwerken voor en door huurders kunnen we onze 

eisen voor huurregulering en bevriezing of verlaging van alle huren voor een periode 

van 5 jaar kracht bijzetten. 

Deze handleiding is opgesteld om houvast te geven aan huurders die net beginnen 

met deze  jaarlijks terugkerende huuractie. We hopen hiermee actieve bewoners te 

helpen om de actie lokaal te organiseren en de onderlinge solidariteit te versterken. 

Samen bouwen we kracht op in solidariteitsnetwerken van huurders zodat de huurac-

tie elk jaar op grotere schaal herhaald kan worden, net zolang tot ons doel: lagere 

huren en woonzekerheid, voor iedereen is bereikt.

1. Welkom bij Wij Weigeren De Huurverhoging!

https://signal.org/nl/download/
https://www.whatsapp.com/download
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3. Globale planning en jaarindeling

2e kwartaal | April - Juni (Q2) - vervolg
Mobiliseren 
De actie komt op stoom en er wordt landelijk gemobiliseerd via (sociale) media en 

lokaal via werving op straat door middel van flyer-acties. Zowel lokaal als landelijk 

kunnen er taken opgepakt worden binnen het campagneteam, zoals het maken en 

verspreiden van actiemateriaal of reageren op de actualiteiten door het schrijven van 

artikelen en de nieuwsbrief.

 

Flyeren

We stellen gratis flyers beschikbaar via De Rode Lap om in jouw stad, dorp of regio 

een flyeractie organiseren. Stickers en posters zijn ook beschikbaar tegen een kleine 

vergoeding. De beste periode om flyers te verspreiden is vanaf april / mei tot 1 juli, 

maar in principe kan er het hele jaar door geflyerd worden. Dit organiseer je binnen 

je lokale solidariteitsnetwerk. Een goede manier om hiervoor aandacht te vragen is 

het versturen van een persbericht naar de lokale media of via sociale media. Lees 

meer over deze standaard persbericht in 5. Activiteiten en acties op pagina 9.

3e kwartaal | Juli - September (Q3)
Weigeren & Wederzijdse Hulp

Op 1 juli weigeren jullie collectief de huurverhoging! In de laatste weken voor en na 1 

juli wordt er vol ingezet op de campagne en zullen veel huurders met vragen zitten. 

Binnen de solidariteitsnetwerken wordt zoveel mogelijk informatie gedeeld en weder-

zijdse hulp geboden aan weigeraars. 

Op landelijk niveau faciliteren we dit via het delen van kennis, het verzorgen van we-

binars en het verstrekken van conceptpersberichten en actiemateriaal. Lokaal kan de 

media geïnformeerd worden en kunnen er fysieke informatiebijeenkomsten worden 

georganiseerd zoals een huudersspreekuur of informatieavond. 

Tijdsframe: van 1 juli tot 1 juli, vier kwartalen. 
De actiemethode van Wij Weigeren de Huurverhoging kan elk jaar worden uitgevoerd, 

totdat we samen huurbevriezing afdwingen bij politici en verhuurders. 

Omdat onze actie te maken heeft met een aantal vaste data rondom de jaarlijkse 

huurverhoging (meestal de eerste brief vóór 1 mei, de huurverhoging per 1 juli, enz.) 

kunnen we de actie en de daarbij horende organiserende taken indelen per kwartaal. 

Wij bieden de gereedschappen om hier per periode mee aan de slag te gaan, binnen 

je eigen lokale solidariteitsnetwerk, (huurders)netwerk, actiegroep of vereniging. 

1ste kwartaal | Januari -  Maart (Q1)
Organiseren

In het eerste deel van het jaar is er ruimte om de eerste organiserende stappen te 

zetten. Gedurende het hele jaar werven wij deelnemers en proberen we deze deel-

nemers onder te brengen bij een lokaal solidariteitsnetwerk. Bestaat er nog niet zo’n 

solidariteitsnetwerk in jouw omgeving dan kun je hierin het initiatief nemen om deze 

op te starten. In dit kaartje kun je zien welke solidaiteitsnetwerken al bestaan of in 

oprichting zijn. Binnen de solidariteitsnetwerken kan er kennisgemaakt worden en 

een begin gemaakt worden aan plannen voor de komende maanden.

2e kwartaal | April - Juni (Q2)
Organiseren

In het tweede kwartaal (meestal vóór 1 mei) ontvangen huurders het voorstel tot 

huurprijsaanpassing per 1 juli. Binnen de solidariteitsnetwerken kunnen een aantal 

organiserende rollen worden verdeeld, zoals contactpersoon of perswoordvoerder. 

Zie 4. Rolbeschrijving en taken op pagina 7 van deze handleiding voor een uitgebrei-

dere uitsplitsing van de mogelijke rollen binnen een solidariteitsnetwerk.

3. Globale planning en jaarindeling

https://derodelap.nl/wij-weigeren-de-huurverhoging/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-4xbgLgLTW4KjHftvbx_LN1lkndrUQI&usp=sharing
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Alle onderstaande rollen kunnen deels, alleen, of samen worden uitgevoerd. Kijk 

daarin samen wat mogelijk is en wie welke rollen of taken wil oppakken. Onderstaan-

de is slechts een houvast, alle taken zijn vrij op te pakken of te verdelen en naar eigen 

inzicht en kunnen, uit te voeren. 

Deelnemer: 
Deze persoon doet mee aan de actie, kan deelnemen aan de appgroep en onder-

schrijft het solidariteitsprincipe van WWDH. Samen bouwen we kracht op om met 

zoveel mogelijk mensen de huurverhoging te weigeren en elkaar hierbij wederzijdse 

hulp te bieden.  

Contactpersoon: 
Deze persoon houdt contact met de landelijke organisatie van WWDH en wordt op de 

hoogte gebracht van nieuwe aanmeldingen in de regio. Dit gebeurt met een bellijst. 

Bellen kan m.b.v. een belscript en is op aanvraag beschikbaar. De contactpersoon 

verwelkomt de nieuwe aanmelders bij het lokale solidariteitsnetwerk en legt eventu-

eel telefonisch contact om te vragen wat de aanmelder motiveert, legt basale dingen 

over deze actie uit, vraagt welke rol de persoon wil oppakken en voegt deze toe aan 

de lokale WWDH-app (Whatsapp of Signal). Bij veel aanmeldingen kan een belteam 

worden samengesteld, die de contactpersoon ontlast.

Op de website kunnen we contactinformatie toevoegen van een lokale groep met 

contactpersoon. De contactpersoon is lid van de landelijke coordinatiewerkgroep 

waarin ervaringen en plannen worden uitgewisseld. 

Perswoordvoerder: 
Deze persoon houdt contact met de lokale pers en stelt eventueel een perslijst op. Bij 

een flyeractie kan er door deze persoon een standaard persbericht worden verstuurd 

naar de lokale media. Vraag deze op bij de landelijke organisatie via info@wijweige-
rendehuurverhoging.nl Eventueel kan deze persoon artikelen schrijven, inhoud voor 

de nieuwsbrief aanleveren of tekstjes schrijven voor een lokaal social media account. 

Deze persoon kan deelnemen in de landelijke media appgroep.

4. Rolbeschrijving en taken

4e kwartaal | Oktober - December (Q4)
Succes & de Huurcommissie

Op 1 oktober wordt voor veel deelnemers duidelijk of zij succesvol de huurverhoging 

hebben kunnen weigeren of dat ze eventueel naar de Huurcommissie moeten voor 

een verzoekschriftenprocedure. Wederom speelt informatievoorziening en wederzijd-

se hulp een belangrijke rol. 

Op landelijk niveau faciliteren we dit via het delen van kennis, het verzorgen van We-

binars en het verstrekken van conceptpersberichten en actiemateriaal. Lokaal kan de 

media geïnformeerd worden en kunnen er fysieke informatiebijeenkomsten worden 

georganiseerd. Ook kun je een huurdersspreekuur organiseren om elkaar hierbij te 

helpen.

Organiseren

Richting het eind van het jaar zullen de eerste voorbereidingen gemaakt worden voor 

de actie van het jaar daarop. Het verstevigen van het lokale solidariteitsnetwerk (in 

kennis en menskracht) krijgt in deze periode alle aandacht.

3. Globale planning en jaarindeling

mailto:info@wijweigerendehuurverhoging.nl
mailto:info@wijweigerendehuurverhoging.nl
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Gedurende het jaar zijn er verschillende acties of activiteiten te organiseren binnen 

je lokale solidariteitsnetwerk om de actie van Wij Weigeren de Huurverhoging tot een 

succes te brengen. Voor de globale planning en wanneer je welke activiteiten het best 

kunt uitvoeren, blader terug naar 3. Globale planning en jaarindeling.

Flyeracties organiseren
Voor 1 mei wordt de jaarlijkse huurverhoging voor 1 juli aangekondigd. Tussen 1 

mei en 1 juli kun je het beste in jouw stad, dorp of regio een flyeractie organiseren. 

Probeer zoveel mogelijk (sociale) huurders te bereiken met je flyeracties en maak er 

vooral een gezellige dag van samen met je mede deelnemers. Flyers zijn (gratis) te 

bestellen via De Rode Lap. Zorg ervoor dat de flyers optijd worden besteld.

Persbericht versturen en media contact 
Als je een flyeractie wil aankondigen is een concept persbericht op aanvraag beschik-

baar die je kan aanpassen aan de lokale omstandigheden. Laat de perswoordvoerder 

deze vervolgens versturen naar lokale kranten en media uit de perslijst. 

Mail hiervoor naar info@wijweigerendehuurverhoging.nl 

Solidariteits appgroepen opzetten en onderhouden 
Lokale solidariteitsnetwerken organiseren zich in een lokale appgroep (Whatsapp 

of Signal) waarin huurders die meedoen met de actie contact kunnen houden. Deze 

appgroep fungeert als een solidariteitsnetwerk waarin huurders wederzijdse hulp 

bieden bijvoorbeeld als een verhuurder vervelende dreigbrieven, sms- en appbericht-

jes of e-mails stuurt zonder wettelijke grond. Of bij het opstarten van een procedu-

re bij de Huurcommissie. Lees hiervoor ons Stappenplan en de antwoorden op de 

veelgestelde vragen (FAQ). Het is belangrijk je deze kennis eigen te maken zodat 

je anderen kan gaan helpen. Ook als er informatiebijeenkomsten, webinars, over-

leg momenten, flyeracties, eisenoverhandigingen voor huurbevriezing, of landelijke 

acties worden georganiseerd kan dat in de appgroep worden gedeeld met andere 

deelnemers.

5. Activiteiten en acties

Coördinator: 
De coördinator neemt het voortouw bij het organiseren van acties en bijeenkomsten, 

zoals een flyeractie, protestactie, informatiebijeenkomst of lokaal webinar. Leg hier-

voor contact met andere lokale initiatieven, vraag lokaal naar solidariteit voor jouw 

activiteit en zoek eventueel naar een geschikte locatie, datum en tijdstip. Andere ta-

ken zijn het onderhouden van contact met leden van het lokale solidariteitsnetwerk, 

zorgen dat alle deelnemers betrokken blijven bij de actie en het onderling verbinden 

van huurders en relevantie organisaties en initiatieven. 

Jurist: 
Heb je juridische kennis of ervaring met huurrecht, procedures of de Huurcommissie 

en wil je alle technische details van onze actie kennen, wordt dan het juridische aan-

spreekpunt van jouw solidariteitsnetwerk. Deze persoon kan deelnemen in de lande-

lijke FAQ-appgroep.

Sociale mediabeheerder: 
Indien gewenst kan je met jouw lokale groep een account aanmaken op verschillen-

de sociale media kanalen zoals Facebook, Twitter of Instagram om lokaal aandacht 

te vragen voor jullie actie. Deze accounts kunnen door meerdere personen beheert 

worden. 

 
E-mail beheerder: 
Elke lokale groep wordt geacht zelf mensen lokaal te begeleiden in het weigeren van 

de huurverhoging. Hiervoor kunnen we een e-mailadres (naamplaats@wijweigeren-

dehuurverhoging.nl) aanmaken. Het is wenselijk wanneer een of meerdere personen 

deze webmail regelmatig bijhouden. Deze webmail kan gebruikt worden voor het 

beantwoorden van vragen, communicatie met andere (actie)groepen of het versturen 

van de persberichten. Het is mogelijk de webmail te koppelen aan een emailprogram-

ma zoals Thunderbird. Vraag hiervoor de SMPT instelling aan via info@wijweigeren-
dehuurverhoging.nl. De loginpagina voor je lokale mailbox vind je via deze link 

webmail.wijweigerendehuurverhoging.nl

4. Rolbeschrijving en taken

https://derodelap.nl/wij-weigeren-de-huurverhoging/
mailto:info@wijweigerendehuurverhoging.nl
https://wijweigerendehuurverhoging.nl/Wordpress/wp-content/uploads/2022/08/WWDH_Stappenplan-NL.pdf
https://wijweigerendehuurverhoging.nl/faq-de-huurverhoging/
mailto:info@wijweigerendehuurverhoging.nl
mailto:info@wijweigerendehuurverhoging.nl
webmail.wijweigerendehuurverhoging.nl
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WWDH beschikt over een FAQ de huurverhoging (veelgestelde vragen) op de website 

die periodiek wordt bijgewerkt. 

Het gaat zeker voorkomen dat je vragen hebt of moet beantwoorden in de verschil-

lende stadia van deze actie. Om je daarbij te helpen hebben we onderstaand stroom-

schema ontwikkeld om de kennis hierover zoveel mogelijk te delen. 

Stroomschema
1. Lees eerst het volledige Stappenplan op onze website. 

2. Geeft het stappenplan geen antwoord op uw vraag? 

Kijk dan tussen de veelgestelde vragen op de website.

3. Kom je er niet uit?  Stuur ons dan een email via: 

info@wijweigerendehuurverhoging.nl

4. Of meld je aan voor een van de (landelijke) Webinars en informatiebijeenkomsten. 

Wij proberen antwoorden te geven of toe te lichten. 

Zie tevens het aanmeldformulier voor de webinars voor data en tijden.

6. FAQ de huurverhoging

Webinars, infobijeenkomsten en huurdersspreekuren
Periodiek organiseren we (landelijk) online webinars waar je je via de website voor 

kunt aanmelden. Deze zullen worden aangekondigd via de nieuwsbrief en in de ap-

pgroepen. Hier leggen we het verloop van de actie uit en kun je vragen stellen. Wil je 

zelf helpen bij het verzorgen van een webinar? Neem dan contact op met de landelij-

ke organisatie via info@wijweigerendehuurverhoging.nl.

Lokaal kun je ook een webinar, informatiebijeenkomst of huurdersspreekuur organi-

seren. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemers die weinig of geen toegang hebben tot de 

online webinars toch voorzien van informatie. Uiteraard zijn dit ook goede momenten 

om lokaal kennis te maken met elkaar en nieuwe mensen te betrekken bij deze actie. 

Fondsenwerving
Deelnemen aan de actie Wij Weigeren de Huurverhoging is gratis. Je kunt een donatie 

doen om de actie kostendekkend te maken of hier lokaal geld voor werven. Met deze 

middelen kunnen we o.a. de flyers gratis ter beschikking stellen, posters en stickers 

drukken, acties organiseren, de organisatie draaiende houden en de website mogelijk 

maken. Het is goed om je te realiseren dat wanneer je lokaal veel gebruik maakt van 

de gratis flyers, de landelijke organisatie hiervoor betaalt. Het kan dus geen kwaad 

om via lokale fondsenwerving een deel van deze kosten weer terug te verdienen, zo 

houden we de actie kostendekkend. Doneren kan via het donatieformulier op de 
website. 

5. Activiteiten en acties

https://wijweigerendehuurverhoging.nl/Wordpress/wp-content/uploads/2022/08/WWDH_Stappenplan-NL.pdf
https://wijweigerendehuurverhoging.nl/faq-de-huurverhoging/
https://wijweigerendehuurverhoging.nl/#webinar
http://www.wijweigerendehuurverhoging.nl/#webinar
mailto:info@wijweigerendehuurverhoging.nl
http://www.wijweigerendehuurverhoging.nl/doneer
http://www.wijweigerendehuurverhoging.nl/doneer
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8. WWDH & BPW ORGANISATIE STRUCTUUR

We worden als actiegroep ondersteund door de Bond Precaire Woonvormen (BPW), 

een vereniging die zich al meer dan 10 jaar bezig houd met het collectief organise-

ren van huurders in lokale solidariteitsnetwerken. Samen proberen we een traditie 

in huurdersland te introduceren waarbij huurders zelf eisen stellen en deze kracht 

bijzetten middels directe actie: o.a. door het weigeren van de huurverhoging, huursta-

kingen, het voorkomen van dakloosheid door het stoppen van huisuitzettingen en het 

claimen van woonrechten. Ons doel is woonzekerheid voor iedereen. Dat begint bij 

een betaalbaar huis waar je veilig en fijn kan wonen en een toekomst kan opbouwen.

De BPW is een vereniging voor mensen die tijdelijk, onzeker of te duur wonen. Meer 

dan 1 miljoen huurders wonen te duur. Daarom ondersteunt de BPW de actiecam-

pagne Wij Weigeren De Huurverhoging op organisatorisch, juridisch en financieel 

vlak. WWDH en BPW zijn nadrukkelijk solidariteitsinitiatieven en geen klantenservice. 

Zonder solidariteit tussen huurders en strijd van onderop komen we nergens. 

 

Om huurders duurzaam te organiseren en politieke verandering te bewerkstelligen 

moedigen we je aan ook lid te worden van de BPW. Om naast betaalbaarheid ook 

te strijden voor woonzekerheid en bij te dragen aan de bredere woonstrijd. Samen 

staan we nog sterker richting verhuurders en de politiek om ons idealen te realiseren.

Lid worden van de BPW kan via het lid-worden formulier op de website. 

7. Bond Precaire Woonvormen (BPW)

http://www.bondprecairewoonvormen.nl/lidworden
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Standaardbrief automatische huurincasso intrekken (.pdf)

Stappenplan Wij Weigeren de Huurverhoging NL (.pdf)

Step-by-step plan Wij Weigeren de Huurverhoging EN (.pdf)

Poster (.pdf)

Flyer (.pdf)

Sticker (.pdf)

Logo (.jpeg)

Logo (.png)

info@wijweigerendehuurverhoging.nl

Facebook.com/WijWeigerenDeHuurverhoging/

Twitter.com/BevriesDeHuur

Instagram.com/wijweigerendehuurverhoging/

9. BIJLAGEN

10. ACTIEMATERIAAL

11. COLOFON

https://wijweigerendehuurverhoging.nl/Wordpress/wp-content/uploads/2022/08/WWDH_Standaardbrief_Huurincasso_intrekken.pdf
https://wijweigerendehuurverhoging.nl/Wordpress/wp-content/uploads/2022/08/WWDH_Stappenplan-NL.pdf
https://wijweigerendehuurverhoging.nl/Wordpress/wp-content/uploads/2022/08/WWDH_Step-by-step_Plan-EN.pdf
https://wijweigerendehuurverhoging.nl/Wordpress/wp-content/uploads/2022/04/WWDHV-Poster-Final_Export.pdf
https://wijweigerendehuurverhoging.nl/Wordpress/wp-content/uploads/2022/04/WWDHV-Flyer-Final_Export.pdf
https://wijweigerendehuurverhoging.nl/Wordpress/wp-content/uploads/2022/04/WWDHV-Sticker-Final_Export.pdf
https://wijweigerendehuurverhoging.nl/Wordpress/wp-content/uploads/2022/12/Logo.jpg
https://wijweigerendehuurverhoging.nl/Wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Wij-Weigeren-de-Huurverhoging-Logo-Final-1.png
https://www.instagram.com/wijweigerendehuurverhoging/
https://www.instagram.com/wijweigerendehuurverhoging/
https://www.instagram.com/wijweigerendehuurverhoging/
https://www.instagram.com/wijweigerendehuurverhoging/
https://www.instagram.com/wijweigerendehuurverhoging/
https://www.instagram.com/wijweigerendehuurverhoging/

