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•       Het sociaal plan  
•       Vragen? 
 
 

 
In september 2020 ontving u van ons de laatste nieuwsbrief. Wij vertelden u toen dat we samen met de 
klankbordgroep aan de slag gingen met het sociaal plan. Onze nieuwe projectleider Wonen gaat in november 
2020 verder met de vervolggesprekken.  
 

>> Het sociaal plan 
 
Waarom is een sociaal plan nodig?  
Het is belangrijk dat uw rechten en plichten als huurder voor project De Bres goed zijn vastgelegd. Dit doen we in een 
sociaal plan. Een sociaal plan bevat de wettelijke voorwaarden voor alle huurders én voor WoonInvest. Zowel de 
klankbordgroep als Huurdersvereniging Respectus zijn voor u betrokken bij de opstelling van het sociaal plan. 
 
Wat is de rol van de klankbordgroep? 
De klankbordgroep gaat namens alle bewoners van uw woongebouw in gesprek met WoonInvest, onder andere over 
de invulling van het sociaal plan. In dit sociaal plan leggen we de gezamenlijke afspraken vast. Denk hierbij aan de 
verhuiskostenvergoeding, de stadsvernieuwingsurgentie en bijvoorbeeld de regels bij terugkeer. Heeft u een vraag 
aan de klankbordgroep? Stuur gerust een e-mail aan klankbordgroepdebres@gmail.com.  
 
Wat is de rol van Huurdersvereniging Respectus? 
Respectus behartigt de belangen van alle huurders van WoonInvest. Respectus is de formele huurdersorganisatie van 
WoonInvest op basis van de Woningwet. In project De Bres behartigt Respectus ook uw belangen als het gaat om het 
sociaal plan en ondersteunt Respectus waar nodig de klankbordgroep.  
 
Het sociaal plan is pas definitief als de klankbordgroep én Respectus akkoord zijn 
Zowel de klankbordgroep als Respectus kunnen onafhankelijk advies inwinnen voor het samenstellen en beoordelen 
van het sociaal plan. Als de klankbordgroep akkoord is met het sociaal plan krijgt vervolgens Respectus de tijd om het 
goed te bekijken. Als Respectus het er ook mee eens is dan maakt WoonInvest het sociaal plan definitief. U ontvangt 
dan een vastgesteld exemplaar.  
 
 

>> Vragen?  
 
Heeft u de vernieuwde projectsite al gezien?  
Op onze projectsite https://de-bres.wooninvest.nl vindt u nu met één klik antwoord op alle veel gestelde vragen over 
het project.  
 
Liever persoonlijk contact?   
Neem dan contact op met uw woonconsulent Yasmina Bousraou. U bereikt haar op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur via 070 301 11 24. Of stuur een e-mail aan nieuwstraatvenestraat@wooninvest.nl. 
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