
Zonder dat je het meteen doorhebt, 
staat je werk als woonconsulent of 
wijkbeheer in het teken van het huur-
recht. Afhankelijk van hoe de rol is 
ingevuld, kun je daarbij denken aan 
de aanpak van woonoverlast, het op-
stellen van een gedragsaanwijzing, 
woonfraude, hennepteelt, aanvragen 
medehuurderschap of overlijden van 
een huurder. Al deze thema’s kennen 
een wettelijke basis. 

Tijdens deze modulaire training, waarbij 
één casus steeds centraal staat tijdens de 
dagdelen, gaan we met deze basis flink 
aan de slag. Doe je mee?

Verdieping huurrecht 

‘

Modulaire training voor 

wijkbeheerders en 

woonconsulenten

Startdatum:  17 maart 2022

Dagdeel 1:  do. 17 maart 13.00 – 17.00 uur
Dagdeel 2:  do. 31 maart 13.00 – 17.00 uur
Dagdeel 3:  do. 14 april 13.00 – 17.00 uur
Dagdeel 4:  do. 28 april 13.00 – 17.00 uur
Dagdeel 5:  do. 12 mei 13.00 – 17.00 uur
Dagdeel 6:  do. 19 mei 13.00 – 17.00 uur

Kosten:  € 2.000,- exclusief btw

Locatie:  Den Bosch

Inclusief:	 Naslagwerk,	koffie	en		 	
  thee

Doelgroep:  Woonconsulenten, 
  wijkbeheerders,    
  medewerkers sociaal   
  beheer en leefbaarheid
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Dagdeel 1 Overlast: wanneer kom je als corporatie in actie?
• In welke gevallen treed je op als verhuurder en in welke gevallen niet?
• Hoe check je de betrouwbaarheid van een overlastmelding?
• Hoe kijkt een rechter?

Dagdeel 2 Overlast: welke (juridische) acties zijn mogelijk? 
• We gaan in op juridische acties, maar ook op alternatieven, zoals een 

gedragsaanwijzing of
• tweedekansovereenkomst. 
• Procederen: bodemzaak of kort geding? 

Dagdeel 3 Medehuurderschap: hoe zit het juridisch?
• Alle ins en outs over medehuurderschap.

Dagdeel 4 Overlijden van de huurder: omgaan met uitzonderingen 
• Wat doe je als er geen erfgenamen zijn of als de erfgenamen niet 

reageren? Wat mag je doen en wanneer? Kortom: hoe zit het, zowel 
juridisch als praktisch? 

Dagdeel 5 Woonfraude: van in gebruik geven aan derden tot hennepteelt
• Wat is de ontwikkeling van rechtspraak op het gebied van woonfraude 

en in welke gevallen ga je naar de rechter?

Dagdeel 6 Huurrecht en AVG ‘in the mix’ 
• Je bent druk met de opbouw van je overlastdossier, maar je 

ketenpartners weigeren informatie te delen. Welke informatie kun je 
überhaupt in je dossier kwijt? Tijdens deze training combineren we het 
huurrecht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
en weet jij straks welke informatie je mag opvragen én gebruiken in je 
zaak. 


