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Inleiding 

Op huurdersorganisa1e rust de verplich1ng om hun achterban te informeren over en te betrekken bij 
hun besluitvorming en advisering. Als gevolg van privacywetgeving en mogelijkheden tot zorgvuldig 
beheer van gegevens door huurdersorganisa1es zijn woningcorpora1es terughoudend in het 
verstrekken van gegevens. Dat leidt ook tot de vraag hoe huurdersorganisa1es dan in de gelegenheid 
kunnen worden gesteld om zichzelf, vanuit een zelfstandige posi1e, kunnen verbinden met hun 
huurders. 

Basis van contact met de achterban 

De basis van het contact met de achterban ligt besloten in het adres van de huurwoning. Immers je 
kunt je achterban niet benaderen als je niet weet waar deze woont. Daarom is ook in de Overlegwet 
opgenomen dat de woningcorpora1e een lijst met de adressen van zijn in Nederland verhuurder 
woongelegenheden (ar1kel 5c WOHV). Let wel op: het gaat alleen om het verkrijgen van de adressen, 
dus niet de naam en e-mail adres van de huurder. Voor het verkrijgen van huurdersgegevens zoals 
naam en e-mail adres dien je andere afspraken te maken. Ook daar is een procedure beschikbaar. 
Lasso biedt de mogelijkheid om adressen van de corpora1e eenvoudig te koppelen aan de huurder op 
het moment dat deze zich bekent maakt. 

Beheer van adreslijsten 

Huurdersorganisa1es die met Lasso werken zijn in staat de adres lijsten veilig te beheren. De 
beschikbaar gestelde adressen kunnen aangevuld worden met adres (woning) kenmerken zoals, VHE 
nummer, complexnummer en woningtype. Dit zijn gegevens die de huurdersorganisa1e helpen om 
goede indelingen te maken en hun achterban ook gericht te kunnen benaderen. Ook is het mogelijk 
om nog andere kenmerken toe te voegen aan de adressen en te registreren. Dit zijn: buurt, wijk, 
bouwjaar, energielabel. Deze laatste aanvullingen zijn openbare gegevens. Op het moment dat de 
verhuurder deze niet beschikbaar wil stellen is het in principe mogelijk deze via openbare bronnen 
beschikbaar te krijgen en in Lasso te registreren. 

Opbouw registra1e van een adres in Lasso: 

Straat    Verplicht 
Huisnummer (+toevoeging)  Op9oneel 
Postcode    Verplicht 
Woonplaats   Verplicht 
Landcode    Op9oneel 

VHE nummer   Op9oneel 
Bouwjaar    Op9oneel 
Energielabel   Op9oneel 
Complexnummer   Op9oneel 
Woningtype   Op9oneel 
Buurt    Op9oneel 
Wijk    Op9oneel 
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Privacy en beheer van persoons gegevens 

Huurdersorganisa1es die Lasso gebruiken zijn in staat om gegevens volgens de geldende privacy 
wetgeving te beheren. Alle persoonsgegevens worden veilig en op één plek (in Lasso) geregistreerd. De 
betrokkenheid van huurders wordt dan ook vanuit die ene plek georganiseerd. Alle gegevens in Lasso 
zijn alleen met 2 factor authen1ca1e te benaderen over beveiligde verbindingen. Het werken met 
Lasso moet de woningcorpora1e dan ook voldoende vertrouwen geven om afspraken te maken met de 
huurdersorganisa1e voor het verzamelen van huurdersgegevens. 

Maak twee afspraken met elkaar 

Een afspraak richt zich op het con1nu aanvullen van huurdersgegevens in Lasso en de andere afspraak 
richt zich op het verwerven van huurdersgegevens met de opstart om gegevens te verzamelen of het 
organiseren van specifieke ac1viteiten. 

Afspraak 1 

Maak met de corpora1e de afspraak dat zij aan nieuwe huurders (bij ondertekening huurcontract) 
vragen of zij ermee kunnen instemmen dat hun naw-gegevens worden doorgegeven aan de 
huurdersorganisa1e. Dit kan dan bijvoorbeeld een keer per maand aan een Lassodossier worden 
toegevoegd waarna de huurdersorganisa1e deze gegevens kan importeren in Lasso. Als de huurder 
ac1ef instemt ontstaat er geen conflict met de privacywetgeving. Op die manier bouwt de 
huurdersorganisa1e met het tempo van de muta1egraad aan gegevens bestanden van hun achterban. 
Nb de ervaring leert dat deze afspraak wel goed gemonitord moet worden met elkaar om een goed 
resultaat te behalen. 

Afspraak 2 

Vraag de corpora1e om een mailing uit te zeUen waarin gevraagd wordt om gegevens achter te laten 
om op de hoogte te blijven houden van de ac1viteiten en werkzaamheden van de huurderorganisa1e. 
Uiteraard kan die vraag ook verwerkt worden in een enquête of bijvoorbeeld voor de uitnodiging van 
een bepaalde ac1viteit. Lasso ondersteunt daarin twee werkvormen. 

1. Je maakt in Lasso met een extern formulier een formulier om jezelf aan te melden. Dit 
formulier is met een URL (internetlink) te benaderen. Vervolgens gee[ je de link aan de 
corpora1e en die kan de link toe mailen aan haar huurders met de vraag zich daarop aan te 
melden. 

2. Je maakt een enquête en sluit de enquête af met de vraag of men op de hoogte wil blijven 
Wat vervolgens mogelijk is door het e-mail adres in te vullen. Voor deze variant moet de 
enquête met externe so[ware worden opgesteld. Neem daarvoor contact op met Lasso-
Concepten. 
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Mag de corpora1e en dergelijke vraag/ enquête versturen? 

De legi1ma1e om de huurders een vraag voor te leggen ligt besloten in ar1kel 21e van de woningwet. 
Verder kan een dergelijke samenwerking ook worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst 
en verwerkt worden in privacy verklaringen en dergelijke. 

Is er een verwerkersovereenkomst nodig? 

Nee, er is geen verwerkersovereenkomst nodig. Er worden namelijk geen gegevens verwerkt in 
opdracht of voor een andere par1j. Gegevens worden overgedragen met toestemming van de huurder 
of zelf door de huurder ingevuld. 

Hoe werkt de aanmelding bij Lasso? 

De huurder hoe[ in eerste instan1e alleen zijn e-mail adres in te vullen. Hierop wordt er een mail ter 
beves1ging gestuurd waarna de aanmeld procedure is afgerond. De huurdersorganisa1e kan zelf 
beslissen of en welke gegevens er gevraagd worden aan de huurder. Dat betre[ dan intern beleid van 
de huurdersorganisa1e. 

Als de huurder zich twee keer zou aanmelden, dan herkent Lasso de huurder en zal niet nogmaals 
worden toegevoegd. 

Ondersteuning bij het inregelen van afspraken? 

Dat is mogelijk. Zo kan er bijvoorbeeld een presenta1e worden gegeven bij de corpora1e over de 
werkwijze van Lasso om draagvlak te krijgen om vervolgens tot afspraken te kunnen komen en kan er 
ook ondersteuning worden gegeven met het opzeUen van een eenvoudige enquête. 


