HANDLEIDING BIJ HET VERZAMELEN VAN VERHALEN OVER DE WOONCRISIS
Ieder mens heeft recht op een gezond en betaalbaar huis. Maar dat recht is de afgelopen jaren door het kabinet steeds ver
der afgebroken. Zij leverde onze volkshuisvesting over aan de markt. In 10 jaar Rutte verdwenen ruim 100.000 sociale huur
woningen en stegen de huren met maar liefst 35 procent. Huurders betaalden ondertussen samen meer dan 10 miljard euro
aan de staatskas via de asociale verhuurderheffing. Dat geld kan niet naar het bouwen van nieuwe woningen, het laag houden
van de huren, of het opknappen van huizen. Op de woningmarkt profiteren vooral beleggers en huisjesmelkers.
Of het nu het kabinet is, de gemeente, of de verhuurder; naar huurders wordt niet geluisterd.
Wij willen dat niemand meer wordt overgeleverd aan de ellende van de markt. De politiek, de gemeenten en de verhuurders
moeten huurders weer serieus gaan nemen. Daarom verzamelen we zoveel mogelijk bewijs dat het anders moet, zodat ze er
niet meer omheen kunnen. Na de zomer bundelen we al deze bewijzen uit het hele land. Dit vormt de basis van onze eisen voor
gezond en betaalbaar wonen voor iedereen. Dus help mee!

HELP JIJ MEE OM HET GROOTSTE ZWARTBOEK OOIT TE MAKEN?
Ga de deuren langs of vraag je vrienden, familie, buren en collega’s naar hun verhalen.
Wil je hulp bij het voeren van zo’n gesprek? Gebruik de leidraad hieronder!
Voer na afloop de opgehaalde verhalen in op sp.nl/wooncrisis-invoer
CHECKLIST:
Wat neem je mee als je verhalen gaat ophalen?
m Formulieren om verhalen op te schrijven. Ga naar SP.nl/wooncrisis om formulieren te downloaden en te printen.
m Flyers om door de bus te doen als mensen niet thuis zijn. Ga naar SP.nl/wooncrisis om flyers te downloaden en te printen.
m Een pen en een reservepen
m Een klembordje (of iets anders) om op te schrijven
m SP ledenbonnen
LEIDRAAD VOOR HET VERZAMELEN VAN VERHALEN OVER DE WOONCRISIS

Gespreksfase

Omschrijving

Voorbeeld

Introductie van het onderwerp

Stel jezelf voor, maak duidelijk wie je bent
en wat je komt doen.

“Goedemiddag, ik ben … , vrijwilliger van de SP. Wij gaan vandaag
de deuren langs in uw buurt, omdat wij verhalen verzamelen over
de wooncrisis.”

Agitatie

Na de korte introductie begin je een gevoel
van betrokkenheid bij mensen aan te wakkeren door vragen te stellen.

“Kent u verhalen over te hoge huren, mensen die geen woning
kunnen vinden, slecht onderhoud of een huurbaas die niet luistert?”

Ons plan

Als mensen geïnteresseerd zijn en lijken
hun steentje bij te willen dragen, maak je
duidelijk wat ons plan is.

“Het is belangrijk dat we die verhalen verzamelen, zodat we druk
kunnen zetten op het kabinet om iets te gaan doen aan de wooncrisis. We maken daarom het grootste zwartboek ooit, met 25.000
verhalen. Zou u willen bijdragen aan dat zwartboek?”

De hamvraag

Uiteindelijk stel je concreet de vraag waar
het om draait.

“Zou u mij uw verhaal kunnen vertellen, zodat ik het kan
opschrijven?”

Doorvragen

Daarna luister je goed naar het verhaal. Je
vraagt door, je toont jezelf nieuwsgierig en
je schrijft mee.

“Wat was er aan de hand?” “Hoe lang duurt het al?” “Wat hebben
ze allemaal geprobeerd om het op te lossen?” “Wat zijn hier de
gevolgen van?” “Wat doet het met u?” Et cetera

Betrekken bij de campagne

Als je mensen hebt bedankt voor hun
verhaal, vraag je of ze zelf ook mee willen
helpen het grootste zwartboek ooit te
maken. Je noteert hun telefoonnummer, en
geeft aan dat ze gebeld worden.

“Dank u wel voor uw verhaal. Dit is precies het soort verhalen dat
we zoeken. Zou u ons willen helpen om het grootste zwartboek ooit
te maken?” Zo ja? “Dan noteer ik graag uw telefoonnummer, zodat
we u daarover kunnen bellen”

Betrekken bij de SP

Tot slot stel je de vraag of ze lid willen
worden van de SP. De SP kan dit soort
acties alleen maar opzetten doordat we
leden hebben, dus we moeten nieuwe
leden erbij krijgen om sterker te worden.

“Dan ga ik u tot slot nog vragen om lid te worden van de SP. Dat
vragen wij altijd, om twee redenen. Ten eerste omdat we leden
nodig hebben om dit soort acties op te kunnen zetten. Ten tweede
omdat we iedereen die wil knokken voor z’n rechten willen
samenbrengen in de SP. Zou u lid willen worden van de SP?”
[Vul ledenbon in]

Afsluiten

En natuurlijk sluit je het gesprek
vriendelijk af

“Ik wil u graag heel erg bedanken voor uw bijdrage! Ik wens u nog
een fijne dag en hopelijk tot ziens!”

