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Versneld Bouwen oost-BraBant
Marktpartijen ondersteunen planologisch voortraject
 
restylen huishoudens delft
Een duwtje in de rug
 
Visitatiestichting een feit
Op weg naar extern, onafhankelijk en gezaghebbend
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■ ymere legt aandeelhouderschap 
aan huurders voor
De SEV heeft de mogelijkheden naar een aanpak 
voor enkele woonerfwijken in de vorm van een 
aandeelhoudersysteem onderzocht. Eén van de 
drie deelnemende corporaties, Ymere, onderzoekt 
de komende maanden of hun huurders het model 
toepasbaar vinden. 
Met het aandeelhoudermodel Holland Next Top 
Buurt kan een bewoner aandelen in de buurt 
kopen en wordt hij buurtaandeelhouder. Als aan-
deelhouder kan een bewoner voorstellen doen 
voor wat er beter kan in de buurt. De bewoner 
beslist mee over wat er uitgevoerd wordt. 
Bewoners zijn zowel initiatiefnemer als uitvoerder. 
En, een bewoner deelt in de winst als het goed 
gaat met de buurt. 
Meer informatie op www.sev.nl

■ experimentpartners  
coproductie gezocht
Wonen, welzijn en zorg verbonden
Coproductie tussen sectoren is geen nieuw  
verschijnsel. Vooral de laatste jaren neemt de 
behoefte aan integraal werken toe. Ook op het 
gebied van wonen en bouwen. Samen kun je 
meer betekenen. Zowel maatschappelijk als  
economisch, voor bewoners, cliënten, voor  
hun woon- en leefomgeving. Dat is de primaire 
drijfveer.
Er is al op veel plaatsten sprake van transsectoraal 
organisatorische verbindingen. Professionals 
ondervinden echter in de maatschappelijke prak-
tijk de beperkingen van tijdelijke en min of meer 
vrijblijvende samenwerking. Daarom zoeken ze 
naar werkwijzen en organisatorische verbindin-
gen waarin coproductie duurzaam en effectief is 
georganiseerd. 
De SEV wil deze zoektocht ondersteunen door  
in een nieuw experiment vooral nieuwe ver-
gaande vormen van verbinden te verkennen, 
waarbij eerder sprake is van samensmelten  
dan van samenwerken. 
Meer informatie www.sev.nl, of neem contact op 
met Paul Doevendans, Doevendans@sev.nl

■ seV realisatie gaat samen  
met laagland’advies
Op 1 juni 2009 ging SEV Realisatie samen 
met Laagland’advies. SEV Realisatie scheidde  
zich in 2005 af van de SEV en ging verder  
als zelfstandig adviesbureau. SEV Realisatie  
verhuist naar Houten.

■ tussenrapportage hoM
75 procent van de betrokken huurders en 
woningzoekenden is het eens met het basis-
principe van Huur op Maat: mensen met een 
lager inkomen betalen minder voor dezelfde 
woning dan mensen met een hoger inkomen. 
Woningzoekenden tonen met Huur op Maat  
interesse in dezelfde woningen als voorheen.  
Dit blijkt uit de eerste voortgangsrapportage  
over Huur op Maat. De looptijd van het experi-
ment is nog te kort om hier conclusies aan te  
verbinden. 
Op www.sev.nl kunt u de complete voortgangs-
rapportage downloaden.

■ regels waterwonen
Voor nieuwe vormen van wonen op het water 
zoals wonen op palen of drijvende woningen 
gelden dezelfde bouwregels als voor wonen op 
het vasteland. De uitleg van die regels is nogal 
eens lastig voor ontwikkelaars van dergelijke 
plannen, voor de bouwers en voor gemeenten  
die de plannen moeten beoordelen. Voor hen 
heeft de VROM-Inspectie de brochure ‘Drijvende 
woningen en de bouwregelgeving’ gemaakt. 
Deze is te downloaden op www.vrom.nl

■ gezocht: experimenten 
waardenzeef
De beste wijkprojecten voor 
en door bewoners
De Waardenzeef is een beproefde methode om 
burgerparticipatie inhoud te geven. 
Hoe vind je de beste projecten voor een wijk? En 
hoe kies je de beste projecten? De Waardenzeef 
zorgt ervoor. Bewoners en partijen in de wijk 
dragen met de Waardenzeef projecten aan, 
maken een keuze en voeren uit. Centraal in de 
methode staat een beoordeling op maatschappe-
lijk rendement: wat kost een idee en wat levert 
het op voor de wijk?
Woningcorporatie Lefier in Groningen heeft de 
Waardenzeef als eerste in praktijk gebracht. En 
met succes. In twee wijken wordt vier jaar lang € 
400.000 verdeeld over projecten: door de wijk 
zelf. De SEV gaat deze methode verder beproeven 
en ontwikkelen. Kan een van uw wijken straks 
ook kiezen?
Meer informatie en aanmelden: Jochum Deuten, 
deuten@sev.nl, telefoon 06 - 47 09 43 15
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rijpe appeltjes

Waar Jane Austin verzuchtte dat het een universele waarheid is dat 
gefortuneerde, vrijgezelle mannen een echtgenote moeten willen hebben, 
parafraseren wij als redactie: It’s a truth universally acknowledged, that an 
organization in possession of good ideas, must be in want of change. 

Waar we in het juninummer van Het Experiment de nieuwe SEV-
programma’s presenteerden, is het onze universele waarheid dat we  
het toch weer anders gaan doen. En is dat goed? 
Ja!
Ordenen helpt om focus te bepalen en geeft overzicht. Het is dus belangrijk 
dat we dat als SEV regelmatig doen. Waar zijn we mee bezig? Zijn dat de 
goede onderwerpen? Hoe kunnen we krachten bundelen en in welke fase 
zitten onze experimenten? Hebben we fris zaaigoed én rijpe appeltjes? 
Welke kasplantjes willen we koesteren en welke experimenten moeten op 
eigen kracht verder?

Op het moment dat je dát op een rijtje hebt en daar overeenstemming over 
hebt met elkaar, blijkt het ordenen soms toch weer beter te kunnen. 
Waarvan akte. 

Wij gaan u als lezer niet meer lastigvallen met onze nieuwste manier van 
ordenen en de nieuwste programmanamen. Wat van belang is, is dat we 
met de goede onderwerpen bezig zijn, dat we bijdragen aan vernieuwing, 
dat u informatie kunt vinden op www.sev.nl en dat er lezenswaardige 
artikelen in Het Experiment staan. Dat is het doel. En de weg ernaartoe 
houden we lekker voor onszelf. 
Of we lezenswaardige artikelen hebben deze keer in Het Experiment?  
Dat horen we graag van u.

Karien van Dullemen - september 2009

 dullemen@sev.nl
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De brief van van der Laan past in een lange traditie. 
Zolang de corporaties bestaan, wordt er al aan ze  
getrokken. Met een verandering van de politieke wind, 
verandert ook de verhouding tussen de overheid en de 
corporaties. fleurke, van der Schaar en van Wijk geven  
er in hun boek ‘Ontwikkelingspaden voor woningcorpora
ties’ een boeiend overzicht van. Soms zijn de corporaties 
een uitvoeringsloket van de overheid, dan weer zijn het 
zelfstandige instellingen met een maatschappelijke taak 
en een eigen financiële huishouding. Woningcorporaties 
werden partner in de strijd tegen de woningnood en later 
voor de stadsvernieuwing. in de jaren negentig van de 
vorige eeuw werden de sociale verhuurders financieel  
op afstand van de overheid gezet. in het besluit beheer 
Sociale Huursector werd vervolgens opnieuw vastgelegd 
wat corporaties moeten en niet mogen. Maar terwijl het 
eigen vermogen van de corporaties groeide, groeide ook 
het maatschappelijke en het politieke ongemak. Want 
was het geen publiek vermogen? en wat deden de corpo
raties daar precies mee? Hoeveel verdient een gemid
delde corporatiedirecteur eigenlijk? Minister Dekker 
kwam in 2005 met een nieuwe visie op de publieke 
inbedding van corporaties: meer sturing door de overheid 
en op punten meer toezicht. Dat viel slecht bij de corpora
ties die daarop kwamen met een ‘antwoord aan de 
samenleving’. Dat viel op zijn beurt slecht bij de politiek. 
en nu komt minister van der Laan met een nieuw  
initiatief om de verhoudingen te normaliseren. 

Teugels aantrekken
van der Laan schreef aan de Tweede Kamer dat hij ‘flinke 
aanpassingen’ wil realiseren in het woningcorporatie
stelsel. volgens hem is het wenselijk ‘een nieuwe balans 
te vinden tussen het zelfstandige maatschappelijke 

ondernemerschap van corporaties en de publieke waar
borgen in een duurzaam corporatiestelsel’. Dat betekent 
in concreto, zo blijkt uit de 36 pagina’s tellende brief, 
vooral teugels aantrekken en meer toezicht, onder andere 
door een in te stellen onafhankelijke autoriteit. De minister 
houdt de bevoegdheid om corporaties te sanctioneren  
of desnoods uit het bestel te gooien. raden van 
Commissarissen worden onder toezicht geplaatst en  
er worden aanvullende regels gesteld aan commerciële  
activiteiten die corporaties zouden willen ontplooien.  
Het kabinet wil geen structuren meer toestaan die onover
zichtelijk zijn. er komen strikte regels voor dochter
bedrijven.

We hebben ook behoefte  
om een debat te voeren over  
de lange termijn

Politiek realisme
“ik noem het politiek realisme”, zegt van Wijk. Hij mist in 
de brief een opening naar een debat over de verhouding 
tussen corporaties en overheid op de wat langere termijn: 
“Hier zie ik een vermoeide beleidsmedewerker aan het 
werk en een minister die de corporaties opnieuw in de 
tang neemt. ik heb deze minister hoog zitten, maar ik 
vind het jammer dat hij op geen enkele manier over z’n 
eigen schaduw heen springt. Hij had op z’n minst kunnen 
zeggen: dit is het voor dit moment, maar we hebben ook 
behoefte om een debat te voeren over de lange termijn.” 
De woningcorporaties onderpresteren en het bestel wringt. 
Daarover verschilt van Wijk niet met de minister. Maar 
anders dan de minister laat weten, zit de oplossing volgens 
van Wijk erin dat de overheid duidelijk aangeeft wat haar 
doelstellingen zijn en de corporaties verder vrij laat. 

Doelstellingen van de volkshuisvesting
“Het debat moet in de eerste plaats gaan over de doel
stellingen van de volkshuisvesting. Welke ambities 
hebben we ten aanzien van zaken als bereikbaarheid, 
wachttijden en keuzevrijheid voor lagere inkomens? Op 
dat soort vragen zou ik van de politiek een antwoord 
willen horen. iedereen mag wonen waar hij wil, maar 
geldt dat ook echt voor mensen met een laag inkomen? 
en hoe lang mag iemand op een sociale huurwoning 
wachten? Wat vinden we op dat punt aanvaardbaar? Je 
zult zien dat de spanning met de corporaties wegvalt, als 
de politiek duidelijke keuzes maakt over de doelstellingen 
van de volkshuisvesting.” Het is de taak van de overheid 
om aan te geven wat zij op het gebied van de sociale 
huur wil bereiken, zegt van Wijk. en wanneer er geld bij 
moet om die doelstellingen te realiseren, dan is diezelfde 
overheid aan de beurt om te subsidiëren. van Wijk vindt 
het een slechte zaak dat het systeem van objectsubsidies 
is afgeschaft: “Dat is gebeurd in een tijd met lage rente. 
Maar het bleek al snel dat het niet mogelijk is om renda
bel een sociale huurwoning te bouwen. Wanneer sociale 
verhuurders tienduizenden euro’s op de bouw moeten 
toeleggen, lopen de verhoudingen vast. De corporaties 
krijgen geen prikkels om te investeren, laat staan dat er 
nieuwe corporaties tot het bestel willen toetreden. Politici 
profileren zich door steeds te roepen dat de corporaties 
het niet goed doen. Hen rest niets anders dan de corpora
ties op de huid te zitten. Ondertussen vreet het systeem 
aan de reserves van de corporaties.” De overheid moet 
door middel van subsidies en huurbeleid een normaal 
rendement voor investeringen in sociale huurwoningen 
mogelijk te maken, zegt van Wijk. volgens hem kunnen 
corporaties zich dan ontplooien als levendige en dynami
sche organisaties en zullen er ook nieuwe corporaties tot 

‘BlijVen 
duwen op  
toezicht 
leVert niets 
Meer op’

“Niet bijster indrukwekkend” oordeelt Frank van Wijk, coauteur van het 
boek Ontwikkelingspaden voor woningcorporaties. Het Experiment 
vroeg hem wat hij vond van de brief over het woningcorporatiebestel 
die minister Eberhart van der Laan (WWI) op 12 juni naar de Tweede 
Kamer stuurde: “Een regeltje hier, een regeltje daar. Precies wat de 
politiek wil. Een beetje stoere taal. Maar wat ik mis, is inspiratie. Wat 
willen we met de sociale verhuur? Wat is de rol van corporaties op de 
langere termijn?” Het klopt dat er in de verhouding tussen overheid en 
corporaties iets niet deugt, maar het is volgens Van Wijk niet productief 
om te blijven praten over hoe corporaties hun zaken moeten regelen. 
Van Wijk wil praten over de doelstellingen van de volkshuisvesting. Als 
die helder zijn, kunnen corporaties daar als dynamische organisaties 
invulling aan geven. door Henk Bouwmeester, fotografie Mike van Bemmelen

frank Van wijk, econooM en oud-directeur 
Van rigo research en adVies
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het bestel willen toetreden: “Dan ontstaat er een 
gezonde dynamiek in deze sector. Je krijgt dan ook 
meer concurrentie en corporaties kunnen zich duidelijker 
profileren met een eigen kleur en identiteit.”

Afschermen
Duidelijke doelstellingen op het gebied van sociale 
verhuur met bijbehorende subsidies, impliceren ook 
strikte gedragsregels in dit segment. regels die de onze
kerheden beperken en huurders beschermen, zegt van 
Wijk: “Je moet goed beveiligen wat de corporaties in de 
sociale verhuur doen. Stel dat een corporatie failliet gaat, 
dan moet het contingent sociale huurwoningen automa
tisch toevallen aan een instantie zoals het Centraal fonds 
die de woningen bij andere sociale verhuurders onder
brengt. Het financiële toezicht in de sociale verhuur blijft 
ontzettend belangrijk. Ook misstanden zoals risicoselectie 
bij de verhuur, moet je voorkomen. Maar waar het om 
gaat, is dat je het gedrag in de sociale verhuur regelt en 
niet de corporatie als organisatie. Wat de corporatie 
buiten de sociale verhuur verder doet, moet je juist vrijla
ten. alleen dan kunnen ze leren en innoveren. een wijze 
overheid zal op dat punt uiterst terughoudend zijn.” 

De gemeenten moeten 
weer een hoofdrol krijgen in 
de sociale verhuur

Beklemd vermogen
een ‘groot heet hangijzer’ is het vermogen van de corpo
raties, beaamt van Wijk, want dat is geen vrij, maar zoge
noemd beklemd vermogen. Hij vindt dat een scheiding 
van eigendom (aandeelhouders) en bestuur (manage
ment) betere vooruitzichten biedt dan alles in één hand 
zoals nu. bovendien zullen er voldoende middelen 
beschikbaar moeten komen als de overheid haar subsidie
taak weer naar behoren wil invullen. er zijn verschillende 
mogelijkheden om dat alles op te lossen, aldus van Wijk: 

“Je kunt denken aan een forfaitaire rendementsheffing 
op de bedrijfswaarde. Of aan uitgifte van aandelen die 
onder pensioenfondsen worden geveild. in beide gevallen 
zou de opbrengst in regionale subsidiefondsen terecht 
kunnen komen.” van Wijk stelt voor om gemeenten de 
zeggenschap over die fondsen te geven om daaruit de 
sociale verhuur te subsidiëren: “De gemeenten moeten 
weer een hoofdrol krijgen in de sociale verhuur.” Ook 
nieuwe ondernemers in de sociale verhuur komen dan in 
aanmerking voor subsidies. van Wijk beseft dat die koers
wijziging niet voor alle corporatiedirecteuren gemakkelijk 
is te verteren. Maar volgens hem wordt het verlies aan 
autonomie gecompenseerd door de veel grotere vrijheid 
om zich buiten de sociale verhuur verder te ontwikkelen. 
De ijzeren kooi van regeltjes wordt vervangen door reële, 
wederzijdse afhankelijkheden. De centrale overheid richt 
zich op de sociale verhuur in plaats van op de sociale ver
huurder als organisatie. 

Ingewikkelde keuzes
van Wijk: “ik begrijp dat geen enkele minister ééntwee
drie kan beslissen om deze kant op te gaan, of om een 
andere ontwikkelingsrichting te kiezen die we in het boek 
hebben geschetst. Het is voor mij als buitenstaander 
gemakkelijk om te zeggen dat het allemaal anders moet. 
Maar ik vind het de taak van een politicus om het debat 
over ingewikkelde keuzes te organiseren. De minister kan 
het debat timen, zodanig dat er een goed besluit uit 
komt. veel dingen hangen met elkaar samen, maar de 
minister kan stappen bedenken die een beetje in de 
goede richting gaan.” is de brief van van der Laan zo’n 
stap in de goede richting? van Wijk: “nee, niet echt.” Of 
echt niet? “ik noem het een klein stapje terug. blijven 
duwen op toezicht levert niets meer op. ik stel voor dat de 
overheid haar rol neemt als marktmaker en als subsidiënt. 
Wie in het segment van de sociale verhuur actief is, 
voldoet aan strikte eisen, maar daarbuiten zijn de corpo
raties vrij om te ondernemen.” ■

Fred Fleurke, Jan van der Schaar,  
Frank van Wijk, Ontwikkelingspaden 
voor woningcorporaties, RIGO Research 
en Advies, Amsterdam, 2009.

Welke toekomst ligt in het verschiet voor de woning
corporaties en de sociale verhuur? Zijn er ontwikke
lingspaden te ontdekken die zicht bieden op meer 
stabiliteit en vertrouwen? in deze studie sporen 
fleurke, van der Schaar en van Wijk mogelijke  
ontwikkelingspaden op. Ze kijken daartoe naar de 
geschiedenis van de sociale verhuur, naar buiten
landse stelsels, naar andere sectoren als bouwspaar
kassen, ziekenhuizen en het hoger onderwijs. 
factoren die de kansen voor ontwikkelingsrichtingen 
beïnvloeden en overwegingen die een rol kunnen 
spelen bij de keuze van een ontwikkelingsrichting, 
komen aan bod. De auteurs dringen de lezer hun 
voorkeuren niet op. Hun oogmerk is de discussie 
over de toekomst van de corporaties en de sociale 
verhuur te stimuleren.
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het wilde(rs) wonen
eén op de vijf mensen zegt op Geert Wilders te zullen stemmen. De Sev 
zorgt voor maatschappelijk gewenste vernieuwingen op het gebied van 
wonen. Wij vragen ons dus af hoe deze mensen willen wonen. 

veel van Wilders’ kiezers wonen in gebieden die onderwerp van volkshuis
vestingsbeleid zijn of zijn geweest: oude stadswijken, groeigemeenten en 
krimpgebieden; de rest woont in homogeen witte dorpen, waaraan de multi
culturele samenleving nog voorbij is gegaan. De belangrijkste overeenkomst 
tussen deze mensen is dat ze iets te verliezen hebben. angst voor een sfeer
verandering in je buurt, angst voor het verdwijnen of veranderen van voor
zieningen en angst voor waardeverlies van je koopwoning, zijn heel reële 
angsten, met consequenties voor je sociale leven, de onderwijskansen van je 
kinderen en de inhoud van je portemonnee.

Het zijn angsten, die in de volkshuisvesting niet altijd even serieus genomen 
zijn. De Pvda, die zeker lokaal de volkshuisvesting domineert, heeft zich toch 
altijd vooral geprofileerd als de grote macher van het nieuwe stedelijk 
weefsel: zij maakten zich symbool voor grote aantallen (van der Ploeg), 
stevige ingrepen (Schaeffer), hoge kwaliteit (Duivesteijn) en sociale hetero
geniteit (vogelaar). Het liefst allemaal tegelijk. Maar worden die grote 
ingrepen nu echt door de wijkbewoners van nu gewild? in de wijken waar 
gesloopt wordt, hangen huis aan huis de ‘SLOPen beZOPen’posters van 
de SP; aan de andere kant van het waterbed worden de veelal allochtone 
bewoners uit de sloopwijk ontvangen door Pvvstemmers.

Het was even zoeken, maar na bestudering van de website van Pvv
volkshuisvestings woordvoerder barry Madlener vond ik vier hoofdpunten:
■ Zorg voor lage huren, lage servicekosten en lage energielasten.
■ Zorg voor hoge kwaliteit: ouderen minimaal een eigen kamer in 

een verpleeghuis en geen ‘Oosteuropese’ woonwijken, maar 
diversiteit in plaats van seriebouw.

■ beperk het werkterrein van corporaties tot het huisvesten van  
de sociale doelgroep en laat ze de dan onnodige rest van hun 
reserves inleveren.

■ Maak van Het Groene Hart een goed woon en recreatie gebied.
voorwaar een herkenbare agenda. Ook de Pvv wil dus veel 
wonen voor weinig geld, met de corporatiereserves als dekkings
bron voor het onbetaalde verschil. ik ga me in toe nemende mate 
afvragen of het voeden van deze illusie de angst voor het verlies 
van belangrijke waarde(n) en de boosheid over niet ingeloste 
verwachtingen niet gewoon één geheel vormen. Denken deze 
beschermers van hen die een huis, een baan, bestedingsruimte 
en een pensioen te verliezen hebben, ook nog aan hen die nog 
veel te winnen hebben? 

voor alle politieke partijen lijken me er drie kernvragen te beantwoorden in 
de aanloop naar de komende lokale en landelijke verkiezingen: 
■ Hoe maken we een volkshuisvestingsbeleid dat de jongere generatie van 

na de grote waardestijgingen op de woningmarkt iets te bieden heeft?
■ Hoe laten we dat betalen door degenen die van die waardestijging 

hebben geprofiteerd? Of dat nu kopers zijn die de waardestijging konden 
omzetten in vermogen of huurders die het door de lage huren hebben 
kunnen consumeren.

■ Hoe bieden we voldoende veiligheid aan deze ‘haves’, zoals invloed op 
hun buurtsamenstelling en balans tussen stijgende woonlasten en 
dalende netto inkomsten?

lex de Boer
Directeur SEV

‘BlijVen 
duwen op  
toezicht 
leVert niets 
Meer op’
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De eerste waterwoningen zijn afgemeerd 
in IJburg en de hele vakwereld kijkt ernaar. 
Woning na woning wordt binnengevaren, 
zowel van particulieren als van project-
ontwikkelaars en corporatie Eigen Haard. 
In de Waterbuurt worden in totaal 95 
waterwoningen afgemeerd, en daarmee 
is IJburg het eerste grootschalige project 
met waterwoningen in Nederland. Bijna 
alles aan dit project is anders en nieuw, dus 
overal moesten unieke oplossingen voor 
worden bedacht. Dat ging niet zonder slag 
of stoot. Het is het eerste project uit het 
SEV-experimentprogramma Waterwonen 
dat daadwerkelijk is gerealiseerd.

door Niels Hatzmann, beeld Joost Brouwers

gekomen die voor iedereen voldeed, met droge blus
leidingen en brandschermen en handig demonteerbare 
panelen voor de nutsbedrijven. in ‘Drijvende woningen  
en de bouwregelgeving’ van de vrOMinspectie staan 
alle mogelijkheden. Door de dichtheid in het gebied heeft 
de gemeente niet alleen de steigers aangelegd, maar ook 
meteen per woning twee meerpalen laten slaan. Ook de 
breedte van de opening in het hekwerk op de steiger 
kwam vast te liggen. Dit soort keuzes hebben invloed op 
de plek van bijvoorbeeld de voordeur, en dat kan aardig 
ingrijpen in een woningontwerp. 

is een waterwoning 
roerend of 
onroerend goed?

Roerend en onroerend goed
is een waterwoning roerend of onroerend goed? in iJburg 
worden alle waterwoningen als onroerend goed behandeld: 
ze zijn bestemd om daar te blijven, je vraagt er een  
bouwvergunning voor aan en moet aan de eisen van het 
bouwbesluit voldoen. Daar zit ook de grootste vernieuwing 
van dit plan. Door waterwoningen als onroerend goed te 
beschouwen zijn het woningen waar je als gemeente 
eisen aan kunt stellen en waar je als bewoner eenvoudig 
een hypotheek, renteaftrek en een opstalverzekering voor 
zou moeten krijgen. Dat blijkt niet altijd zo eenvoudig.  
De banken die een hypotheek verstrekken voor een 
waterwoning, eisen echter niet alleen opname in het 
kadaster, maar ook in het scheepvaartregister. en voor 
verzekeraars is het niet vanzelfsprekend om een water
woning te verzekeren als woonhuis, zo ervaren de eerste 
bewoners. Ook het ministerie van vrOM heeft geen  
definitieve oplossing, het hangt van de situatie af. 

Randvoorwaarden
Het planproces van een waterwoning lijkt veel op dat van 
een gewone woning. De gemeente stelt randvoorwaarden 
in het bestemmingsplan en bij de gronduitgifte, de toe
komstige bewoner neemt een architect in de arm die  
een mooi ontwerp maakt en de bouwinspecteur van de 
gemeente bekijkt de tekeningen en constructieberekeningen 
en zet er een stempel op. in de praktijk zitten er een aantal 
haken en ogen aan. 
als je binnen de iJburgse randvoorwaarden de hoogste en 
grootste woning wilt bouwen, moet je weten wat je doet 
om uit te komen met het gewicht van je woning, de diep
gang en de stabiliteit. Het bouwen met lichte constructies 
is niet bij alle bouwers en bouwplantoetsers bekend, wat 
zowel in de vergunningverlening als op de bouwplaats 
voor verrassingen kan zorgen. 

Ontwerp
Zeker de eerste woningen werden niet zondermeer goed
gekeurd. De dienst had grote moeite met het vergunnen 
van waterwoningen. Hoe bereken je de constructie van 
zo’n woning? Hoe toets je de eisen aan diepgang en hoe 
ga je om met scheefligging? Het Projectbureau iJburg 

waterwonen 
drijft

iJburG iS een STeDeLiJK GebieD met een hoge woning
dichtheid. Op het water is dat niet anders. nu de woningen 
worden binnengevaren, is dat voor iedereen duidelijk. 
Past dat bij waterwonen? De Waterbuurt heeft een  
stedenbouwkundig plan met bijna aziatische dichtheden. 
De vrijliggende en geschakelde waterwoningen aan lange 
steigers worden op de wal omringd door lange en hoge 
gebouwen. een walhalla voor architectuurliefhebbers. 
Marlene rienstra van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
amsterdam vertelt dat het stedenbouwkundig plan voor 
de waterwoningen op iJburg op dit gebied de grenzen 
verkent. er is een spanning tussen de omvang van het 
gebied, het aantal woningen dat gerealiseerd moet worden 
binnen iJburg en wat bewoners waarderen. iemand die 
ruimte, rust en vrijheid in een landelijke omgeving zoekt 
komt op iJburg in elk geval niet aan z’n trekken. De kans 
om een vrijliggende woning te realiseren in het midden
segment van de koopmarkt is wél uniek voor amsterdam, 
en dat trekt kopers. 

Brandweer en nutsbedrijven
De steigers in de Waterbuurt zijn onderdeel van de open
bare ruimte. Het gebied is daardoor heel open en toegan
kelijk. De gemeente is wel verantwoordelijk voor het 
beheer van de steigers. aangezien het stadsdeel slechte 
ervaringen had met houten steigers, is gekozen voor 
beton en staal. De brandweer had ook haar wensen, net 
als de nutsbedrijven. na lang overleg is er een oplossing 

heeft wel een proefwoning laten toetsen, maar die was 
van een bestaande arkenbouwer. en daar waren niet zo 
veel vragen over de constructie. Juist de zelfbouwers kiezen 
voor onconventionele architecten die met spannende en 
nieuwe ontwerpen de grens opzoeken, waardoor het voor 
de plantoetsers moeilijk was om ze te beoordelen. 

De diepgang van de waterwoningen blijkt een lastig  
punt in iJburg. vanwege de waterkwaliteit is in het 
bestemmingsplan een maximale diepgang van anderhalve 
meter toegestaan. Getoetst bij de arkenbouwers en door
gerekend door een architect, vertelt Marlene. “echter, in 
de praktijk blijkt het niet altijd goed te gaan. een grote 
waterwoning is al snel vrij zwaar, dus de architect en de 
bouwer moeten goed op de constructie en bouwmaterialen 
letten.” een van de woningen die te diep stak, was daar 
niet voor ontworpen, waardoor het water bij flinke golf
slag door de ramen naar binnen zou kunnen slaan. 
uiteindelijk is dit opgelost met het aanbrengen van  
extra drijflichamen aan de zijkant van de woning. als je 
de grenzen opzoekt in je ontwerp, moet de architect  
optrekken met een constructeur die in staat is om licht  
te bouwen. 

Het is nieuw, dus het vraagt om tijd, aandacht en  
flexibiliteit bij alle betrokkenen. niet iedereen heeft  
daar zin in. Het probleem met de kwaliteit van de plan
procedures is niet uniek voor waterwonen. Dat is geen 
reden om maar met standaard woningen genoegen te 
nemen, want in iJburg is de architectonische kwaliteit  
van het woning ontwerp een van de grote successen. een 
van de opties is het koppelen van team van vergunning
verleners en handhavers aan een project, of het instellen 
van een coördinerend ambtenaar die het mandaat heeft 
om over verschillende diensten heen leiding te geven. 
De problemen met de vergunningverlening zijn nu  
voor een groot deel bij de bewoners terechtgekomen. 
Juist omdat iJburg experimenteel is, heeft de gemeente 
de verantwoordelijkheid om haar eigen taken goed te 
regelen, en intern de belangen af te wegen.

Techniek
De dichtheid en de smalle marges in het ontwerp hebben 
extra druk gezet op de techniek, en de vrijheid van de 
bewoners beperkt. Dat is inherent aan het bouwen in 
hoge dichtheid op een stedelijke locatie, en geen reden 
om er in de toekomst van af te zien. 
De nen is bezig met een norm voor drijflichamen, die de 
problemen met diepgang, scheefstand en stabiliteit moet 
oplossen. Daarmee wordt in de toekomst hopelijk voor
komen dat problemen zoals in iJburg zich voordoen. Ook 
wordt de markt voor architecten en bouwers daarmee 
groter, zodat er meer bouwbedrijven komen die goede 
waterwoningen kunnen bouwen. Meer informatie hier
over op www.nen.nl 

Het is nieuw, dus het 
vraagt om tijd, aan
dacht en flexibiliteit 
bij alle betrokkenen. 
niet iedereen heeft 
daar zin in 

Maandagavond zwemavond
De bewoners van de Waterbuurt zijn enthousiast over  
het wonen, al had het allemaal wel wat sneller mogen 
gaan. Het is heerlijk wonen, zo blijkt uit gesprekken met 
bewoners. er zijn dan ook bijzondere woningen gereali
seerd die je in de reguliere woningmarkt niet tegenkomt. 
in een nieuwbouwwijk loop je ’s avonds een rondje om  
te zien hoe het met de bouw staat en welke woningen  
al bewoond zijn. in de Waterbuurt zwem je een rondje, 
samen met je nieuwe buren. ■

de brochure ‘drijvende woningen en de bouwregelgeving’ 
van de VroM-inspectie is te downloaden op www.vrom.nl 

Meer informatie niels hatzmann, hatzmann@sev-realisatie.nl



We OnDerSCHeiDen politiek en civiel burgerschap. bij 
politiek burgerschap gaat het om burgers die zich inzet
ten bij besluitvormingsprocessen in hun buurt, gemeente, 
school of organisatie. bij civiel burgerschap om burgers  
in de gedaante van ‘doeners’, als actieve buurtbewoner, 
huisbezoeker van kwetsbare buurtbewoners dan wel 
voorleesouder op de school van de kinderen. beide 
vormen van actief burgerschap wil de Sev uitdrukkelijk in 
het programma een plek geven. iedereen is het erover 
eens dat de burger in de gedaante van wijkbewoner of 
huurder/koper onmisbaar is bij het realiseren van leefbare 
wijken. Op dit punt geeft het verleden veel inspiratie.  
er zijn meeslepende geschiedenissen te schrijven over de 
manier waarop burgers in achterstandswijken van grote 
steden gestreden hebben tegen de verloedering en het 
verval of over de strijd van kleine dorpen tegen de stop 
op woningbouw en het behoud van voorzieningen. De 
bewoners van het rotterdamse Spangen of de Drentse 
dorpen Wapse en Tiendeveen kunnen je het allemaal 
precies vertellen. 

Civiel burgerschap mobiliseren
nog steeds is een dreiging van buitenaf de belangrijkste 
trigger voor burgers om in beweging te komen. Zie het 
gevecht van de bewoners van het rotterdamse tuindorp 

vreewijk en het Groningse dorp Ganzedijk tegen de sloop 
van hun woningen. alleen: in het merendeel van de lokale 
situaties is er sprake van minder drama. Wie komt er dan 
in beweging? Wie is dan bereid om mee te denken met de 
corporatie of de gemeente over kleine, grote, actuele en 
toekomstige zaken? 

Civiel burgerschap lijkt 
verrassend vitaal te zijn, 
politiek burgerschap 
lijkt onder druk te staan

Corporaties stellen vast dat formele huurdersorganisaties 
zich moeilijk laten bemensen, maar dat in de wijken waar 
ze bezit hebben wel veel vrijwillige inzet te mobiliseren is. 
Ofwel: civiel burgerschap lijkt verrassend vitaal te zijn, 
politiek burgerschap lijkt onder druk te staan. vooral  
jongeren en migranten zouden het laten afweten in 
formele medezeggenschapstrajecten. De nederlandse 
vergadercultuur met zijn bureaucratische taal, rituelen  
en omgevingsvormen zou aan hen niet besteed zijn. 
Meedenken prima, maar alsjeblieft op een andere manier. 

Jongeren en migranten
Maar pas op! Wellicht wordt er te veel gesomberd over 
het actief burgerschap van migranten. een recente studie 
van de erasmus universiteit over stadsburgerschap brengt 
in beeld dat migranten zich binnen tal van burgerschaps
praktijken manifesteren (‘van bloemschikken tot inburge
ren, van opvoedspel tot buurtoverleg’). Ze tonen een 
grote politieke betrokkenheid, zijn vaak lid van een poli
tieke partij, verrichten daarbinnen ook politieke activitei
ten, en zijn bovendien ook zeer actief in de civil society 
van de stad. Kortom, ze doen mee en worden graag 
betrokken bij besluitvormingsprocessen over zaken die 
hen raken. alleen betreft dit de allochtone middenklasse. 
De vraag is: zijn ook de migranten die tot de lagere  
inkomensgroepen behoren te bewegen tot meedenken  
en meedoen? Juist zij zijn aangewezen op de volkshuis
vesting. Wordt over of met hen beslist? 

Voer het gesprek op straat
De Sev heeft de ambitie om dit soort vragen via ver
nieuwende experimenten op te pakken. Ten eerste wil  
ze de participatie van huurders in formele medezeggen
schapsvormen (huurdersorganisaties, bewonerscommissies) 
nieuw leven inblazen; hun inbreng verbreden naar meer 
deelnemers, in het bijzonder naar jongeren en migranten. 

Over democratie is wel gezegd dat het een gerecht is dat niet makke-
lijk klaar te maken is. Helemaal niet als het gaat om het bieden van 
mogelijk heden aan burgers om invloed uit te oefenen op hun leef-
omgeving. Natuurlijk er zijn wetten zoals de hernieuwde Overlegwet 
die huurders meer medezeggenschap geeft, maar een wettelijke 
mogelijk heid levert niet automatisch een bloeiende praktijk op. Elke 
corporatie kan het vertellen: maar weinig huurders zijn bereid zich het 
vuur uit de sloffen te lopen voor medezeggenschap. De tijd is voorbij dat 
corporaties en gemeenten hun buurtplannen voor een volle zaal buurt-
bewoners presenteerden. Maar wat spreekt dan wél tot de verbeelding 
van burgers? Hoe activeer je burgers en hoe ondersteun je eigen initia-
tieven die de leefomgeving verbeteren? Zowel in de steden, als op het 
platteland. De SEV werkt hierin nauw samen met de Woonbond.
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Waarbij juist ook de inbreng van achterstandsgroepen 
wordt opgezocht en uitgelokt. Ten tweede wil ze veel 
meer dan nu de circuits van politiek en civiel burgerschap 
bij elkaar brengen. Wat is de huidige praktijk gechargeerd 
gezegd? buiten vindt er een spetterende culturele buurt
manifestatie plaats waar jong en oud, allochtoon en 
autochtoon, zich amuseren, en elders buigt de bewoners
commissie, bestaande uit een handjevol witte senioren, 
zich in een afgetrapt zaaltje over de notulen van de vorige 
keer. Ofwel: breng het vraagstuk van medezeggenschap 
naar de straat, voer daar het gesprek, ontlok daar de 
inbreng. en zorg voor schwung, plezier en dynamiek! 

Online dialoog
bij medezeggenschap gaat het niet alleen om de inbreng 
van huurders bij hun eigen wooncomplex en woon
omgeving, maar juist ook bij het mee opstellen van 
gemeentelijke woonvisies. in de experimenten zal in het 
bijzonder, waar het gaat om het moderniseren van de 
medezeggenschap, ingezet worden op onlinevormen van 
dialoog tussen huurders en corporaties. De techniek is 
voorhanden, zo ook de computers, mobiele telefoons en 
internetaansluitingen. Ook in de sector zelf wordt al in 
deze richting gedacht. eef Meijerman, directeur van het 
amsterdams Steunpunt Wonen, in een recent interview  
in het Tijdschrift voor amsterdams Woonbeleid: “er is nog 
wel een moder ni serings slag te maken op het gebied van 
bewoners participatie. bijvoorbeeld via internet, bewoners
panels en dergelijke. en door meer aan te sluiten bij initia
tieven van bewoners in de buurt.” 

Twitter
Het benutten van online mogelijkheden sluit ook aan bij 
de opkomst van online vrijwilligerswerk (virtual volunteering). 
Kenmerk voor online activiteiten is dat tijd en afstand in 
principe geen belemmerende factoren meer zijn; je kunt 
inloggen op het moment dat jij er zin in hebt op willekeurig 
welke plek. bovendien heft het ook beperkingen op van 
mensen die zich niet gemakkelijk fysiek verplaatsen of 
door verplichtingen aan huis zijn gebonden. en het sluit 

aan bij de digitale wereld van de jeugdcultuur. Jongeren 
zijn vertrouwd met het uitwisselen van snelle, compacte 
informatie, zowel wat tekst betref als beeld. De nieuwste 
communicatieloot heet ‘twitteren’. Het is een internet
dienst die webloggen met directe berichtgeving combi
neert. De basisvraag is: waar ben je nu mee bezig? in 
enkele regels geeft de twitteraar informatie of noninfor
matie, zoals we kunnen leren uit het weblog van minister 
van buitenlandse Zaken Maxime verhagen. Maar waarom 
alleen het getwitter van hoogwaardigheidsbekleders 
volgen, waarom niet een flat vol huurders – natuurlijk 
goed voorbereid en begeleid – periodiek laten twitteren 
over zaken die hen raken en aangaan? Het is het  
experiment waard! 

naast de online tool zullen drie andere instrumenten 
verder uitgewerkt worden:
■ het inzetten van wijkbudgetten of vouchers; 
■ het faciliteren van nieuwe vormen van zelforganisatie; 
■ het benutten van allerlei vormen van ‘community art’ 

bij het mobiliseren en bereiken van burgers. 

Hoe sluit je optimaal  
aan bij eigen initiatief  
van burgers?

Bestaande instrumenten aanscherpen
De instrumenten zijn niet nieuw. er zijn eerder ervaringen 
opgedaan met het in handen geven van wijkbudgetten 
aan bewoners, zelforganisatie is geen recente uitvinding 
en buiten nederland is community art een kunstvorm met 
een lange traditie. De Sev is dan ook niet van zins het 
wiel nogmaals te gaan uitvinden, maar genoemde instru
menten aan te scherpen voor de eisen van deze tijd. Zo is 
de Sev momenteel betrokken bij de eerste evaluatie van 
het voucherproject van het ministerie van WWi. Deze 
evaluatie, uitgevoerd onder leiding van evelien Tonkens 
van de universiteit amsterdam, laat zien dat dit instru

ment op het punt van toegankelijkheid en democratisch 
gehalte nog verder aan impact kan winnen. Daar ligt dan 
ook een interessante en belangrijke uitdaging voor de 
komende jaren. Ook vormen van zelforganisatie hebben 
al jarenlang de aandacht van de Sev. De vraag is steeds: 
hoe sluit je optimaal aan bij eigen initiatief van burgers? 
Dit eigen initiatief kan allerlei vormen aannemen. van 
verregaande vormen van zeggenschap en beslisrecht van 
huurders (het zogenaamde Deense huurdersdemocratie
model), tot wijkmaatschappijen, wijkcorporaties en 
vormen van coöperatie. 

Goede ingrediënten voor burgerparticipatie
Dat geldt ook voor community art, oftewel kunst met 
een maatschappelijke missie. Deze kunstvorm maakt een 
revival door, mede door de interesse van jonge kunste
naars. Hun inzet is om kwalitatief hoogstaande kunst te 
maken, maar wel gemaakt met en voor groepen die tradi
tioneel geen deel uitmaken van het kunstpubliek. Juist in 
‘achterstandsbuurten’ manifesteren deze kunstenaars 
zich, waarbij ze zich graag laten inspireren door de  
aanwezigheid van nietwesterse culturen. Ook hier is de 
vraag: hoe kunnen deze culturele inter venties – bijvoor
beeld vormen van wijktheater – bijdragen aan het vitaliseren 
van hedendaagse vormen van politiek en civiel burger
schap? Of de ultieme recepten voor levende praktijken 
van civiele en politieke burger participatie gevonden 
worden, blijft de vraag, maar de Sev denkt wel de goede 
ingrediënten te hebben. ■

Meer informatie radboud engbersen, engbersen@sev.nl

HeT reSuLTaaT is verrassend. Wat eens 
een saaie en enigszins armoedige bloem
koolbuurt was, is nu een pareltje van de 
amsterdamse school aan het worden. 
een bezoek met het Sevnetwerk 
bloemkoolwijken aan Stedenwijknoord 
leert dat reeds verkochte huurwoningen 
bij de grootschalige aanpak een knelpunt 
zijn. “Mijn grootste probleem is die  
koopwoning”, aldus een Hindoestaanse 
buurtbewoner.

Sociale problemen in 
Stedenwijk-Noord
Stedenwijknoord is vrij monotoon qua 
woningtype en stedelijke structuur. er zijn 
veel kleine zelfstandigen en er is veel werk 
aan huis, maar ook zijn er relatief veel 
mensen werkloos. eén op de vier huis
houdens leeft van een minimum. er is 
veel vroegtijdige schooluitval. De woningen 
zijn in de jaren tachtig gebouwd. vanwege 
de slechte bouw en woontechnische 
staat van dit relatief jonge bezit, moest  
er iets aan de woningen gebeuren. 

Bewoners activeren
De sociale aanpak is net zo belangrijk als 
de fysieke aanpak. “bewoners moeten 
actief bij de integrale aanpak betrokken 

worden door bijvoorbeeld hun netwerken 
te activeren. Juist als je grootonderhoud 
gaat doen, kun je bewoners daarbij actief 
betrekken”, aldus Gerdien van de ent van 
Goede Stede. “er zijn zeker bewoners die 
het leuk vinden om mee te bepalen hoe 
de herinrichting van binnenruimten eruit 
gaat zien. Doordat bewoners meer een 
band voelen, wordt het toezicht vanzelf 
versterkt.” Ook is aan de rand van de 
wijk een nieuw CruijffCourt gekomen. 
De jeugd maakt hier vanaf het begin veel 
gebruik van. 

Buitengevel en isolatie
De renovatie is gericht op de binnen en 
buitenkant van de woning. badkamer  
en toilet worden gerenoveerd en ramen 
en kozijnen vervangen. in circa drie 
maanden wordt de buitengevel gesloopt 
en vernieuwd, dakpannen en goten  
vernieuwd, hoogwaardige isolatie aan
gebracht, de afscheiding tussen tuinen  
en openbare ruimten vervangen en 
geschilderd. Per woning investeert Goede 
Stede € 65.000 zonder huurverhoging.  
De zeventig woningen die bij ‘verkoop 
van huurwoningen’ zijn verkocht, worden 
– als de eigenaar dat wil – ook in de 
renovatie meegenomen. 

in Stedenwijk
noord worden 
de nadelen van 
verkoop van 
sociale huurwo
ningen zichtbaar

Terugkoop
Goede Stede kreeg veel verzoeken voor 
terugkoop van woningen omdat de eige
naren geen geld voor renovatie hadden, 
maar wel graag wilden renoveren. in 
Stedenwijknoord worden de nadelen 
van verkoop van sociale huurwoningen 
zichtbaar. al pratend met buurtbewoners 
blijkt dat meerdere mensen financieel 
geen mogelijkheid hebben om mee te 
doen met de renovatieaanpak. De hypo
theek zelf is al zwaar genoeg. 

Binnentuinen
een ander knelpunt zijn de collectieve 
binnentuinen. vaak zijn het slecht onder
houden niemandsruimten omheind door 
verschillende schuttingen. Ook hier  

worstelde men met de vraag wat de 
nieuwe functie van deze binnentuinen 
zou moeten zijn. De verbetering van de 
binnentuinen wordt nu waarschijnlijk in 
het uitvoeringsplan voor grootonderhoud 
voor 2011 meegenomen. Tijdens het 
bezoek van het Sevnetwerk blijkt dat 
sommige binnentuinen fantastische 
speelplekken zijn.

Meer structuur 
De eerste fysieke aanpak laat zien dat 
met gevel  aanpak en het plaatsen van 
kwalitatief hoogwaardige erfafscheidingen 
en schuurtjes er meer structuur in een 
bloemkoolwijk is aan te brengen. eén van 
de lastige zaken bij de woonerfwijken  
zijn vaak de onduidelijke voor en achter
kanten. bij deze renovatie hebben ook  
de achterdeuren in de tuinpoort het  
huisnummer meegekregen. een slimme 
oplossing om meer structuur aan te 
brengen. afgezien van het knelpunt van 
reeds verkochte huur woningen, lijkt de 
fysieke aanpak te gaan slagen. De grote 
vraag is nu of de sociale aanpak ook 
effect heeft. ■

Meer informatie anne-jo Visser, visser@sev.nl

Niet alle kopers doen mee aan renovatie Een gemeenschappelijke binnentuin 

Corporatie Goede Stede is dit jaar begonnen met een grootscha-
lige renovatie van huurwoningen in de Almeerse bloemkoolwijk 
Stedenwijk-Noord. De reno vatie is onderdeel van een groot pakket 
fysieke en sociale ingrepen. door Anne-Jo Visser

Oproep
De Sev is op zoek naar corporaties, gemeenten en 
wijkorganisaties die de invloed van huurders willen 
vergroten met experimenten op het gebied van 
onlinedialoog, communityart, zelforganisatie en 
vormen van medezeggenschap.



De eSSenTie van het Sevexperiment is dat bij huis
houdens met ‘sociale’ problemen een klussenteam en  
een groepje enthousiaste vormgevers langskomt om de 
woning te restylen, de tuin een beurt te geven en/of de 
administratie op orde te brengen. De huishoudens zelf 
kunnen niet achterover leunen. Het is de bedoeling dat  
zij zelf ook de handen uit de mouwen steken. Tevens 
wordt gekeken of de benodigde hulpverlening (weer)  
op gang kan worden gebracht. De verwachting is dat 
deze interventie mensen net het duwtje in de rug geeft 
om zelfredzamer te zijn en zich bijvoorbeeld ook positiever 
opstellen in hun woon een leefomgeving. in jargon: 
sociale stijging en sociale activering.

Vertrouwen
Het experiment richtte zich op zes huishoudens in Delft 
die op of onder de armoedegrens leven. Drie ervan 
hebben gedeeltelijk een inkomen uit arbeid, de andere 
leven geheel van een uitkering. Het betreft twee echtparen 
zonder kinderen en vier eenoudergezinnen. vijf van de  
zes gezinnen zijn geworven via basisschool De Horizon. 
Opvallend is dat deze gezinnen nog wel vertrouwen 
hadden in ‘meester Kees’, coördinator dagarrangementen 
van de school, maar niet meer in hulpverleners en 
corporatie medewerkers. 
naast de basisschool en de genoemde woningcorporaties, 
spelen de Stichting Stunt met haar Klussenteam, het 
Kringloopbedrijf Delft (bruikbare tweedehands goederen) 
en de Wrkplts voor Creatie en vormgeving (interieur
ontwerp) een rol bij de uitvoering. naast een geldbedrag 
bood Woonbron energiebesparende maatregelen in de 
woning aan. De gemeente steunt het project indirect via 
het Delftse Pact tegen de armoede. initiatiefnemers van 
dit experiment zijn stichting Stunt en stichting World art 
Delft in samenwerking met het bureau Mensframe.

Maatregelen
na een eerste gesprek met de gezinnen, volgde een huis
bezoek waarbij een plan voor restyling werd opgesteld. 

Daarbij is ook steeds gekeken wat mensen zelf kunnen 
doen en waarvoor vrijwilligers, bedrijven of maatschap
pelijke organisaties worden ingeschakeld. Gemiddeld 
hebben de corporaties 1800 euro per huishouden 
beschikbaar gesteld. energiebesparende maatregelen 
moeten de bewoners een jaarlijkse besparing op de  
energiekosten opleveren die kan oplopen tot boven de 
driehonderd euro. 
een greep uit de genomen maatregelen in dit experiment: 
een handige opbergkast, nieuwe gordijnen, aanpassen 
van de tuin voor iemand met een handicap, verven en 
behangen, deuren herstellen die tijdens een huiselijke 
ruzie beschadigd waren, ventileren van een potdichte 
woning, kinderkamer opknappen en wandschilderingen 
maken. 

bij een aantal 
deelnemers zijn al  
positieve resultaten  
op het vlak van  
houding of activering 
geconstateerd

Resultaten
De mensen hebben in meer of mindere mate zelf mee
geholpen. Sommigen hadden moeite met het accepteren 
van hulp en stelden zich op als kritische klant, maar uit
eindelijk was iedereen blij met het resultaat. bij een 
aantal deelnemers zijn al positieve resultaten op het vlak 
van houding of activering geconstateerd. Zo is er een toe
genomen vertrouwen in de betrokken maatschappelijke 
organisaties en hebben zij intenties (die nog wel moeten 
worden waargemaakt) om weer of meer betaald werk te 
zoeken. Ook treden de huishoudens zichtbaar opener de 

buitenwereld (buren, school) tegemoet en hebben zij 
geleerd om beter te budgetteren. 

Evalueren
uiteraard zal bewezen moeten worden dat met deze 
aanpak andere, hogere maatschappelijke kosten kunnen 
worden voorkomen. De Sev wil daarom samen met de 
initiatiefnemers een half jaar tot een jaar na de interventies 
evalueren. Dan zal moeten blijken of er inderdaad sprake 
is van sociale activering en sociale stijging en of dit  
gerelateerd is aan de restyling. Daarbij zal ook een  
vergelijking worden gemaakt met verwante methodieken 
als de buurtcoaches in enschede en de varianten  
‘achter de voordeur’.

Aanbevelingen
Mogelijke verbeteringen zijn het planmatig inzetbaar zijn 
van het Klussenteam, het vastleggen van de afspraken 
met het huishouden en het versterken van de onderdelen 
kunst/creativiteit en opbergen/opruimen, omdat deze de 
meeste positieve energie zouden opleveren. ■

het rapport restylen huishoudens is vanaf 1 oktober te 
downloaden op www.sev.nl.

Meer informatie jeroen singelenberg, singelenberg@sev.nl

Restylen van huishoudens heet het experiment dat in het eerste half-
jaar van 2009 is uitgevoerd in de Delftse wijk Buitenhof. Basisschool 
De Horizon, woningcorporaties Woonbron en Vidomes, Stichting Stunt, 
het Kringloopbedrijf Delft en de Wrkplts voor Creatie en Vormgeving 
sloegen er de handen ineen om gezamenlijk het interieur van enkele 
huishoudens die rond het bijstandniveau leven, een metamorfose te 
laten ondergaan. Indien nodig werd meteen de zorg- en hulpbehoef-
te van het huishouden gecoördineerd. Een integrale aanpak dus. Kan 
stijging van mensen onderaan de woonladder getriggerd worden door 
een plotselinge positieve wending in hun leven? 
door Jeroen Singelenberg, beeld Nationale Beeldbank

een opknapBeurt
Voor zes delftse

huishoudens
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De STuurGrOeP verSneLD bOuWen 
ontwikkelde een nieuwe, integrale manier 
van werken in brabant. Door versnelling 
van het ontwikkel en bouwproces wordt 
volgens de stuurgroep een tijdwinst van 
maar liefst 40 procent gemaakt. De 
aanpak voorziet in een regierol voor 
gemeenten en laat de daadkracht over 
aan gespeciali seerde marktpartijen. een 
gesprek met het rené beks, directeur bij 
Hendriks Coppelmans Ontwikkeling en initi
ator van de stuurgroep, en de wethouders 
van Landerd en veghel, waar twee pilots 
van versneld bouwen plaatsvinden.

Wonen naar Wens
“Het idee achter versneld bouwen is ont
staan op het moment dat we doorhadden 
dat er in de bouwsector eigenlijk heel tra
ditioneel gewerkt werd. in totaal was men 
zo’n zeven jaar bezig vanaf het verwerven 
van de grond, een stedenbouwkundig 
plan, bestemmingsplanprocedures tot start 
bouw. vervolgens bleek dan de zoge
naamde woonvisie van waaruit gewerkt 
werd al weer achterhaald”, aldus rené beks.
allereerst werd toen het idee ‘Wonen naar 
Wens’ ontwikkeld, een vorm van Collectief 
Particulier Opdrachtgever schap, waarbij 
bewoners in een vroeg stadium bij het 
ontwikkelproces betrokken worden. Dit 
levert tijdwinst en draagvlak op. Daarbij 
krijgt de gemeente zicht op het daadwer
kelijk bereiken van de vooraf afgesproken 
doelgroep. De volgende stap werd gezet 
toen de Stuurgroep versneld bouwen werd 
gevormd en de partijen de handen ineen
sloegen. Samen met gemeenten begonnen 
zij aan enkele pilots versneld bouwen. 

Tijdwinst
Met de aanpak versneld bouwen wordt 
een aanzienlijke tijdwinst geboekt in alle 
fasen van het proces: van gebiedsontwik
keling, ontwerp, ontwikkeling en de bouw. 
Het werkt dankzij een integrale aanpak, 
het zoveel mogelijk gelijktijdig laten verlo
pen van processen en teamwork door de 
vakspecialisten. Door een samenwerkend 
team van marktpartijen kan vanaf de start 
van een project over de hele linie van het 
proces flink doorgewerkt worden. 
Processen worden niet achter elkaar 
gepland, maar geïntegreerd. De essentie 
van de tijdwinst zit hem vooral in het voor
traject. De projectprocedure wordt inge
schoven in de bestemmingsplanprocedure 
Wethouder School, uit Landerd: “Tijdens 
het vaststellen van het bestemmingsplan 
zijn de kopers al geworven en hun wensen 
zijn op dat moment ook al duidelijk. Het 

bestemmingsplan kan dus specifiek 
worden ingevuld. Daarnaast kun je direct 
na de vaststelling van het bestemmings
plan starten met bouwen en hoef je niet 
eerst nog kopers te gaan werven.” rené 
beks: “Wat je daarnaast ook ziet gebeu
ren, is dat er door onze aanpak maat
schappelijk gezien meer draagvlak 
ontstaat. Omdat burgers het gevoel 
hebben dat het project van hen is en dat 
naar de omgeving uitstralen. Daardoor 
wordt er veel minder vaak bezwaar aange
tekend op een bestemmingsplan, wat 
normaal gesproken vaak de meeste vertra
ging oplevert. Daarnaast committeren toe
komstige bewoners bij versneld bouwen 
zich al eerder aan de woning. Door die 
betrokkenheid heb je borging dat ze er 
ook gaan wonen.” 

Krachtenbundeling
rené beks: “Het samenvoegen van twee 
krachten leidt ertoe dat je processen in 
elkaar kunt schuiven.” enerzijds ligt er een 
specialiteit bij het begeleiden van de 
bestemmingsplanprocedure  arcadis heeft 
daar ervaring mee – anderzijds de speciali
satie in Wonen naar Wens, door Hendriks 
Coppelmans Ontwikkeling. Zij begeleiden 
burgers in het maken van keuzes. “als 
gemeente kun je dat niet allebei tegelijk. 
Maar het grote voordeel is dat de 
gemeente wel regie behoudt. Ze krijgen 
via prestatieafspraken de garantie dat we 
iets bouwen waar behoefte aan is op een 
manier die past in de gemeentelijke woon
visie.” Waarom wordt versneld bouwen 
dan eigenlijk niet vaker toegepast? rené 
beks: “vaak zijn er geen twee marktpar
tijen die zo goed kunnen samenwerken. 
Het lukt alleen als partijen bereid en in 
staat zijn goed samen te werken. 
begeleiding van burgers plus het begelei
den van het bestemmingsplan zijn twee 
verschillende specialiteiten. Daarnaast wil 
niet iedere gemeente meewerken aan zo’n 
innovatief idee. Je geeft als gemeente wel 
een hoop uit handen. aan een marktpar
tij... Maar wat ik merk, is dat elke 
gemeente tot nu toe tevreden is over de 
gang van zaken.” 

Regierol gemeenten
De traditionele werkwijze in de 
nederlandse bouwsector legt veel druk bij 
gemeenten. De nieuwe aanpak is gestoeld 
op een duidelijke rolverdeling tussen 
gemeenten en de stuurgroep. 
randvoorwaarden worden vastgelegd in 
prestatieafspraken. Wat zijn de voordelen 
voor gemeenten? Wethouder School:  

“er wordt ons veel werk uit handen 
genomen maar we houden wel de regie in 
handen. Daarnaast hebben we de indruk 
dat het proces rondom de inspraak van 
kopers heel efficiënt wordt aangepakt.” 
van burgsteden, wethouder in veghel: 
“inspraak van bewoners is een voordeel 
voor ons als gemeente. als wij samen met 
een marktpartij datgene kunnen verwe
zenlijken wat de burger wil, dan denk ik 
dat drie partijen daarover gelukkig zijn.” 

Klant is koning
De eerste ervaring in boerdonk leerde dat 
flexibele bestemmingsplannen belangrijk 
zijn. Het bestemmingsplan liet hier slechts 
rijtjeswoningen toe, terwijl bleek dat er 
juist behoefte was aan tweekappers.  
van burgsteden: “Het belangrijkste dat  
we uit deze pilot geleerd hebben, is dat  
de klant koning is. Dus nu bouwen we 
tweekappers. Ook blijkt er in de praktijk 
veel behoefte aan zelfbouw. We luisteren 
zo veel mogelijk naar de wensen van de 
mensen. De tijd dat je als gemeente gewoon 
kon bouwen en dat we die woningen  
kwijtraakten, is echt wel voorbij. De klant 
wordt steeds belangrijker.” 
beks: “Het mooiste is dat we die ervaring 
kunnen meenemen naar de pilot in 
Landerd. Daar betrekken we de bewoners 
nog eerder in het proces. Het idee om de 
burger te betrekken en erna pas het 
bestemmingsplan te maken, is heel 
actueel. Je kunt bijvoorbeeld ook een 
flexibel bestemmings plan maken. 
Daarmee kun je bouwen naar behoefte 
en geef je de burger vertrouwen.” 

van burgsteden: “als je de film terugdraait 
en kijkt naar de woningmarkt... een huis 
kreeg je gewoon toegewezen. Maar denk 
eens aan de aanschaf van een auto. bij de 
aankoop bepaal je zelf helemaal hoe hij er 
van buiten en van binnen uit moet komen 
te zien: kleur, type motorvermogen et 
cetera. bij een huis was dat niet mogelijk. 
eigenlijk heel vreemd. Het gaat om een 
veel grotere investering, maar je had er 
minder over te zeggen. De wet en regel
geving moet natuurlijk goed geregeld zijn. 
Dat is helder. Gemeenten zijn er steeds 
meer klaar voor. De jurisprudentie wordt 
bijvoorbeeld steeds duidelijker.” 
Wethouder School beaamt dit en geeft 
aan dat zij in Landerd zeer te spreken 
zijn over versneld bouwen en daarom de 
methodiek ook onder de aandacht 
brengen van andere projectontwikkelaars. 
 

Pilots
er lopen momenteel meerdere pilots in 
brabant. in boerdonk worden woningen 
gebouwd volgens de wensen van de 
burger. Daar bestaat de pilot uit een 
inbreidingslocatie in het dorpshart. De 
samenwerkingsovereenkomst tussen par
tijen is getekend en de kopers zijn nu aan 
de slag met hun wenswoning. bewoners 
krijgen allerlei keuzemogelijkheden zoals 
een aanbouw, garage of erker. Ook 
bestaat de mogelijkheid van een ruw
bouwwoning waarbij de koper zelf de 
afbouw verzorgt. 

Het project repelakker in het dorp Zeeland 
bestaat uit 57 woningen, waarvan dertig 
procent sociaal. Ook hier is de samenwer
kingsovereenkomst getekend en worden 
kopers geworven. Wethouder School: 
“Geïnteresseerden geven aan dat zij het 
zeer prettig vinden het gevoel te krijgen 
dat zij echt betrokken worden bij het ont
wikkelen van hun woning. aan de andere 
kant, meent hij, bestaat ook nog wat 
onzekerheid bij de toekomstige bewoners. 
De nieuwe aanpak vraagt bijvoorbeeld 
meer van de kopers zelf. Mensen zijn nog 
niet gewend om zoveel zelf te kunnen 
bepalen. De prijs van een huis staat bij
voorbeeld ook nog niet vast, want dat is 
weer afhankelijk van de invulling van de 
woonwensen en dat vinden kopers dan 
weer lastig. Het uiteindelijke voordeel is 
dat het budget van bewoners kan worden 
meegenomen.” 

De versneld bouwenpilots lopen sinds 
vorig jaar. Ook woningbouwcorporaties 
hebben bouwplannen aangemeld. De 
vraag die de Sev in de evaluatie aan het 
eind van 2009 graag beantwoord wil zien, 
is of de belofte van 40 procent tijdwinst 
ook gerealiseerd zal worden. Daarnaast 
zal uit de evaluatie blijken wat de ervarin
gen zijn als marktpartijen een deel van het 
werk van de gemeente overnemen. ■

Meer informatie: anne-jo Visser, visser@sev.nl
www.versneldbouwen.nl/www.repelakker.nl

door Madelon Stoele, beeld Nationale Beeldbank

Met het SEV-experiment Versneld Bouwen nemen marktpartijen het 
werk uit handen van de gemeente door in het planologisch voortraject 
zelf werk te verrichten. Daarnaast worden bewoners vanaf het begin 
betrokken bij het plan en wordt het bouwplan meteen afgestemd op 
de wensen van de klant. Door deze gelijktijdige aanpak kan sneller 
gebouwd worden, aldus de Stuurgroep Versneld Bouwen, een samen-
werkingsverband tussen gebiedsontwikkelaar Hendriks Coppelmans 
Ontwikkeling BV uit Eindhoven en Arcadis uit ’s Hertogenbosch.

Marktpartijen in zuidoost-BraBant ontwikkelen nieuwe aanpak 

Quickscan Versneld bouwen 
versneld bouwen heeft een quick
scan ontwikkeld om te bepalen of 
een woningbouwproject planolo
gisch en economisch haalbaar is.  
Op www.versneldbouwen.nl is het 
mogelijk om voor de regio brabant 
en ZuidGelderland in korte tijd een 
woningplan te toetsen.
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Goede feeën
na de overdracht kwamen vertegenwoordigers van nauw 
betrokken organisaties aan het woord. Zoals de goede 
feeën boven het wiegje van Doornroosje spraken zij de 
nieuwe stichting toe.
Directeur van de Woonbond ronald Paping memoreerde 
een moeizame maar betekenisvolle discussie over of  
visitatie nou een brancheding of een sectording was.  
De Woonbond is blij dat er nu een officiële methode is 
voor een horizontale verantwoording. alexander Luijten 
van aedes toonde zich ook blij en onderstreepte nog
maals dat extern, onafhankelijk en gezaghebbend uit 
‘onze’ koker komt. Hij bracht in herinnering dat al tachtig 
corporaties hun nek uitstaken door zich vrijwillig te laten 
visiteren. Marian Louppen van vTW zei: “visitatie is een 
belangrijk instrument waardoor niet uitsluitend naar 
bestuurders wordt geluisterd. visitatie geeft een verhaal 
waarmee je naar de stakeholders kunt gaan. We staan 
voor hetzelfde belang, maar als toezichthouders zullen 
wij visitatie met een extra kritische blik volgen. vTW wil 
graag het governanceaspect verbeteren, ook commissa
rissen willen getoetst worden.” Pvdakamerlid Staf Depla 
noemde als een van de krachten van visitatie dat deze 
meerdere founding fathers kent en prees het Woon
netwerk dat hem met onder anderen basJan bochove 

van het CDa op werkbezoek naar engeland stuurde. 
Depla beval aan om meer aandacht te besteden aan de 
lokale verschillen, bijvoorbeeld tussen de randstad en 
kleinere gemeenten. Hij vroeg om één keer per jaar vijf 
vragen aan te leveren voor een politiek debat. Dat de 
vnG visitatie wel met woord maar niet met daad steunde 
bevreemdde hem: “We moeten de vnG eens uitnodigen.” 
Hij is blij met de horizontale verantwoording, maar vindt 
dat verticaal toezicht vanuit de overheid moet blijven 
bestaan.

visitatie moet de kwalificatie  
gezaghebbend in de loop van  
de tijd verdienen

natuurlijk was er ook een boze fee. SPkamerlid Paulus 
Jansen was zeer kritisch. Hij refereerde aan zijn eigen 
werkervaring bij adviesbureaus en ‘kent de prijskaartjes’. 
Hij waarschuwt voor een race tussen de bureaus waarbij 
visitatie wordt ingezet als een marktinstrument: “De 
bureaus hebben immers geld verdienen als grote drijf
veer.” Daarmee sluit hij aan bij de eerdere opmerking  
van De Waal over de concurrentiepositie van de bureaus 
waarover ook een aanbeveling is opgenomen in de evalu
atie. Dat visitatie via de aedescode inmiddels verplicht is, 

ziet hij ook als een risico. Het kan snel leiden tot bureau
cratie. visitatie kan volgens Jansen nut hebben als vrijwillig 
instrument. Dan zijn corporaties er op uit om zichzelf te 
verbeteren. bij een verplichte visitatie zullen ze volgens 
Jansen niet het achterste van hun tong laten zien.
victor Schaap van het ministerie van vrOM was ronduit 
positief. Hij feliciteerde de stichting en tegelijkertijd de 
hele sector. Hij wees Paulus Jansen erop dat visitatie geen 
verplicht nummer is, maar een initiatief van de sector zelf: 
“Het is niet van bovenaf opgelegd en dus zelfregulering. 
Het rijk heeft visitatie wel gestimuleerd. visitatie is een 
pijler in het systeem van checks and balances. Het minis
terie is met visitatie net zo blij als artsen indertijd met de 
röntgenfotografie.” Hij wenste de stichting veel wijsheid 
toe, want: “Het experiment is nog niet afgelopen, 
nederland is er nog helemaal niet aan gewend.”
visitatie mag dus niet zoals Doornroosje honderd jaar 
gaan slapen, maar moet wakker en alert aan de slag. ■

het rapport ‘Visitatie in evaluatie’ kunt u bestellen en 
downloaden op www.sev.nl

Meer informatie bij de stichting Visitatie woningcorporaties 
nederland, sVwn, www.visitaties.nl

door Frieda Crooy en Paul Doevendans, beeld Wendy Panders

Na ruim drie jaar betrokkenheid kon de 
SEV op 9 juli het zaakwaarnemerschap visi-
tatie woningcorporaties overdragen aan 
de Stichting Visitatie Woningcorporaties 
Nederland. Steven de Waal, voorzitter van 
de Raad van Toezicht van de nieuwe stichting 
kreeg van SEV-directeur Lex de Boer bagage 
voor het pad naar de succesvolle implemen-
tatie van de visitatie: een koffertje met het 
complete visitatiedossier en de evaluatie van 
de toepassing van de visitatiemethodiek. 
Vertegenwoordigers van belanghouders, het 
ministerie, betrokkenen en de politiek gaven 
goede raad voor onderweg.

Visitatiestichting een feit, Maar Visitatie is nog niet af
en maakte ze publiek toegankelijk. Corporaties, visite
rende bureaus en belangstellenden hadden door de zaak
waarneming een aanspreekpunt. een andere taak was 
het bijdragen aan de ‘marketing’ van visitatie in en 
rondom de sector. De monitoring en evaluatie van de toe
passing van de methodiek resulteerden in de publicatie 
van ‘visitatie in evaluatie’. 

De visitatiestichting moet 
niet alleen normen stellen, 
maar ze ook handhaven

Voetbalclub
bij de overdracht van het zaakwaarnemerschap aan de 
stichting bracht Sevdirecteur Lex de boer in herinnering 
dat het streven was om visitatie extern, onafhankelijk en 
gezaghebbend te laten zijn. Met de Stichting visitatie 
Woningcorporaties nederland (SvWn) is het onderdeel 
extern geregeld en dat waarborgt ook een zekere onaf
hankelijkheid. Maar zowel de Woonbond als de 
vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 
(vTW) zullen als waakhonden de wacht houden over die 
onafhankelijkheid. De kwalificatie gezaghebbend moet in 
de loop van de tijd verdiend worden. 
Steven de Waal die als voorzitter van de raad van Toezicht 
van de SvWn het visitatiedossier in ontvangst nam,  
benadrukte dat visitatie een horizontaal instrument is: 
“Corporaties moeten samen met hun stakeholders 
bepalen wat ze wel en wat ze niet doen.” Hij betoogde 
dat verantwoorden dicht bij leren zit en illustreerde dat 
met een voetbalmetafoor: “als je met 50 verliest, is het 
niet alleen voor de toeschouwers duidelijk dat je slecht 
presteert, voor de club is het niet alleen een signaal, maar 
ook een stimulans tot verbetering. Zo kan dat met corpo
raties ook gaan.” De Waal toonde zich tevreden dat door 
de praktijkexperimenten inmiddels vijf bureaus die de 
sector goed kennen zich hebben gepositioneerd en 
bekwaamd in visiteren van corporaties. Hij voegde er aan 
toe dat er meer bureaus klaar staan om het visitatievak te 
leren en zich te laten accrediteren. Dat legt volgens de 
Waal een zware claim op de stichting om heldere criteria 
te stellen die passen in een objectief systeem: “Deze 
stichting moet niet alleen normen stellen, maar ze ook 
handhaven. De accreditatie zal nog scherper worden.  
en de huidige visitatiemethodiek 3.0 zal zich ontwikkelen 
naar een versie 4.0.” Hij waarschuwde dat het markt
mechanisme van de onafhankelijke bureaus ook het 
gevaar met zich meebrengt van een versoepelde toepas
sing van visitatie: “een bureau kan in de verleiding komen 
om tegen een corporatie te zeggen: als je mij neemt 
dan… Daarom zal de stichting alles in het werk stellen 
om iedereen in concurrentie scherp te houden.” De Waal 
benadrukte dat de corporatiesector zelf, op eigen gezag, 
de methodiek en publicatie van de resultaten verplicht 
heeft: “Daarmee loopt deze ver vooruit ten opzichte van 
andere maatschappelijke ondernemingen.”

OP De DaG vóór de officiële presentatie van de stichting 
belde een journalist naar de Sev. Of we verwachtten dat 
met de verplichte visitaties veel ‘vuiligheid’ naar boven 
zou komen. in tegenstelling tot wat de journalist dacht, 
verwachtte of misschien wel hoopte, kan visitatie juist bij
dragen aan een toenemend vertrouwen van politiek en 
samenleving in corporaties. Daarbij is het voorwaarde dat 
er stevige eisen worden gesteld aan de toepassing van de 
methodiek, aan de bureaus en aan de visitatoren. 
Gebeurt dat niet, dan gaat tien jaar betrokken inzet van 
diverse partijen verloren. Om vervolgens te dienen tot 
gratis koren voor de molens van gretige critici. 

Visitatie in het verleden
ruim tien jaar geleden stelde aedes een commissie in om 
de contouren van een visitatiestelsel te onderzoeken. Dat 
stelsel was in de geest van zelfregulering door en met 
corporaties ontwikkeld.
De Sev raakte in 2006 betrokken door een initiatief van 
een aantal corporaties dat zich had verenigd in het 
Woonnetwerk. Zij vroegen de Sev het visitatiestelsel 
verder te ontwikkelen. er waren twee uitgangspunten. 
Ten eerste dat maatschappelijke visitatie de samenleving 
in staat stelt een gefundeerd oordeel uit te spreken over 
het maatschappelijk presteren en functioneren van corpo
raties. Ten tweede stelt het corporaties als maatschappe

lijke ondernemingen in staat zich maatschappelijk te 
verantwoorden en hun presteren en functioneren te ver
beteren. De Woonnetwerkcorporaties stelden zichzelf en 
hun omgeving ruimhartig beschikbaar als proefkonijnen. 
Dat waren ideale omstandigheden voor een echt Sev
experiment waarin de methode in de praktijk ontwikkeld, 
toegepast en getoetst wordt. De kwalificaties waaraan 
het systeem moest voldoen waren extern, onafhankelijk 
en gezaghebbend. Organisaties uit de markt werden uit
genodigd om in pilots tegelijkertijd te visiteren en te leren 
vanuit een gemeenschappelijk referentiekader. vijf 
bureaus stapten in. De Sev verzocht een auditraad onder 
leiding van Steven de Waal, met ondersteuning van 
adviesbureau b&a de ontwikkeling van de nieuwe metho
diek op zich te nemen. na een verlengde pilotfase was 
het begin 2008 zover: het experiment was klaar voor een 
afronding met de oplevering van een praktisch hanteer
bare methodiek versie 3.0 en een advies over de inbed
ding aan de landelijke belanghebbenden. Omdat de 
gewenste onafhankelijke visitatiestichting nog opgericht 
moest worden, nam de Sev de rol van zaakwaarnemer op 
zich. in die hoedanigheid organiseerde de Sev een toets 
door de auditraad op ieder aangeboden visitatierapport, 
in het bijzonder op de adequate toepassing van de 
methodiek door het visiterende bureau. De Sev zorgde 
ook voor de bundeling van verschenen visitatierapporten 

Veel goede raad, Beste wensen en een Beetje scepsis Bij oVerdracht



We Zien in de buitenwereld een bonte verzameling van 
leren wonen en voortuitkomenprojecten. Ze zijn als 
vormen van woonmaatschappelijk werk en woonscholen 
nieuwe stijl te benoemen. een deel van deze projecten 
richt zich op het souterrain van de woningmarkt. Hier zijn 
de ‘bijzondere groepen’ van de verzorgingsstaat gehuis
vest, zoals de beruchte zorg mijders, maar ook verslaaf
den, mishandelde vrouwen, exgedetineerden en mensen 
in een psychosociale crisis. 
Leidende vraag: wat is hier te verbeteren op het punt  
van leren wonen en het geven van maatschappelijke 
kansen aan kwetsbare huurders? Meer afstemming 
tussen instanties, een verhoogde professionaliteit van de  
onderkantspecialisten, of juist beter aansluiten bij licht 
professionele steunnetwerken in de buurt dan wel steun
netwerken van buurtbewoners? er zijn meer vragen. 
Wordt door betrokkenen wellicht te gemakkelijk over  
zelfstandigheid en sociale stijging gefantaseerd? ambitie 
lijkt hier niet te ver van realisme af te moeten staan.
Cruciaal is precieze kennis van de leefsituatie van  
kwetsbare huurders. Dat maakt robert van der Wouden,  
directeur van flexibel Wonen, duidelijk. 

Wat moeten we ons voorstellen bij 
Flexibel Wonen?
De organisatie flexibel Wonen is in 2005 opgericht door 
drie rotterdamse corporaties: De nieuwe unie/Woonstad 
rotterdam, Com.Wonen en PWS. Samen beheren ze 
ongeveer 100.000 woningen en ze hebben zich tot  
doel gesteld om vijf procent van hun verhuureenheden  
te bestemmen voor ‘bijzondere doelgroepen’. De deelne
mende corporaties financieren flexibel Wonen, daarnaast 
dragen de huurders bij in de kosten van het woon
toezicht. bij extra woontoezicht betalen zorginstellingen 
en gemeenten mee. bovendien dragen zorginstellingen 
die huurders begeleiden de helft van de financiële 
verantwoordelijkheid voor de verhuur. Ze hebben 
daardoor ook een financieel belang bij het goed laten 
verlopen van de trajectbegeleiding die zij voor hun 
individuele cliënten/huurders verzorgen. flexibel Wonen 
beheert 1200 wooneenheden en heeft 14 medewerkers 
in dienst. We hebben een eigen kantoor met een  
receptie, er is een huur administratie, een incasso en  
we hebben naast woon toezichthouders, onderhouds
mensen in dienst.

Hoe wordt iemand huurder bij 
Flexibel Wonen?
Mensen komen langs twee routes bij ons. De eerste  
loopt via de stadsmariniers, de reclassering en 
rotterdamse zorginstellingen, de tweede via de drie  
corporaties die flexibel Wonen hebben opgericht.  
Zij dragen huurders met complexe problematiek en 
notoire overlastveroorzakers aan ons over.

Om wat voor soort huurders gaat het? 
flexibel Wonen beheert een twintigtal panden met 
gemeenschappelijke voorzieningen die verhuurd worden 
aan jongeren, maar ook relatief veel aan twintigers met 
weinig kans op de woningmarkt. Ook huisvesten we  
relatief veel exgedetineerden. verder zijn er de licht ver
warde mannen en vrouwen met een psychiatrisch ziekte
beeld. vervolgens licht criminelen, de draaideurtypes.  
Ze laten zich door anderen erin luizen en worden voor 
hun vergrijpen steevast opgepakt. in de derde plaats:  
vrouwen die slachtoffer zijn van geweld of van loverboys. 
Daarnaast hebben we gezinnen met een complexe  
problematiek. een andere categorie zijn antillianen.  
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vaak gaat het om alleenstaande moeders, met verschil
lende mannen die op de achtergrond aanwezig zijn maar 
die geen vaderrol vervullen voor de kinderen. De mannen  
zijn vaak van het type gangsterstyle, licht crimineel, soms 
een beetje naïef. Ze zijn vrolijk en luidruchtig. Dat wordt 
door anderen als overlast ervaren.

Hoe is de rolverdeling tussen woontoezicht-
houders en trajectbegeleiders? 
De trajectbegeleider begeleidt de klant vanuit de hulpver
leningsinstelling. Zijn of haar insteek is de cliënt te bege
leiden bij problemen met financiën, verslaving, het zoeken 
van dagbesteding, sociale contacten, noem maar op. voor 
de woontoezichthouders vormt de omgeving van de 
huurder het uitgangspunt: het toezien op goed huurder
schap en het voorkomen dat de huurder overlast veroor
zaakt. De woontoezichthouder kijkt dus vanuit het 
perspectief van leefbaarheid. Trajectbegeleiders zijn er op 
gericht om met de cliënt een vertrouwensband op te 
bouwen. Ze gaan niet snel confrontaties aan. Onze woon
toezichthouders doen dat wel. Ze spreken huurders aan 
op hun gedrag, wijzen hen op de consequenties en stellen 
ultimatums. Dat kunnen ze doen met het huurcontract als 
stok achter de deur. Onze woontoezichthouders hoeven 
van de trajectbegeleiders ook niet tot in detail te weten 
wat de inhoud is van het hulpverleningsplan. Ze willen 
geïnformeerd worden over zaken die van belang zijn voor 
het wonen van de huurder. Heeft de huurder schulden? 
Kun je er veilig alleen naartoe? Zijn er andere bijzonder
heden ten aanzien van het wonen: heeft de huurder bij
voorbeeld verzameldrang, heeft hij moeite met zelfzorg of 
heeft hij de neiging om zwerfkatten in huis te halen? 

Wat is het profiel van de woontoezicht-
houder die u in dienst heeft? 
Onze woontoezichthouders zijn opgeleid als maatschap
pelijk werkers. Onze ervaring is dat vrouwen vaak het 
meest geschikt zijn als woontoezichthouders. en dan met 
name de stevige, doortastende antilliaanse moeders,  
die dames hebben overwicht op de doelgroep, ze zijn 
streetwise en hebben lef.  

Wat houdt woontoezicht in en hoe komen 
huurders er weer vanaf? 
in een huurcontract met woontoezicht leggen we vast  
dat de huurder een keer per maand huisbezoek krijgt.  
De woontoezichthouder controleert op zaken als de 
inrichting en netheid van het huis, de omgang met de 
buren, mogelijk veroorzaakte overlast of inwoning door 
anderen, het op tijd betalen van de huur. vaak zit in het 
contract een aanhangsel met speciale voorwaarden. er 
staat bijvoorbeeld in dat de huurder niet meer dan twee 
honden mag houden, niet aan auto’s mag sleutelen in  
de straat of geen vuilniszakken in huis mag verzamelen. 
een contract woontoezicht wordt in principe voor een jaar 
afgesloten en wordt eventueel met een halfjaar verlengd. 
Gemiddeld duurt het anderhalf jaar om met een huurder 
de zaken zo te regelen dat deze op een reguliere huur
overeenkomst kan overstappen. als een woontoezicht 
contract wordt omgezet in een regulier huurcontract, dan 
geven we daar een ceremonieel tintje aan. De huurder 
krijgt dan van ons een formulier waarin we gezamenlijk 
constateren dat het goed is gegaan, met mijn handteke
ning erop. vooral huurders die nooit eerder diploma’s 
hebben gehaald, zijn daar trots op. We hebben ook huur
contracten met extra woontoezicht. Dat is een straffer 
toezichtregime waarbij huurders twee keer per maand 
huisbezoek krijgen. Door huurders opeenvolgend in de 
tijd verschillende huurcontracten aan te bieden waarbij 
de mate van controle afneemt, kunnen ze stijgen op de 

woonladder zonder te hoeven verhuizen. vandaar de 
naam flexibel Wonen. na verloop van tijd kunnen we 
huurders soepel overdragen naar reguliere verhuur met 
dito huurcontract. 

U had het eerder over de ’huurder van de 
maand’. Wat bedoelt u daarmee? 
Dat is de huurder die in een bepaalde periode steeds ter 
sprake komt omdat er een aanleiding toe is. ik zeg altijd: 
bij ons wordt functioneel geroddeld. We zijn een klein
schalige organisatie. Onze medewerkers kennen de meest 
notoire lastpakken en hun karakteristieken. Die klein
schaligheid is de kracht van flexibel Wonen. vooral in een 
stad als rotterdam waar corporaties meestal grootschalig 
en anoniem zijn. 

Is het model Flexibel Wonen overal even 
gemakkelijk over te planten? 
flexibel Wonen is sterk situationeel gebonden, namelijk 
aan een grote, anonieme stad. en het model is persoons
gebonden. Het staat of valt met uitgebreide netwerk
contacten en goede samenwerkingsverbanden in de 
regio. Zet je mij in een andere stad neer waar ik niet mijn 
netwerk heb, dan zou ik in die stad geen goedlopende 
kopie van flexibel Wonen kunnen neerzetten. ■

Meer informatie radboud engbersen, engbersen@sev.nl 

door Lia van Doorn en Radboud Engbersen, beeld Joost Brouwers

Een nieuw SEV-programma focust zowel op experimenten die zich 
richten op het leren wonen, als op projecten die bewoners stimuleren 
om een stapje hoger te komen op de maatschappelijke ladder en dus 
ook de woonladder. Van de straat naar een eigen woning, van begeleid 
wonen en wonen onder toezicht naar zelfstandig wonen, van de schra-
le portiekflat naar een fraaiere en dus duurdere eengezinswoning. 
Hierbij zijn veel partijen betrokken: onder meer reclassering, geeste-
lijke gezondheidszorg, vrouwenopvang, Leger des Heils en natuurlijk 
de corporaties.

De woontoezichthouder controleert op zaken als de 
inrichting en netheid van het huis, de omgang met 
de buren, mogelijke veroorzaakte overlast of inwoning 
door anderen, het op tijd betalen van de huur

flexiBel wonen 
in rotterdaM

Robert van der Wouden, directeur Flexibel Wonen



gekeken of een aantal dominante kostenposten zoals 
brandveiligheid, verticaal leidingtransport en het parkeren 
binnen redelijke budgetten opgelost kunnen worden.  
een markttoets laat zien dat de woningen die door trans
formatie ontstaan, met de top van de Delftse huur of 
koopmarkt kunnen concurreren. Dat betekent een ruim 
budget om de verbouwing ook op niveau uit te voeren. 
De eigenaar werkt de plannen voor het gebouw inmiddels 
verder uit, waarbij de functie bedrijfsverzamelgebouw op 
dit moment de beste (commerciële) kansen lijkt te hebben.
Dit voorbeeld laat zien dat deze aanpak werkt. een struc
turele analyse maakt vergelijken tussen meerdere nieuwe 
functies mogelijk, het gesprek tussen eigenaar en 
gemeente kan onderbouwd gevoerd worden. 

Structureren en versnellen
Hergebruik van leegstaande gebouwen gaat per definitie 
met onzekerheid gepaard. vaak is een bestemmings
wijziging nodig en er zijn altijd technische ‘verrassingen’ 
in een bestaand gebouw. initiatiefnemers proberen dan 
ook zo snel mogelijk onzekerheden als marktrisico’s,  
fiscaaljuridische vragen en de verwachte kwaliteitseisen 
in beeld te krijgen. vooral dat laatste blijkt lastig en tijd
rovend te zijn omdat zowel de gemeente als de ontwikke
laar daar eigen opvattingen over hebben. een belangrijke 
impuls voor hergebruik ontstaat als gemeenten bereid 
zijn vooraf in beeld te brengen welke minimumkwaliteit 
zij zoeken en waar meer kwaliteit gewenst is, zodat  
ontwikkelende partijen speelruimte hebben. 
in rotterdam hebben twee corporaties en de gemeente 
de handen ineengeslagen. De gewenste kwaliteit wordt 
in twee proefprojecten – het Douanegebouw van 
Stadswonen en een voormalige schoolgebouw van 
vestia/estrade – in zes tot acht weken beschreven. De 
TransformatieWijzer legt ambities vast en helpt oplossingen 

leidend, behalve voor die onderdelen die ingrijpend  
verbouwd worden en tenzij een gemeente specifiek  
kwaliteitsbeleid heeft vastgelegd. Het is dus een hard
nekkig misverstand dat nieuwe woningen in een 
bestaand gebouw per definitie aan nieuwbouweisen 
moeten voldoen. Het ontbreekt simpelweg aan de  
ervaring om snel tot passende oplossingen te komen.  
De TransformatieWijzer wordt ontwikkeld om professionele 
partijen – beleggers, ontwikkelende partijen en overheden 
– te ondersteunen de haalbaarheid van hergebruik 
gestructureerd en in korte tijd te onderzoeken. vanaf de 
zomer van 2008 wordt het instrument uitgeprobeerd in 
vijf proefprojecten. Dat zijn: Schuttersveld en iZagebouw 
in Delft, Douane gebouw en school aan de Talingweg in 
rotterdam en een tijdelijke transformatie aan de 
archimedeslaan in utrecht. eind 2009 verwacht Sbr de 
officiële Transformatie Wijzer te kunnen publiceren, tot dat 
moment kunnen gemeenten en ontwikkelaars ervaring 
opdoen met de testversie. 

Proefproject 1: Schuttersveld in Delft
een van die proefprojecten is de voormalige 
THbibliotheek in Delft: een rijksmonument dat sinds 
1997 niet meer gebruikt wordt. in de transformatiestudie 
begin 2009 zijn de functies wonen en horeca + logies  
uitgewerkt. De eigenaar onderzocht tegelijkertijd de 
mogelijkheden voor een bedrijfsverzamelgebouw.  
Het bijzondere gebouw met hoge plafonds, monumentale 
uitstraling, een centrale entree en het unieke atrium en  
de locatie maken het gebouw voor veel functies aantrek
kelijk. aan de hand van de TransformatieWijzer is onder
zocht hoe een transformatie naar woningen haalbaar te 
maken is. Door serres, vides en black boxes toe te voegen, 
ontstaan courante woningen (85125 m2) die vrijwel alle
maal een of meer bijzondere elementen hebben. Ook is 

‘aLS Je nieT SCHieT, ken je niet scoren’, aldus een 
beroemd voetballer. Zo is het ook met leegstaande 
gebouwen. Toen rijksadviseur Cultureel erfgoed fons 
asselbergs anderhalf jaar geleden op de De Oude Kaart 
van nederland bijna duizend leegstaande, beeldbepalende 
gebouwen registreerde, stelde hij ook vast dat veel 
gemeenten hier niet structureel mee bezig zijn. Dat begint 
met in beeld brengen welke gebouwen leegstaan of  
binnenkort leeg komen. De tweede stap is om actief op 
zoek te zijn naar toekomstmogelijkheden. Stap drie is 
omstandigheden creëren zodat ook andere partijen gaan 

nadenken. Leegstand is immers in de eerste plaats het 
probleem van de eigenaar; een meedenkende, proactieve 
gemeente is echter essentieel om – in voetbaltermen – 
tot scoren te komen.

Eisen in het Bouwbesluit 
begin 2008 ontwikkelde Sbr in opdracht van onder  
meer de Sev de TransformatieWijzer en startte ze een 
serie proefprojecten rond hergebruik van leegstaande 
gebouwen. Woningen in voormalige kantoren zijn immers 
vrijwel altijd bijzondere woningen. De directe aanleiding 

voor de TransformatieWijzer was de klacht dat het 
bouwbesluit hergebruik van leegstaande gebouwen 
belemmert. 
nader onderzoek wijst uit dat niet het bouwbesluit zelf, 
maar het ontbreken van kennis hoe het bouwbesluit toe 
te passen, hergebruik belemmert. Het bouwbesluit legt  
de minimale eisen vast waaraan gebouwen in nederland 
moeten voldoen, voor nieuwbouw, voor bestaande bouw 
en in een aantal gevallen bij verbouwing. bij hergebruik 
is het niet altijd duidelijke welke eisen van toepassing 
zijn. De regelgeving is helder: niveau bestaande bouw is 

te formuleren. Daarnaast gebruiken partijen de voor
bereidings module, een iCTtool die de communicatie 
tussen partijen transparant maakt en zet de gemeente 
rotterdam een procedure in waarin verschillende  
toetsende afdelingen parallel werken. 

Proefproject 2: Douanegebouw 
Westzeedijk Rotterdam
Om de hoek van transformatieicoon Puntegale in 
rotterdam ligt een gebouw dat tot deze zomer in  
gebruik was door de douane. na de verhuizing naar de 
Kop van Zuid staat het gebouw leeg. Dit voorjaar onder
zocht Stadswonen, eigenaar van Puntegale met de 
TransformatieWijzer de mogelijkheden om het gebouw te 
transformeren. naast wonen voor jonge stadsmensen is 
onderzocht of een deel van het gebouw kan dienen voor 
onderwijsdoeleinden, bijvoorbeeld een dependance van 
het Grafisch Lyceum. Het gebouw leent zich voor beide 
functies en voor een combinatie van de twee, omdat op 
een logische manier afzonderlijke ingangen gemaakt 
kunnen worden. een functiemix is ook een oplossing voor 
de hoge geluidsbelasting op de gevel aan de Westzeedijk
kant. Of alle wensen ook financieel haalbaar zijn, is punt 
van nader onderzoek. Het gebouw biedt constructief in 
ieder geval mogelijkheden om met één of meerdere lagen 
opgetopt te worden. Dat genereert extra opbrengsten  
die de financiële haalbaarheid dichterbij brengen. in de 
tweede helft van 2009 wordt het overleg met de gemeente 
rotterdam gestart over de te realiseren kwaliteit in het 
proefproject versneldafsprakenMaken. ■

Meer informatie bij sander gelinck, sander@sbr.nl

het ministerie van VroM stimuleert de kennisverspreiding rond 
de transformatie van vooral kantoorgebouwen naar woningen in 
de kennisimpuls kantoortransformatie die door de sBr wordt 
uitgevoerd. 

Tienduizenden gebouwen in Nederland staan leeg. Kantoren langs 
snelwegen, maar ook kerken, scholen, kloosters, kastelen, kazernes 
en beeldbepalende boerderijen wachten soms tientallen jaren op een 
nieuwe toekomst. Veel van deze gebouwen bieden bijzondere kansen 
voor wonen, een hotel of recreatie. Gemeenten willen de gebouwen – 
niet zelden belangrijk erfgoed – graag behouden. Maar hoe? Welke 
functies zijn haalbaar en gaan deze ook voor opbrengsten zorgen? 
Hoe krijg je de juiste partijen bij elkaar en waar haal je subsidie van-
daan? SBR ontwikkelde de TransformatieWijzer en laat in proefpro-
jecten zien dat een structurele aanpak van de leegstand vruchtbaar 
is. De SEV ondersteunt deze proefprojecten en de ontwikkeling van de 
TransformatieWijzer.

transforMatiewijzer

door Sander Gelinck, beeld SBR en Stadswonen

de haalBaarheid Van hergeBruik in Beeld

De TransformatieWijzer
De TransformatieWijzer bestaat uit vier instrumenten.  
Het belangrijkste instrument beschrijft de bouwregelgeving 
die bij transformatie aan de orde is. Deze module bestaat 
uit een toelichting op het bouwbesluit, een schematisch  
overzicht van alle voor transformatie relevante afdelingen 
uit het bouwbesluit en oplossingen voor knelpunten. 
Het tweede instrument is een rekenmodel voor de financiële 
aspecten van transformatie. Het maakt manieren van 
rekenen door ontwikkelaars, corporaties en kantoor
beleggers inzichtelijk en licht de in te vullen parameters  
en vuistregels toe. 
Het derde instrument inventariseert de gebouw en 
gebiedstypologische kenmerken die relevant zijn voor het 
maken van een hergebruikplan. Het instrument kan 
gebruikt worden om individuele gebouwen snel op kansen 
te screenen, maar ook als input voor een structuurvisie 
zoals de nieuwe Wet ruimtelijke ordening bedoelt. 
Het vierde instrument – de Handreiking publiekrechtelijk 
instrumentarium – laat de mogelijkheden binnen de Wet 
ruimtelijke ordening, de Grond exploitatiewet en de  
Wet geluidhinder zien.

Schuttersveld in Delft Douanegebouw Westzeedijk Rotterdam
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stuurt Mee
de Maatschappij
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WOninGSTiCHTinG volksbelang is aan de slag gegaan 
met het model van de zogeheten ‘Corporate board in de 
Coöperatieve Maatschappelijke onderneming (CoMo)’; 
rWS, van oudsher een vereniging, wil onder het motto 
‘vereniging vernieuwd’ komen tot een mengvorm van  
de juridische entiteit van een stichting met de kwaliteiten 
van een vereniging op het gebied van medezeggeschap. 
Directeurbestuurder Gerrit nellestein van volksbelang 
legt uit waarom zijn corporatie meedoet aan dit experi
ment. “er zijn heel veel externe prikkels en initiatieven  
de wereld in geslingerd om corporaties ertoe te bewegen 
braaf te zijn. visitatie, de Governancecode, de aedes
code, de laatste brief van minister van der Laan. Stuk voor 
stuk impulsen van buitenaf. Terwijl wij juist vinden dat het 
gewenste gedrag door de corporatie zelf, van binnenuit 
moet worden aangestuurd. Dat is de koninklijke weg.  
en om die te kunnen bewandelen, moet je als corporatie 
dus op zoek naar een manier om je zo goed mogelijk te 
verbinden met het maatschappelijk veld. Daar komt bij 
dat er op dit moment allerlei ontwikkelingen gaande zijn, 
waaruit blijkt dat bewoners meer zeggenschap willen 
hebben over wat er in hun woonomgeving gebeurt. Dat 
willen wij ook heel graag. Het initiatief moet terug naar 
de buurten. als je dat constateert, en vervolgens ook echt 
een slag wil maken naar verbinding met en betrokkenheid 
van je maatschappelijke partners zul je dat tot op 
bestuurlijk niveau moeten durven doorvoeren. en zo 
kwamen wij uiteindelijk terecht bij de Corporate board.”

Levensgeluk
bij Maarten Sas, directeurbestuurder van rWS, is de 
gedachte om de banden met de maatschappij aan te 
halen al vier jaar geleden ontstaan en ook met zoveel 
woorden in het ondernemingsplan opgeschreven. “als 
woningcorporatie kun je de situatie waarin mensen zich 
bevinden mede beïnvloeden. Je kunt met jouw optreden 
het levensgeluk van mensen zowel als de leefbaarheid in 
de wijken verbeteren. Door niet alleen in de woning maar 
ook in de woonomgeving te investeren en in sociaal
maatschappelijk gewenste initiatieven. Dat heeft ook 
bedrijfseconomisch effect, namelijk op de kwaliteit en de 
waarde van je eigen woningbestand en de wijken waarin 
die woningen zich bevinden. alles en iedereen kan er in 
feite alleen maar beter van worden. Dat is onze belang
rijkste motivatie om te willen proberen onze maatschap

pelijke partners meer zeggenschap te geven.” 
Daar komt bij dat de huidige structuur niet voldoet. “een 
corporatie die wil weten wat zij wel en niet goed doet, 
heeft meer dan gemiddeld belang bij een goede relatie 
met haar belanghouders, omdat dat doorgaans goede 
informatie en zinvolle reacties oplevert”, aldus Sas. “De 
vereniging die rWS op dit moment is, functioneert in dat 
opzicht onvoldoende. We slagen er nauwelijks in om onze 
leden te activeren en zich meer betrokken te laten voelen. 
en dat valt weer niet te rijmen met het feit dat we wel 
degelijk een hoge opkomst scoren als we een keer een 
discussiebijeenkomst organiseren voor onze bewoners of 
andere belanghouders. Dat is de ene kant van het 
verhaal. De andere kant is dat er allerlei ontwikkelingen 
spelen in deze sector die op termijn zullen leiden tot meer 
samenwerking en mogelijk zelfs fusie. in dat kader zou 
een stichting juridisch gezien veel handiger zijn. Daarom 
zijn we, samen met de Sev, op zoek gegaan naar een 
organisatiemodel waarmee we de voordelen van de stichting 
met die van de vereniging zouden kunnen combineren.”

Belanghebbenden
De twee experimenten verschillen wezenlijk van elkaar. 
De Corporate board betekent voor volksbelang in feite  
de implementatie van een geheel nieuw bestuursmodel, 
waarmee aan alle belangenhouders inspraak en mede
zeggenschap wordt gegeven. 
“in de nieuwe Wet op de maatschappelijke onderneming 
zit het model van de zogeheten belanghebbendenverte
genwoordiging, die eenzelfde soort positie zou moeten 
krijgen als bijvoorbeeld de ondernemingsraad”, aldus 
nellestein. “Maar dat is nog altijd een reactieve positie.  
in die zin vind ik het wetsvoorstel ook heel erg beper
kend. Het schrijft namelijk voor dat je statutair moet  
vastleggen wie jouw belanghebbenden zijn. Dus bij elke 
wijziging in dat krachtenveld moet je de statuten wijzi
gen. Dat is te rigide vormgegeven. Wij denken dat het 
veel directer kan door de echte belanghebbenden de 
gelegenheid te bieden om een bestuurder te benoemen in 
de Corporate board. Mensen, die zonder last maar met 
ruggespraak want in direct contact met hun achterban, 
samen met de directeurbestuurder en de raad van com
missarissen nadenken over de koers van het bedrijf.” 
in het kader van het Sevexperiment is eerst in kaart 
gebracht wat het betekent voor de directeurbestuurder 

en de raad van commissarissen om samen met de maat
schappelijke partners van de corporatie de Corporate 
board te vormen. “vervolgens hebben we in april van dit 
jaar al onze contacten in de wijken en buurten uitgeno
digd voor een bijeenkomst en samen met ons te dromen 
over volksbelang in 2025, vanuit de buurt gedacht. De 
oogst die daar is binnengehaald, hebben we gezeefd op 
buurtniveau en op corporatieniveau. en die gaan we dit 
najaar in de Corporate board vertalen naar een koers 
voor volksbelang op de middellange termijn. Dan zal dus 
echt blijken of het werkt en of we, na consultatie van het 
maatschappelijk veld en op basis van visionair consent, 
gezamenlijk onze koers voor de toekomst hebben kunnen 
bepalen.”

Structureel de 
dialoog met onze 
stakeholders en 
maatschappelijke 
betrokkenheid 
organiseren

Dialoog
in het geval van rWS betekent het dat de corporatie juri
disch wordt omgezet in een stichting. Sas: “volgend voor
jaar willen we de boel daadwerkelijk omzetten. Dan 
wordt ook in de statuten een koppeling gelegd met een 
nieuw op te richten vereniging, waar we natuurlijk de 
huidige leden in meenemen, maar waar we ook andere 
belanghouders in proberen te krijgen. De vereniging moet 
vervolgens een bestuur vormen, die de rol vervult van 
vaste adviesraad van het stichtingsbestuur. Op die manier 
willen we structureel de dialoog met onze stakeholders 
en maatschappelijke betrokkenheid organiseren.” 
Dat gebeurt niet vrijblijvend. “We spreken in ieder geval 
duidelijk af waarbij men allemaal betrokken is. verder 
leggen wij als corporatie verantwoording af aan de  
vereniging. als het verenigingsbestuur daarover niet 
tevreden is, bijvoorbeeld omdat wij in zijn ogen niet goed 
met de maatschappelijke belangen omgaan, dan kan  
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corporaties geworteld in de saMenleVing

Gerrit Nellestein, Wst. Volksbelang Maarten Sas, RWS

door Eric Harms, beeld Limitfotografie Goes en Woningstichting Volksbelang

Vrijblijvend. Zo kan in de meeste gevallen de relatie tussen maat-
schappij en woningcorporatie worden getypeerd. Maar gelukkig 
niet alleen vrijblijvend, ook betrokken en enthousiasmerend. RWS 
partner in wonen uit Goes en Woningstichting Volksbelang uit Wijk 
bij Duurstede willen verder gaan dan dat, en hun maatschappelijke 
partners ook daadwerkelijk laten meesturen. Dit is helemaal in de 
geest van het maatschappelijk ondernemerschap. Bovendien past 
het in de lijn van minister Van der Laan die in zijn brief van juni 2009 
aan de Tweede Kamer uitspreekt dat hij verwacht van corporaties 
dat ze terugkeren naar hun wortels: de samenleving waaruit zij zijn 
voortgekomen. Twee SEV-experimenten geven hier vorm aan. 



 

   

Vierdaagse excursie 
voorsteden parijs
inrichting en gebruik van publieke ruimte
Juist in de Parijse voorsteden is veel ervaring 
opgedaan met de aanpak van probleem wijken. 
Een kennismaking met de aanpak in Parijs is 
daarom de moeite waard voor iedereen die 
betrokken is en zich wil laten inspireren door de 
aanpak van stedelijk gebied. De SEV en Méridon 
organiseren om die reden in 2009 twee excursies 
naar de voorsteden van Parijs. 
In 2009 worden twee excursies georganiseerd:
dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november; 
woensdag 18 tot en met zaterdag 21 november. 
Meer informatie via www.sev.nl 

maandag 
noVeMBer

leren door verantwoorden
prijsuitreiking het glazen huis
Van 13.30 tot 19.45 uur
Locatie: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort
Organisatie: Het Glazen Huis in samenwerking 
met Aedes, PwC, SEV, VTW en Woonbond
Leren (door) verantwoorden is het motto van  
Het Glazen Huis, de jaarverslagprijs voor trans-
parante corporaties. Op 30 november 2009 
worden de prijzen voor de beste jaar verslagen 
over 2008 uitgereikt. Leren verantwoorden:  
praktijken en instrumenten De dag is tevens een 
gelegenheid bij uitstek om ‘leren (door) verant-
woorden’ te praktiseren. Corporaties en hun 
belanghebbenden krijgen de gelegenheid om 
kennis te nemen van goede praktijken en wer-
kende instrumenten van maatschappelijke ver-
antwoording, zoals visitatie en het jaarverslag.

donderdag 
deceMBer 

congres
ruimte om vooruit te komen
Van 12.00 tot 17.00 uur
Chassétheater in Breda 
De BT-Pleinengroep organiseert samen met  
de SEV en KEI een landelijk congres over het  
pleinenproject ‘Ruimte om vooruit te komen’. 
Centraal op dit congres staat de betekenis van 
pleinen in aandachtsgebieden.
Tijdens het congres zijn er inleidingen over het 
belang van goed functio nerende pleinen op 
buurt-, wijk- en stadsniveau. In de workshops 
praten we over het belang van pleinen, wat  
een succesvolle aanpak is, hoe ontmoeten op 
pleinen gestimuleerd kan worden en over de 
begeleiding van ondernemers.

■ Verkenning gedwongen verkoop
Jaarlijks ontvangt het WEW (Waarborgfonds 
Eigen Woningen) zo’n 1400 meldingen van  
betalingsachterstand, waarvan er zo’n 1000 tot 
schade declaratie leiden. Dit aantal neemt door 
de kredietcrisis toe. Een deel van de gedwongen 
verkopen betreft mensen die het niet zo nauw 
nemen en met de noorderzon vertrekken. Maar 
van de schadedeclaraties is eenderde te goeder 
trouw. De maatschappelijke ellende kan heel 
groot zijn. Het voorkomen van deze problemen 
kan dus veel leed, maar ook veel financiële 
schade bij eigenaar, bank en waarborgfonds 
voorkomen.
Deze verkenning leert ons dat samenwerking 
tussen corporaties en geld gevers meerwaarde 
kan hebben bij deze groep ‘te goeder trouw’:  
niet alleen in financieel opzicht, maar ook in 
maatschappelijk opzicht. Corporaties hebben 
veel ervaring met het verlenen van herhuisves-
ting en budget hulpverlening aan huurders die  
in de problemen komen. De SEV start daarom 
samen met de WEW experimenten om te onder-
zoeken wat de samenwerking tussen geldgevers 
en corporaties kan opleveren. In 2010 kunnen we 
daarvan hopelijk de eerste vruchten plukken.
SEV/juli 2009/30 pagina’s/gratis te downloaden 
op www.sev.nl 

■ Maatschappelijk ondernemen 
met maatschappelijk vastgoed
Handleiding en beoordelingskader 
voor maatschappelijk ondernemers
Maatschappelijk vastgoed geldt op steeds meer 
plaatsen als strategische maatschappelijke  
business. Het behoort inmiddels tot de reguliere  
activiteiten van de meeste corporaties en krijgt 
vaker een expliciete plek in de strategie en  
organisatie van corporaties. Het realiseren en 
exploiteren van maatschappelijk vastgoed is een 
activiteit met aanzienlijke maatschappelijke en 
bedrijfseconomische kansen en risico’s. Dat doe 
je er dus niet even bij. Het vraagt om onderne-
merschap, professionaliteit en intensieve samen-
werking met vooral lokale overheden en 
maatschappelijke organisaties.
In de handleiding komen alle relevante vragen en 
soms lastige kwesties aan bod in een handig en 
doordacht stappenplan. Zo wordt maatschappe-
lijk vastgoed een strategische activiteit. 
Daarnaast is er een apart en schematisch  
opgesteld beoordelingskader.
SEV/augustus 2009/62 pagina’s/te bestellen  
bij de SEV voor € 8/gratis te downloaden op  
www.sev.nl

■ dorpen onder druk
Woningcorporaties op het platteland moeten 
juist investeren in de sociale woonkwaliteit van 
dorpen. Zo luidt de conclusie van het SEV-rapport 

‘Dorpen onder druk’. 
De noodzaak vindt zijn oorsprong in de lokale 
situatie. Sociale problemen zoals vergrijzing, ont-
groening, bevolkingskrimp, het verlies van werk-
gelegenheid, het wegvallen van voorzieningen én 
het wegvallen van sociale cohesie door een ver-
anderende bevolkingssamenstelling, vragen om 
een brede taakopvatting van woningcorporaties. 
Hierbij is de regio als schaalniveau het meest 
geschikt om tot een sociaal duurzaam leefmilieu 
te komen.
SEV/augustus 2009/42 pagina’s/gratis te down-
loaden op www.sev.nl

■ het geld geteld
Uit een eerdere SEV-voorstudie bleek dat in  
Oost-Groningen zo’n 600 tot 800 bewoners  

‘vast’ zitten in de woning. 
Voor de Streekraad Oost-Groningen, corporatie 
Acantus, provincie Groningen en de SEV was dit 
aanleiding om dieper in deze krimpmaterie te 
duiken. Wat betekent dit overaanbod van goed-
kope koopwoningen voor Oost-Groningen? Wat 
zijn de financiële gevolgen van deze stagnatie in 
de markt voor corporaties, gemeenten en bewoners?
ABF Research uit Delft kreeg de opdracht om  
een model te ontwikkelen waarin een aantal 
macro-economische scenario’s en verschillende 
investeringsvarianten zijn doorgerekend. Na deze 
financiële verkenning blijkt dat het beter is om 
op korte termijn niet grootschalig te gaan her-
structureren. Verder blijkt dat de oplossing niet 
alleen gericht moet zijn op kwaliteit en locatie 
van de woning, maar ook op de kwetsbaarheid 
van de bewoners. Het rapport maakt duidelijk dat 
de regio dit financieel niet alleen kan. 
SEV/september 2009/52 pagina’s/gratis te 
downloaden op www.sev.nl

Voor een uitgebreid overzicht 
kijkt u op www.sev.nl

agenda nieuwe puBlicaties

30

10 

het zelfstandig besluiten tot een extra visitatie, te ver
richten door een onafhankelijk instituut. Dat levert een 
onderzoeksrapport op, wat weer de basis is voor een 
nader gesprek met het corporatiebestuur en de raad van 
commissarissen. als dat gesprek zonder gevolgen blijft, 
kan het verenigingsbestuur het vertrouwen opzeggen,  
en uiteindelijk de toezichthouder en het bestuur naar  
huis sturen.”

een belangrijke succesfactor voor het welslagen van dit 
experiment is de mate waarin mensen zich erbij betrok
ken gaan voelen. Dit najaar wordt de nieuwe vereniging 
dan ook nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van 
een brede groep van belanghebbenden. “ik hoop dat  
het ons lukt om de mensen te activeren. Dat ook de doel
groepen waar we nu niets van horen, maar die we wel 
degelijk van huisvesting voorzien, jongeren en gehandi
capten bijvoorbeeld, nu betrokken raken. Wij bedienen 
veel belangen, en al die belangen moeten met deze 
nieuwe structuur gediend worden. Dat proberen we nu 
ook al door maatschappelijke partners zoveel mogelijk 
inspraak te bieden. Maar we willen het in de toekomst 
minder vrijblijvend doen. in de hoop dat het resultaat  
uiteindelijk beter wordt. Dan pas is het experiment wat 
mij betreft geslaagd.”

Implementatie
Sas verwacht bij de implementatie van de nieuwe  
structuur verder weinig problemen. “ik bespeur tot nu  
toe nergens weerstand, niet bij onze maatschappelijke 
partners, en evenmin bij onze raad van commissarissen, 
de ondernemingsraad en het managementteam. Maar  
het scheelt natuurlijk dat we al een vereniging zijn,  
waar de medezeggenschap in feite hetzelfde is geregeld. 
We zullen het nieuwe organisatiemodel verder wel ter 
goedkeuring moeten voorleggen aan het ministerie van 
vrOM, maar ook daar verwacht ik weinig problemen. 
Zowel de stichting als de vereniging is als rechtsvorm 
voor de corporatie toegestaan. en we volgen bovendien 
de Wet op de maatschappelijke onderneming.” 
nellestein plaatst wel wat kanttekeningen bij de invoe
ring van de Corporate board. “als we hier een volgende 
stap mee gaan zetten, is het belangrijkste voor onze 
organisatie dat er een hele strakke scheiding komt tussen 
bestuur en management. Dus dat er echt op strategisch 

niveau over koers en functie van de organisatie in de 
lokale samenleving wordt gesproken in de Corporate 
board. en dat het management dat vervolgens vertaalt 
naar bedrijfsprocessen en projecten. er moet een soort 
contract zijn tussen bestuur en management dat iedereen 
zich bij zijn eigen leest houdt.” 

een belangrijke 
succesfactor voor 
het welslagen van 
dit experiment is 
de mate waarin 
mensen zich erbij 
betrokken gaan 
voelen

verder zal ieder lid van de Corporate board in het belang 
van de corporatie moeten leren denken. “De gemeente 
bijvoorbeeld is een veelkoppige draak. Die is niet alleen 
houder van het algemeen belang, maar is vaak ook 
onderhandelingspartner. De gemeente zal dus iemand in 
de board moeten aanwijzen die het volkshuisvestelijk 
belang kan dienen en er niet zit om de grondprijzen te 
verhogen. De kapitaalverschaffer op zijn beurt zal niet in 
de eerste plaats aan winstmaximalisatie moeten denken 
maar zal veel eerder moeten uitgaan van een soort  
basisrendement. Het vraagt kortom van iedereen een 
houding waarbij het belang van de corporatie voorop 
komt te staan.” 
 
Tot slot zal vrOM nadrukkelijk toestemming aan dit 
experiment moeten verlenen. “Wij zijn immers verplicht 
een intern toezichthoudend orgaan te hebben. bij een 
Corporate board zit dat echter in het bestuur zelf inge
bakken. verder schrijft de Wet op de maatschappelijke 
onderneming een belanghebbendenvertegenwoordiging 
voor, terwijl ook die in de Corporate board zit. Het wordt 
er feitelijk allemaal veel simpeler door. Maar dat moet 
nog wel even worden onderkend.”

Besluitvorming
Toch heeft nellestein er alle vertrouwen in dat de nieuwe 
organisatiestructuur zal worden ingevoerd. “Het leidt 
namelijk tot betere besluitvorming. nu neem ik in mijn 
eentje de besluiten, waar de raad van commissarissen 
vervolgens al dan niet zijn goedkeuring aan geeft. Dat is 
een vrij solistische aangelegenheid. in de Corporate 
board zitten de belanghebbenden direct aan tafel en 
kunnen zij als medebestuurder direct op voorstellen rea
geren. Het besluitvormingsproces wordt dus gedeeld en 
verbreed. Dat levert per definitie meer kwaliteit op. Wat 
mij betreft is het dus zeker een onomkeerbaar proces.” 
Dat geldt ook voor Sas. “Maatschappelijk draagvlak is  
in deze tijd een absolute noodzaak voor een corporatie 
om goed te kunnen functioneren. Daar komt bij dat de 
huidige ontwikkeling niet eindig is. Het begint in de 
samenleving geworteld te raken dat corporaties zich  
ook op maatschappelijk niveau manifesteren. De maat
schappelijke verbreding van ons takenpakket zal dus  
niet stoppen. integendeel.” ■

Meer informatie paul doevendans, doevendans@sev.nl

stuurt mee
De maatschappij
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VolkshuisVestelijk toezicht

Met deze uitgave willen de vtW en de Sev in de eerste plaats 
commissarissen bewust maken van het maatschappelijk op 
koers houden van de corporatie. De publicatie is gebaseerd op 
de eerste editie uit 2005. De nieuwe versie is volledig geactua
liseerd, aangescherpt en verrijkt met de laatste inzichten op het 
gebied van toezicht en maatschappelijk ondernemen. 
in die rolopvatting vergewist de toezichthouder zich er continu 
van dat de corporatie vragen en verwachtingen uit de samen
leving ‘naar binnen haalt’. Dat lukt alleen als de corporatie niet 
zélf bepaalt ‘wat goed is’ maar dat in overleg en samenwerking 
met haar omgeving doet. Het toezicht moet erop gericht zijn dat 
zo’n houding en werkwijze aanwezig zijn én dat deze tot door 
de samenleving gewaardeerde prestaties leiden. 

vtW en Sev/juli 2009/36 pagina’s 
te bestellen voor € 30 bij vtW; leden van vtW betalen € 15

Colofon
Het Experiment is een kwartaaluitgave van de SEV, Postbus 1878, 3000 BW 
Rotterdam. De SEV ontwikkelt innovatieve oplossingen voor maatschappe-
lijke vraagstukken op het gebied van wonen. De SEV is onafhankelijk, maar 
kan niet zonder initiatiefrijke netwerkpartners. Samen met hen beproeft zij 
ideeën voor innovaties in de praktijk.
Een abonnement op Het Experiment is kosteloos en op vier manieren aan te 
vragen: schriftelijk op bovenstaand adres, telefonisch via 010 – 282 50 50, 
per e-mail sev@sev.nl of via www.sev.nl.
Adreswijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven. Gebruikt u daarvoor de 
adreswijzigingskaart/bestelbon. Dit is de andere zijde van de adresdrager. 
Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de hoofdredacteur.
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Nog geen abonnee van SEV@ctueel?
Een kosteloos abonnement op onze elektronische nieuwsbrief  
SEV@ctueel krijgt u door uw naam (eventueel de naam van  
uw organisatie en functie) te mailen naar sevactueel@sev.nl.
U kunt zich ook abonneren via www.sev.nl.
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