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INLEIDING

Veel naoorlogse (flat)wijken hebben te kampen met vandalisme, criminaliteit en
leegstand. Verschillende woningbeheerders voeren experimenten uit om het
verval van deze wijken terug te dringen. Het beheer maakt hiervan deel uit. Een
goed beheer staat aan de basis van een leefbare wijk. In de komende jaren zal
het beheer op vele plaatsen geïntensiveerd worden. Conciërges en huismeesters
worden aangesteld om bij te dragen aan de sociale veiligheid. De corporaties
hanteren een strikt toewijzingsbeleid om burenoverlast te voorkomen en een
plezierig woonklimaat tot stand te brengen. En technisch beheer wordt steeds
vaker afgestemd op de marktvraag.
Op donderdag 28 januari 1993 organiseerden de Stuurgroep Experimenten
Volkshuisvesting, de Rijksplanologische Dienst en het Onderzoeksinstituut OTB
het symposium 'De nieuwe kwaliteit van flat en wijk, een tweede jeugd voor naoorlogse wijken'. Dit symposium bestond uit vier deelseminars:
- Flat van de toekomst: gedurfde ingrepen met toekomstwaarde.
- Een nieuw gezicht: het oog wil ook wat.
- Voorbij de galerij: de dagelijkse leefomgeving.
- (Be )heer en meester: de flat vereist een strak beheermodel.
Dit laatste seminar stond onder de eindverantwoordelijkheid van het Onderzoeksinstituut OTB. In dit boekje zijn de bijdragen gebundeld van het deelseminar '(Be)heer en meester'. De bijdragen zijn opgenomen in de volgorde zoals ze
op het symposium aan de orde zijn gekomen.
De eerste bijdrage van Priemus (Onderzoeksinstituut OTB) gaat in op de
toekomst van het beheer in de sociale-huursector, de commerciële huursector en
de eigen-woningsector. Na Heerma bepalen onderhoudsnormen, verbetersubsidies en gedetailleerde beheervoorschriften het woningbeheer van flat en wijk
niet meer. Het beheer zal in flat en wijk op verschillende manieren worden
geïntensiveerd. In de sociale"huursector moet dit gefinancierd worden zonder
rijkssteun. Marktontwikkelingen zullen hier meer en meer het richtsnoer vormen.
Het stadsvernieuwingsfonds loopt ten einde en in het BWS is geen subsidie
opgenomen voor verbetering van naoorlogse woningen. De commerciële verhuurders laten zich vooral leiden door rendementsoverwegingen. Als er veel
1

onderhoud nodig is, hebben zij de optie om de woning te verkopen. De eigenaar-bewoners in etagewoningen, deel uitmakend van een Vereniging van
Eigenaren, zullen professioneler met het beheer moeten omgaan. Gemeenten en
woningcorporaties kunnen hierbij de helpende hand bieden.
Bosman (Stichting Centrale Woningzorg) geeft in hoofdstuk 4 het beheerbeleid
van de SCW weer. Ook in Amersfoort was er in bepaalde delen van de voorraad
sprake van burenoverlast, verloedering en kleine criminaliteit. Er blijkt meer
nodig te zijn dan het ophalen van de huur en het rondgaan met de schilderskwast. De SCW houdt .verhuurbaarheidsoriderzoeken. Soms blijkt hieruit dat
bewoners behoefte hebben aan meer sociale controle en beter toezicht. Het
aanstellen van een buurtbeheerder voorziet hierin. De buurtbeheerder wordt
betaald door de SCW én door de bewoners. In een aantal complexen is een
bewoner als buurtbeheerder aangesteld. Uit onderzoek blijkt dat de verhuisgeneigdheid van bewoners na het aanstellen van een buurtbeheerder is afgenomen.
In hoofdstuk 4 gaat Fit (Katholieke Woningvereniging Kolping) in op de selectie
van woningzoekenden, het woon-leefklimaat en de plaatsingspraktijk. Na een
intake-gesprek worden de woningzoekenden ingeschreven voor een bepaalde
wijk of een bepaald complex. Geselecteerd wordt op de woon- en leefsfeer van
het huishouden. Ook bewoners vinden het sociale klimaat in de woonomgeving
steeds belangrijker. Het aanvaarden van een woning hangt niet alleen af van de
woningkenmerken, maar ook van de mensen in de buurt. Door zowel de wensen
van de woningzoekenden als het leefklimaat van het complex bij het plaatsingsbeleid te betrekken, wordt getracht een goed leefklimaat te behouden. Ook
worden pogingen . ondernomen om het plaatsingsbeleid van de verschillende
corporaties op elkaar af te stemmen.
Van Heusden (Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid) besteedt in hoofdstuk 5
aandacht aan het technisch beheer van de woningen. De tijd dat regelmatig
gesubsidieerde beurten konden worden uitgevoerd is voorbij. Corporaties moeten
afwegen of onderhouds- en verbeterprojecten bedrijfseconomisch verantwoord
zijn. Ook de technische dienst moet meer marktgericht opereren. Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid heeft diverse initiatieven ontwikkeld om tegemoet te
komen aan de eisen van de jaren '90, zoals een integrale beheersplanbenadering,
de toepassing van dynamisch mutatie-onderhoud en extra service-verlening door
de eigen technische dienst.
In het laatste hoofdstuk geeft Van Leeuwen (NCIV koepel voor woningcorporaties) een kritische beschouwing over het beheer. De corporaties opereren als
zelfstandige ondernemers op de markt van woondiensten. Het beheer omvat het
goed positioneren van de woningen op de markt, het leveren van maatwerk en
het samenwerken met bewoners aan het leefklimaat. Goed buurtbeheer is
essentieel voor de woningbeleving en hieraan moeten alle partijen meewerken.
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BEHEREN NA HEERMA: SOCIAAL EN TECHNISCH BEHEER IN EEN NIEUWE FASE?
prof. dr. ir. H. Priemus
Wetenschappelijk directeur Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft
1992/93 research fellow Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS),
Wassenaar

2.1

Inleiding

Vóór de Nota-Heerma lag de nadruk in het volkshuisvestingsbeleid op nieuwbouwen woningverbetering, en op de subsidiestromen die vooral op de nieuwbouw waren gericht. Natuurlijk werd er toen ook al uitvoerig beheerd (er
stonden al meer dan 5 miljoen woningen), maar dat beheer stond nog niet
centraal in de aandacht van de beleidsmakers. Omdat nieuwbouwsubsidies veelal
de vorm hadden van jaarlijkse bijdragen (die bij dynamisch gecalculeerde
huurwoningen per woning zelfs toenamen), werd de financiële exploitatie van
gesubsidieerde woningen sterk bepaald door de subsidieregimes die bij de
stichting van de woning golden. In corporatieland sprak men over woningen
waarvoor 'de rijksband' gold: gedurende decennia was de exploitant van gesubsidieerde huurwoningen via financiële koorden direct met het rijk verbonden.
Het huurbeleid werd centraal voorgeschreven: de huurtrend bepaalde de
ontwikkeling van de subsidieverplichtingen, het woningwaarderingsstelsel
bepaalde de grenzen waarbinnen het huuraanpassingsbeleid zich mocht bewegen.
De Huurprijzenwet Woonruimte en het Burgerlijk Wetboek legden belangrijke
aspecten van de relatie huurder-verhuurder vast en de Woonruimtewet gaf aan
hoe de verhuurder moest handelen bij het toewijzen van woningen. Verbetersubsidies bepaalden in hoge mate wanneer ingrepen in de sfeer van groot onderhoud en woningverbetering werden geëntameerd, en hadden bovendien veel
invloed op de aard van de ingreep.
Wie de subsidieregels en andere beleidsinstrumenten op het terrein van het
woningbeheer goed kende, kon redelijk voorspellen hoe het beheer in de socialehuursector zich zou ontwikkelen. Aangezien, zoals bekend, slechts vijf mensen
alle regels kenden en begrepen, werd in de praktijk toch menigeen nog voor
verrassingen geplaatst.
Voor zover institutionele beleggers gesubsidieerde woningen bouwden, hadden
zij met dezelfde financiële spelregels te maken als woningcorporaties. In de
praktijk legden zij de accenten niettemin duidelijk anders: zij bouwden duurdere
woningen, van een hogere kwaliteit, op een beter geselecteerde lokatie, in een
zorgvuldig uitgekozen gemeente, voor andere doelgroepen, pasten regelmatig
3

huurharmonisatie-ineens toe, oriënteerden zich op de maximaal redelijke huur
en daarmee in feite op de markthuur, overwogen verkoop van hun bezit na 15 à
20 jaar en kwamen voorlopig nauwelijks toe aan ingrijpende verbeteringsoperaties.
Het beheer in de eigen-woningsector verliep volgens geheel andere lijnen. Hier
werden van tijd tot tijd fiscale instrumenten ingezet om het onderhoud al dan
niet te bevorderen, terwijl in de praktijk de nadruk lag op informele processen:
hier bloeide de doe-het-zelf aanpak. Vooral toen Verenigingen van Eigenaren
werden gevormd en meer appartementen tot het eigen-woningbezit ~ingen
behoren, dook het probleem vaker op van de collectieve aanpak van beheerproblemen door bewoner-eigenaren.
Na Heerma ziet de volkshuisvestingswereld in Nederland er in vele opzichten
anders uit. Dat geldt niet in de laatste plaats voor het woningbeheer. Voor elk
van de drie woningsectoren - sociale huurwoningen, commerciële huurwoningen
en eigen woningen - maken we de balans op. Daarbij zal ook aandacht worden
geschonken aan het beheer van de woonomgeving.
U zult misschien tegenwerpen dat het voorbarig is om nu al te spreken over het
beheer na Heerma, want de staatssecretaris zit er nog. Dat is juist. Maar de
landelijke verkiezingen naderen (1994) en het DGVH houdt over de hele linie
uitverkoop van personeel. Per personeelslid is de kwaliteitskaart opgemaakt en
vele honderden medewerkers weten dat als er al een toekomst voor hen is
weggelegd, die toekomst buiten het DGVH ligt. Heerma heeft in vele opzichten
steeds het goede voorbeeld gegeven. Ik ga ervan uit dat ook voor hem de
kwaliteitskaart is opgesteld en dat de conclusie luidt dat na 1994 zijn toekomst
elders ligt. Bij het Ministerie van Defensie bijvoorbeeld, waar bezuinigingservaring tot aanbeveling strekt, of bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waar
het verband tussen beleidsnota en praktisch beleid nogal eens zoek is. Heerma
verstaat als geen ander de kunst om beleidsdoelen en instrumenten te integreren. Wij moete~ ons nu terdege voorbereiden op de volkshuisvesting na Heerma.
Dat moment is dichterbij dan wij ons realiseren.
2.2

Sociale-huursector

Het meest spectaculair zijn de veranderingen in het beheer in de socialehuursector. Per 1-1-1993 is het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) in
werking getreden, waardoor de spelregels voor het woningbeheer werden
vereenvoudigd. Zoals bekend vormt het BBSH de voorlopige concretisering van
het streven naar verzelfstandiging van de woningcorporaties. Van groot belang is
het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS), sinds 1-1-1992 van kracht, waarin
sinds de Tussenbalans 1991 geen subsidies voor de verbetering van naoorlogse
woningen zijn opgenomen. Bovendien is de omvang van het stadsvernieuwingsfonds in een neerwaartse glijvlucht terechtgekomen, waardoor deze bron ter
financiering van verbeteringen in de omgeving binnen de bebouwde kom van
vóór 1970 aan betekenis inboet. Kortom, het beheer van sociale-huurwoningen,
4

overigens voor zo'n 90% bestaand uit naoorlogse woningen, zal in het algemeen
subsidieloos moeten plaatsvinden. Tenminste voor zover het verbeteringsinvesteringen betreft.
Nu klinken er uit de kringen van woningcorporaties af en toe wel wanhoopskreten op, maar wanneer wij de gehele corporatiesector beschouwen, moeten we
toch constateren dat het leed begrensd is. Allereerst is de vermogenspositie van
corporaties in het algemeen goed. Bovendien vormen het Centraal Fonds
Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale-Huursector belangrijke instituties
om risico's collectief te dekken. Daar komt bij dat het streven naar de reductie
van subsidieverplichtingen van rijkswege ertoe leidt dat de huurverhogingen keer
op keer niet alleen de inflatie verre overtreffen, maar ook de ontwikkeling van
inkomens en koopkracht. Voor een huurontvangende instantie als een woningcorporatie is dat een plezierige omstandigheid. Last but not least profiteren nog
steeds vele woningcorporaties van het feit dat zij dure rijksleningen vervroegd
hebben afgelost, terwijl zij subsidies blijven ontvangen die zijn gerelateerd aan
de oorspronkelijke hoge kapitaallasten. Deze operatie, waarmee miljarden
guldens zijn gemoeid, heeft de corporaties geen windeieren gelegd en geeft een
zonnig perspectief op de ontwikkeling van de financiële weerbaarheid van
corporaties in de toekomst.
Het voorgaande neemt niet weg dat er te midden van een florerende corporatiesector een aantal arme corporaties bestaat, vaak in de grote steden, die bovendien in meer dan evenredige mate te kampen hebben met exploitatieproblemen
in sommige complexen. Een aantal corporaties hebben zich bij het Centraal
Fonds gemeld, of zullen zich bij dat Fonds melden, andere zullen proberen op
eigen kracht de problemen op te lossen. Bij deze - gelukkig kleine categorie corporaties kan het investeringsvermogen en het vermogen om nieuwe financiële
risico's te aanvaarden te klein zijn voor de opgaven waarvoor men staat. Voor
het leeuwedeel van de corporaties geldt dat zij sterk genoeg zijn - in financiële
zin - om zonder subsidies de beheeropgave van de jaren negentig aan te kunnen.
De cultuuromslag die nodig is om deze opgave zonder het voorsorteermechanisme van de subsidie-regelgeving aan te pakken, is overal gaande, maar nog lang
niet overal afgerond.
De nieuwe positie waarin de corporaties verkeren, leidt er wel toe dat in een
aantal gevallen de moeilijkste sociale taken in het gedrang kunnen komen. In het
algemeen hebben korporaties er geen moeite mee om benedenmodalen te
helpen, conform hun oude - en inmiddels geactualiseerde - taakopdracht, maar
met het helpen van de allerarmsten en "allermoeilijksten" (werklozen, éénoudergezinnen, etnische minderheden, woonwagenbewoners etc.) heeft niet elke
woningcorporatie even veel affiniteit. Als de financiële risico's in hogere mate
door de corporaties zelf moeten worden gedragen, dreigen dergelijke financieel
weinig aantrekkelijke taken in onvoldoende mate te worden opgepikt. Hier ligt
een belangrijke taak voor de gemeente. De gemeente moet dergelijke noden
signaleren en moet zich door overleg met de corporaties ervan verzekeren dat
geen enkele corporatie zich aan deze verantwoordelijkheden onttrekt. In de
onderhandelingsprocessen die aan dergelijke afspraken voorafgaan, zal de
5

gemeente ook iets te bieden moeten hebben aan de woningcorporaties, zoals
bouwgrond en BWS-middelen. In de afspraken die tussen gemeente en corporaties gemaakt zullen worden, zullen we steeds meer zien dat er totale
pakketten worden geregeld, die zowel de nieuwbouw als het beheer betreffen.
Wij zijn voorts in afwachting van de aanbevelingen van de Commissie HuurderVerhuurder. Met betrekking tot het beheer zal de relatie tussen woningcorporatie en huurder van karakter veranderen. Hierbij doel ik niet zozeer op de
discussie over interne en externe democratisering (die overigens van groot
belang is), maar vooral op de huurconsequenties van vele beheeringrepen. Als
subsidies voor woningingrepen wegvallen, loopt de woningcorporatie weliswaar
grotere risico's, maar de rekening wordt uiteraard doorgeschoven naar de
huurder. De huurder wordt geconfronteerd met een zeer stevige huurontwikkeling zonder woningverbetering, en met tot voor kort ongekende huursprongen na
woningverbetering. Het is de vraag of de huurder in het licht van deze consequenties wel met een verbeteringsplan instemt, mede gezien de financiële
draagkracht van vele bewoners en de bescheiden inkomensperspectieven. Als we
afzien van het paardemiddel van de gedoogplicht, is het steeds meer de vraag of
bij collectieve verbeterplannen 80% of meer van de bewoners 'ja' zegt tegen de
plannen. Het ligt in de lijn der verwachting dat er met collectieve verbeterplannen steeds vaker patstellingen zullen ontstaan tussen de corporatie die de
kwaliteit wil verhogen en een deel van de bewoners die deze ingrepen niet
kunnen of willen betalen. Vele corporaties zullen zich niet neerleggen bij de
conclusie dat woningverbetering in met name naoorlogse etagebouw, in het
algemeen niet langer mogelijk is. Zij zullen gebruik maken van het moment van
leegstand van een .woning bij mutatie. Zij zullen daarbij niet de ingreep beperken tot het klassieke mutatie-onderhoud, maar via gedifferentieerde ingrepen en
gedifferentieerdè huuraanpassingen (die geen van beide de instemming van de
zittende huurder vergen) proberen de woning op de woningmarkt opnieuw te
positioneren. Deze individualisering van woningingrepen zal naar verwachting
het woningbeheer na Heerma gaan bepalen. Door deze aanpak wordt de differentiatie in kwaliteit en huur binnen het complex vergroot. De investeringen
door de corporatie worden in de tijd beter gespreid waardoor de risico's beperkt
blijven. Het gevaar dat door doorstromingsbevordering de bevolkingssamenstelling per complex eenzijdiger wordt, kan via de dynamische mutatie-aanpak flink
worden gereduceerd. Naarmate de kwaliteit en de huur binnen een blok sterker
differentiëren, is de kans op een zeer eenzijdige bevolkingssamenstelling kleiner.
Men verwijt Heerma wel eens dat zijn op doorstroming gerichte beleid uiteindelijk tot gettovorming leidt. Zijn voorraadbeleid werkt echter de geschetste
gedifferentieerde aanpak in de hand en vormt daardoor een belangrijk tegenwicht, waardoor gettovorming juist kan worden voorkomen.
Niettemin verloopt het beheer na Heerma in de sociale-huursector niet zonder
zorgen. De snel stijgende huur van de woningen, in combinatie met de IHSfiatteringsgrens, maakt een steeds groter deel van de voorraad voor de primaire
doelgroep financieel onbereikbaar. De dalende stadsvernieuwingsfondsen worden
6

steeds minder toereikend om probleemcomplexen adequaat aan te pakken. En
de druk om delen van het bezit te verkopen zal toenemen. De corporatiebesturen en -medewerkers zullen alle zeilen bij moeten zetten om het sociale
karakter van de sociale-huursector te behouden. De cultuuromslag in delen van
de sociale-huursector zal zo spectaculair zijn dat men hier tevergeefs zal zoeken
naar de sociale component in het woningbeheer. Voor een deel van de corporaties maakt de massawoningbouw van de jaren zeventig plaats voor de kassawoningbouw in de jaren negentig.

2.3

Commerciële huursector

Na de Parlementaire Enquête Bouwsubsidies zijn institutionele beleggers kopschuw geworden om in woningen te investeren. Voor hen zijn de nieuwbouwsubsidies nagenoeg geheel verdwenen. In de voorraad profiteren zij nog steeds
van subsidies die op grond van oude verplichtingen worden verstrekt. Dit geldt
met name voor de dkp-woningen die omstreeks 1980 zijn gebouwd, en die niet
binnen 20 jaar mogen worden verkocht. De beleggers piekeren er overigens niet
over deze woningen te verkopen gezien de omvangrijke bijdragen die jaarlijks
naar deze delen van het woningbezit vloeien. Voor het overige achten beleggers
verkoop van hun bezit na 15 tot 25 jaar van groot belang om het rendement van
hun onroerend-goedactiviteit op het gewenste peil te brengen en voorts om enige
flexibiliteit in hun beleggingsportefeuille aan te brengen. Het gevolg is dat de
belegger steeds weer de echte stadsvernieuwingsopgave ontloopt en slechts met
de simpelste delen van de beheeropgave wordt geconfronteerd. Op de .bouwmarkt zijn hun activiteiten zeer ongelijkmatig. Alleen als de omstandigheden
relatief gunstig zijn, zullen beleggers als opdrachtgever voor woningprojecten
optreden. Als financiers van sociale-huurwoningen wordt de rol van beleggers
steeds belangrijker. Als risicodragende eigenaar-verhuurders van woningen blijft
de betekenis van beleggers marginaal. Er moet zelfs rekening worden gehouden
met een per saldo teruglopend aandeel van de commerciële huursector, omdat
er bij een voortschrijdende vergrijzing van de bevolking een toenemend beroep
op pensioenfondsen zal worden gedaan om pensioenen uit te keren. Corporaties
zullen meer en meer tot de ontdekking komen dat zij als woningbeheerders van
beleggers weinig hebben te leren. In stadsvernieuwingsgebieden blijven particuliere huurwoningen een obstakel van jewelste.

2.4

Eigen-woningsector

In het onversneden individuele eigen-woningbezit zal de doe-het-zelf-sector zich
steeds beter oriënteren op het technisch beheer. Het dagelijks onderhoud zal
hier meer en meer in de doe-het-zelf-sfeer worden verricht, op een professionele
wijze die de toets der kritiek kan doorstaan. Meer en meer zal het eigenwoningbezit doordringen in de steden en in de etagebouw. Daar zijn Verenigin7

gen van Eigenaren verplicht voor het beheer van de gemeenschappelijke delen
te zorgen. De VVE's zullen in toenemende mate problemen hebben om het
groot onderhoud te realiseren en om onderhoudsachterstanden weg te werken.
Anders dan corporaties leggen VVE's nauwelijks geld opzij om groot onderhoud
en woningverbetering te kunnen realiseren. Er zullen een aantal spectaculaire
exploitatieproblemen zich moeten manifesteren voordat de VVE's worden
ontdekt als object van volkshuisvestingsbeleid. Thans presteert het Rijk het om
enerzijds het eigen-woningbezit te bevorderen en anderzijds het beheer van
eigen woningen niet te zien als een activiteit waarvoor het rijk enige verilOtwoordelijkheid draagt. Dit zal veranderen. Allereerst zullen VVE's bij de gemeente
(en via de gemeente bij het Rijk) worden geregistreerd. Voorts zullen VVE's
naar verwachting jaarlijks verslag moeten uitbrengen aan de gemeente op een
wijze die is te vergelijken met de woningcorporaties. Vooral daar waar VVE's
sociale-koopwoningen omvatten, is de parallel met de corporatiesector evident.
Meer en meer samenwerkingsverbanden tussen woningcorporatie en VVE's
zullen zich ontwikkelen, zodat het beheer van eigen woningen in complexen
wordt geprofessionaliseerd. Het oude idee van het maatschappelijk gebonden
eigendom wordt vervangen door zakelijke contracten tussen VVE's en woningcorporaties die tot beider voordeel strekken.

2.S

Slotbeschouwing

Op een aantal dimensies zal het woningbeheer in de drie sectoren - sociale ·huur,
commerciële huur, eigen-woningsector - zich langs parallelle lijnen ontwikkelen.
De automatisering van het woningbeheer zal toenemen, waarbij ook woningcartotheken zullen worden gedigitaliseerd. Onderhoudsplanning, afwegingsmethoden
voor het integraal beheer, rendementsberekeningen, en de onderbouwing van
aan- en verkoopbeslissingen lenen zich goed voor automatisering.
Gemeenten zullen af en toe met een aanschrijving schermen en een pandje
aankopen, maar hun belangrijkste instrument zal toch zijn: de combinatie van
selectieve subsidies met het toepassen van een gebiedsgerichte aanpak waarbij
woningverbetering en woonomgevingsverbetering naar tijd en plaats zullen
worden gecoördineerd. Daarover zullen gemeenten en professionele beheerders
meer en meer afspraken maken.
Een zeer belangrijke tendens is het bevorderen van de milieukwaliteit via het
woningbeheer. Ook hierbij zijn alle woningsectoren betrokken. Deze opgave is
van zeer grote betekenis en vergt een krachtige heroriëntatie van de meeste
woningbeheerders. Via het milieubeleid zal de rijksoverheid zich weer ouderwets
vertrouwd als regelgever in de volkshuisvesting manifesteren. Over de hele linie
zal de energetische kwaliteit van woningen moeten worden verbeterd: betere
warmte-isolatie, HR-ketels, maar ook een zekere beperking van de m3-inhoud
per persoon, resp. per woning. Voorts zal er het nodige moeten worden ondernomen om de geluidsisolatie te verbeteren en ongezonde, resp. schaarse bouwmaterialen te vervangen (CFK, asbest, radon-emissie, tropisch hardhout etc.). De
8

milieukeuren die in de toekomst aan materialen en constructies zullen worden
gehecht, zullen op termijn ook voor het woningbeheer grote gevolgen hebben.
Woningbeheer kan belangrijke effecten hebben op de omvang van de bouwafvalstroom. Er zijn nog vele vorderingen te maken bij het voorkomen, scheiden en
hergebruik van bouwafval. Het duurzaam beheren van woningen heeft ingrijpende gevolgen voor het ontwerp van nieuwe woningen en voor de woningverbetering, maar zeker ook voor het woningbeheer in het algemeen.
Tenslotte zullen alle woningsectoren meer en meer te maken krijgen met
marktprocessen. Woningbeheer wordt in de toekomst niet meer primair bepaald
door technische wetmatigheden, maar vooral door marktkrachten en de daarmee
samenhangende economische wetmatigheden. Marketing is hier het toverwoord.
Door het verzamelen en actualiseren van gegevens over huurderving en leegstand, wachttijden en mutatiegraad, weigeringsmotieven en vertrekredenen kan
de grondslag worden geboden voor het verhuurbeleid, het aan- en verkoopbeleid, het huuraanpassingsbeleid en het toewijzingsbeleid. Woningbeheer na
Heerma zal zich meer en meer moeten oriënteren op de vraagzijde van de
woningmarkt. Die vraagzijde bestaat niet alleen uit huishoudens met een
bovenmodaal inkomen die tot doorstroming moeten worden verleid, maar ook
uit bewoners en woningzoekenden met een laag inkomen die in de komende
jaren het gevoel zullen behouden dat er voor hen nauwelijks iets te kiezen valt.
Ook op dit deel van de vraagzijde zal het woningbeheer zich moeten richten.

Bellentableau en brievenbussen: graadmeter voor het sociaal en technisch beheer
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Zonder steun van gemeente en Rijk (woonruimteverdeling, huurbescherming,
huurbeleid, IHS) zal deze groep het niet kunnen stellen. Ook na Heerma zullen
gemeente en Rijk belangrijke verantwoordelijkheden op het terrein van de
volkshuisvesting moeten dragen, opdat het beheer van woningen en woonomgeving op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

Vervanging van galerijen, flats te Zoetermeer
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3
BUURTBEHEER: PROBAAT MIDDEL TEGEN
BURENOVERLAST, VERLOEDERING EN KLEINE
CRIMINALITEIT
B. Bosman

Medewerker Woondiensten van de Stichting Centrale Woningzorg (SCW),
Amersfoort

3.1

Inleiding

De tijd is voorbij dat de taak van volkshuisvesters kan worden verengd tot het
bouwen van woningen, het hanteren van de schilderskwast en het innen van de
huur. Decentralisatie, verzelfstandiging, brutering en regionalisering zijn de
thema's die een belangrijk stempel zullen zetten op het beleid van corporaties in
de nabije toekomst. Dit beleid zal in mindere mate worden bepaald door
specifieke regels die van overheidswege worden gesteld. Marktgerichtheid en
strategisch voorraadbeheer zullen aan corporaties uitdagingen bieden die tot
doel hebben om de kwaliteit van de volkshuisvesting voor nu en voor de
toekomst optimaal te waarborgen.
Bij woningcorporaties is veel kennis aanwezig over de technische staat van
woningen en de financiële regelingen bij de woningbouw. Kennis van de door de
bewoners ervaren kwaliteit van het wonen in een specifieke woning of buurt is
echter een eerste vereiste om sturing te geven aan het beheer van het woningbezit. Verhuurbaarheidsonderzoeken hebben ertoe geleid dat er door de SCW een
aantal maatregelen zijn genomen die niet van specifieke technische - of financiële aard zijn maar waardoor wel de door bewoners ervaren kwaliteit in
verschillende buurten is verhoogd.
Burenoverlast, verloedering en kleine criminaliteit. Het zijn problemen die volop
in de belangstelling staan. Deze problematiek gaat niet aan woningcorporaties
voorbij.
Voor bewoners bestaat het produkt dat zij van een corporatie afnemen namelijk
uit meer dan de woning alleen. De SCW heeft er voor gekozen om leefbaarheid
als invalshoek van de bewoner te kiezen. Vanuit een oogpunt van leefbaarheid
kan "het wonen" uiteengerafeld worden in kwaliteiten van:
1. de woning (bouwtechnisch, woontechnisch);
2. het woongebouw (gemeenschappelijke ruimten);
3. de (fysieke) woonomgeving (waaronder voorzieningen);
4. woonlasten;
5. het woonrnilieu (sociale woonomgeving, beeldvorming);
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6. de woningmarkt (beschikbaarheid en toegankelijkheid van woningen);
7. het woningbeheer (waaronder dienstverlening, participatie).
Uit de verhuurbaarheidsonderzoeken die door de SCW zijn uitgevoerd, blijkt dat
de betrokkenheid van bewoners op hun woongebouw en woonomgeving groot is.
Bewoners ergeren zich er aan wanneer gemeenschappelijke ruimten vies zijn,
verlichting onvoldoende is of het huisvuil over straat dwarrelt. Zij kunnen zich
hier zo aan ergeren dat ze besluiten om te verhuizen in de verwachting dat ze in
een andere woning meer woonkwaliteit zullen ervaren.

Schema 3.1

Verhuurbaarheidsonderzoek Liendert

12~------------------------------------------~
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4
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In schema 3.1 zijn de redenen voor huuropzegging in de wijk Liendert weergegeven. De SCW bezit daar zo'n 1600 woningen waarvan de meeste etagewoningen
zijn. Bewoners ervaren een hiërarchie van behoeften. Deze hierarchie is aan
verandering onderhevig en wordt beïnvloed door verschillende aspecten die van
invloed zijn op het wonen. Soms staat de huurprijs of een bepaald technisch
aspect van de woning bovenaan. Het komt vaak voor dat de aard van de sociale
omgeving een belangrijk woonaspect is dat om aandacht vraagt.
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Behoeften zijn hiërarchisch bepaald en verschillen van buurt tot buurt.
Betrokkenheid op woonkwaliteiten die buiten de individuele woning liggen,
treedt met
name op bij die wooncomplexen die in belangrijke mate bepaald worden
door
openbare ruimten met een besloten karakter. Te denken valt
hierbij aan
portieken, galerijen, hofjes en dergelijke.
Bewoners weten deze betrokkenheid moeilijk om te zetten in sociale
actie.
Behalve de in de wijk aanwezige bewonersorganisaties zijn er
nauwelijks
instituten of personen aan te wijzen die de kloof tussen bestuurlijke
verantwoordelijkheid (SCW, gemeente) en de gebruikersbetrokkenheid overbru
ggen. Met
andere woorden; de individuele bewoner kan slechts in beperkte mate
invloed
uitoefenen op de kwaliteit van zijn woonomgeving en dus op het
zich "thuis
voelen" in die omgeving.
Voor het leveren van goede kwaliteit in een bepaald complex is interact
ie een
eerste vereiste en is een verhoogde betrokkenheid van de SCW als beheerd
er op
een kleiner en afgebakend gebied gewenst. De door de corporaties
geleverde
kwaliteit is subjectief en relatief. De SCW stelt zelf eisen aan de
door haar
geleverde kwaliteit maar ook de (toekomstige) bewoners stellen deze
eisen.
In het navolgende ga ik graag in op twee sociale maatregelen die op
de huurders
gericht zijn en tot doel hebben de verloedering in een bepaalde buurt
tegen te
gaan. De maatregelen betreffen de aanstelling van buurtbeheerder
s en het
instellen van een kwaliteitspanel van bewoners.
3.2

Aanstelling buurtbeheerders

De SCW werkt met een verhuurbaarheidsindex (YBI). De YBI is een
maat voor
verhuurbaarheid die gebaseerd is op een aantal indicatoren. Door markto
nderzoek komt de SCW tot een oordeel van de goede en slechte kwaliteiten
van een
complex. Wanneer er behoefte blijkt te zijn aan meer sociale control
e en een
beter toezicht kan het aanstellen van een buurtbeheerder in een
behoefte
voorzien. Deze maatregel kan in veel gevallen niet op zich zelf
staan. Een
combinatie van maatregelen is vaak nodig om een neerwaartse
spiraal te
doorbreken. In de functie van buurtbeheerder dienen kwaliteitseisen
van SCW
en bewoners samen te vallen. In beginsel hebben buurtbeheerders
een eigen
verantwoordelijkheid voor het leveren van 'woonkwaliteit' in een
afgebakend
gebied. Het is wel noodzakelijk dat buurtbeheerders professioneel
worden
ondersteund vanuit de corporatie.
3.3

Taken van buurtbeheerders

Tot de taken van de buurtbeheerders behoren:
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rs in
- het toezicht houden op sociaal gedrag dat de woonkwaliteit van bewone
belangrijke mate geweld aan doet;
en het
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wijkagent
- het onderhouden van contacten met bewoners, huurderscommissie,
kunnen
te
in
direct
en gemeentelijke opzichters om op de dagelijkse zaken
spelen.
hen wordt
Buurtbeheerders hebben een kantoor in het complex dat door
meubilair.
kantoor
en
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een
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3.4

Werving, kosten, evaluatie

bezig. Het
Momenteel zijn 8 personen met het buurtbeheer in bepaalde wijken
zijn zij
doen,
mogen
betreft hier banenpoolers. Omdat zij alleen aditioneel werk
en.
behoev
t
toezich
ver
intensie
werkzaam in complexen die niet nadrukkelijk een
deze
Met
oort.
Amersf
aats
Werkpl
Zij zijn gedetacheerd door de Regionale
n dat
sociale werkvoorziening bestaat een goede samenwerking. Het is gebleke
heerder
buurtbe
als
nd
uitsteke
p
handica
mensen met een lichte lichamelijke
kunnen functioneren.
heerderOok loopt er momenteel een proefproject waarin bewoners zelf buurtbe
voor
betalen
te
huur
geen
zij
en
behoev
r
hiervoo
taken uitvoeren. Als vergoeding
hun woning.
Kosten
worden
De kosten die met de aanstelling van een buurtbeheerder gepaard gaan,
door de
voor 50% betaald door bewoners via de servicekosten en voor 50%
zo'n f 4,SCW. Dit betekent dat bewoners in een complex van 350 woningen
heerd
gedetac
per maand per bewoner betalen wanneer de buurtbeheerder is
de
voor
zijn
nodig
vanuit de sociale werkvoorziening. De eerste kosten die
volledig
worden
chap
inrichting van het kantoor en de aanschaf van het gereeds
door de SCW betaald.
Evaluatie
in een
Om de effecten te meten van de aanstelling van een buurtbeheerder
384
van
x
comple
een
hier
betrof
Het
complex is er uitgebreid geëvalueerd.
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galerijwoningen. Behalve het aanstellen van een buurt beheerder was ook het
schoonmaakwerk anders georganiseerd en waren enkele technische verbeteringen uitgevoerd. Belangrijkste doelen van deze evaluatie waren om na te gaan of
de tevredenheid van de bewoners groter is geworden en of de verhuurbaarheid
van het complex is verbeterd. Wat de netheid van de gemeenschappelijke
ruimten betrof, gaven bewoners aan dat sinds de aanstelling van de buurtbeheerder er geen rommel en graffiti meer werden waargenomen en het gedrag
van sommige bewoners wat· betreft het veroorzaken en/of negeren van vuil lijkt
te zijn veranderd.
Wat de reparaties in gemeenschappelijke ruimten betreft, bleek dat bewoners
tevreden waren over de snelheid waarmee reparaties werden uitgevoerd.
Wanneer iets doorgegeven wordt aan de buurtbeheerder wordt het vaak dezelfde
dag nog gerepareerd of geschilderd. Bovendien zijn er enige tijd nadat de
buurtbeheerder is aangesteld, veel minder reparaties nodig. Zo bleek bijvoorbeeld dat er veel minder ruiten werden ingegooid dan voorheen.
Vandalisme veroorzaakt vandalisme. Het bleek ons dat de neerwaartse spiraal
was doorbroken.

Atb. 3.1 Evaluatie van buurtbeheerders

Evaluatie buurtbeheerder
bewoners met verhulsplannen: 1990: 56%
1991: 23%
reden niet schoon:

1990: 12%
1991: 0%
1990: 9%
1991: 8%

(',',',',',:,~,i_

tevreden over kwaliteit en netheid:
1991: 75%
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Over veiligheid en het toezichthouden merkte 61 % van de geïnterviewden op dat
zij de sociale controle als belangrijkste taak van de buurtbeheerder zagen. Het
technisch onderhoud werd door bewoners van minder belang geacht. Slechts
17% noemt snelle reparaties als belangrijkste taak.
Door het aanstellen van een buurtbeheerder is de marktpositie van het complex
verbeterd. Voordat de buurtbeheerder was aangesteld, had 56% van de bewoners verhuisplannen. Na aanstelling van de buurtbeheerder en uitvoering van
enkele relatief kleine verbeteringen aart de gemeenschappelijke ruimten (schilderen van de bergingsgangen) heeft 33% van de bewoners hun verhuisplannen
laten varen. Van de bewoners gaf 22% wel aan weer te willen verhuizen als de
netheid opnieuw achteruit gaat. 'Vandalisme' wordt iets minder vaak genoemd
als verhuisreden nadat de buurtbeheerder was aangesteld en 'niet schoon' wordt
helemaal niet meer genoemd.
3.$

Bewoners als kwaliteitspanel

Sommige dingen lijken vanzelfsprekend. De noodzaak van participatie is door
velen onderkend. Werd in de jaren zeventig bewonersparticipatie nog ervaren als
een luis in de pels van menige woningcorporatie, het BBSH geeft nu blijk van de
erkenning van de inspraak van huurders. Bewonersparticipatie kan een positieve
bijdrage leveren aan het verbeteren en in stand houden van een goed woon- en
leefklimaat in een buurt. Woningcorporaties worden verplicht om huurders te
betrekken bij het beheer en beleid.
In het woningbestand van de SCW zijn zo'n 40 huurderscommissies actief. De
weg waarlangs participatie plaatsvindt is vastgelegd in een participatiestatuut.
Participatie mag echter geen doel op zich worden. Betrokkenheid van bewoners
dient niet allee'n vanuit ideologische overwegingen te worden gestimuleerd maar
moet ook tot concrete en meetbare resultaten leiden.
Kwaliteitsverbetering van buurten kan bereikt worden doordat, op het moment
dat de stand van de verhuurbaarheid hiertoe aanleiding geeft, woontevredenheidsenquêtes worden gehouden in bepaalde buurten. Interpretatie en beoordeling van de enquêtes kan in overleg met de huurderscommissie geschieden. De
sociale en/of technische maatregelen die hieruit voortvloeien zijn buurtgericht
en maken grote kans om de woonkwaliteit van die specifieke buurt te verhogen.
Bewoners dient men te laten participeren in het ontwikkelen van netheidsnormen voor gemeenschappelijke ruimten. Wij hebben geconstateerd dat je er niet
mee bent om het beheer van het schoonmaken te delegeren aan bewonerscommissies.
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De kwaliteit van een gemeenschappelijke ruimte is wat de netheid betreft
namelijk niet alleen te relateren aan de uitvoering van een contractueel overeengekomen schoonmaakprogramma met een schoonmaakbedrijf en de controle
hiervan. Zij is gerelateerd aan de beleving van elke willekeurige passant op een
willekeurig moment. Het schoonmaakbedrijf kan haar werk correct hebben
uitgevoerd maar wanneer iemand direct na de schoonmaak een pot pindakaas
kapot laat vallen in de lift en dit niet opruimt, dan zal de lift niet als netjes en
'prettig ruikend' worden ervaren. Het gaat erom dat bewoners als afnemers en
wij als verantwoordelijken voor de door ons te leveren diensten regelmatig
metingen doen. Deze metingen evalueren om zodoende buurtgericht en heel
specifiek te kunnen sturen in de overeengekomen kwaliteit. Dit heeft ertoe
geleid dat wij in sommige complexen zijn overgegaan tot de aanstelling van 1 of
2 schoonmakers in full-time dienstverband.
Dit voorbeeld geeft aan dat normen vaak samengesteld zijn. Ontwikkeling
hiervan werkt als een communicerend vat. Daar waar bewoners weinig doen zal
de corporatie verder moeten ingrijpen. Daar waar bewoners veel doen heeft de
corporatie weinig te doen.
Deze korte voorbeelden zijn slechts een kleine greep uit de scala van mogelijkheden dat er is om door middel van participatie een goed buurtbeheer vorm te
geven. Dergelijke maatregelen kunnen ook niet zonder meer op elke buurt
worden toegepast. Wat in de ene buurt gewenst is kan in de andere buurt
ongewenst zijn. Het is van belang om de ervaren kwaliteit van een buurt goed in
kaart te brengen en op grond hiervan beleidsmaatregelen te nemen.
De voorwaarden voor goed buurtbeheer zijn:
a. Inzicht in de hiërarchie van behoeften
b. Betrokkenheid omzetten in verantwoordelijkheid
c. Leveren van maatwerk.
'Buurtbewoners moeten weten dat er tempo is en geen gezeur'.
'Sociaal-democraten staan voor veiligheid, zij zullen in de toekomst streng en
rechtvaardig zijn', aldus Felix Rottenberg in een interview dat even geleden werd
gepubliceerd in NRC-Handelsblad. Wij dienen ons er echter van bewust te zijn
dat de publieke moraal niet meer bestaat.
Een serieuze aanpak van de ondervonden problematiek in verschillende buurten
veronderstelt het besef van de gefragmenteerde moraal in onze tijd.
De morele pluraliteit vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen. Hiermee worden woningcorporaties dagelijks geconfronteerd, bij het werken als
buurtbeheerder of to~zichthouder en bij het gesprek met huurdersorganisaties.
Buurtbeheer vraagt om daadkracht en duidelijkheid. Daarbij mag de moraal in
de verschillende buurten niet tot een bureaucratisch manipuleerbare variabele
verworden.
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Hiervoor dragen wij als volkshuisvester een te grote verantwoordelijkheid. Wij
moeten wel de moraal in afgebakende buurten nadrukkelijk beïnvloeden om het
beheer goed meester te blijven.

Graffiti: signaal en tekortschietende sociale controle
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4
HET PLAATSINGSBELEID: SELECTEREN?
SELECTEREN MOET!
F.B. Fit
Hoofd Bewoners Zaken en Voorlichting, Katholieke Woningvereniging Kolping,
Nijmegen

4.1

Selectie van woningzoekenden

Het begrip selectie staat in de volkshuisvesting negatief te boek. In de huidige
maatschappelijke constitutie van gelijkberechtiging mag alleen onderscheid
gemaakt worden volgens meetbare criteria. Deze beperken zich vaak tot:
inschrijvingsduur, inkomen, samenstelling van het huishouden etc. De tijd dat
mensen op grond van functie werden ingedeeld in categorieën is voorbij. Kolping
wijst ook niet-arbeiders toe en spoorwegambtenaren hebben geen eigen woningbouwvereniging meer. Toch spreken zowel woningzoekenden als toewijzers zich
uit over het specifieke karakter van een wijk. Er zijn nog steeds arbeiders-,
volks-, middenstands- en villawijken. Vaak wil men alleen in een "nette buurt"
wonen. Bij de keuze van een lokatie spelen deze aanduidingen een rol. Hierbij
gaat het er niet om of deze typeringen juist zijn, maar om het feit dat men denkt
dat ze op waarheid berusten.
Overal in de woonruimteverdeling vindt men dergelijke methoden van keuzebepalende normering terug. Toewijzers, huisvestingsambtenaren, makelaars en
woningzoekenden selecteren mede op grond van eigen gevoelsnormen.
Genoemde normen zijn niet terug te vinden in de woonruimteverordening van
de gemeente Nijmegen. In het navolgende zal aangegeven worden op welke
wijze selectie een rol speelt op de woonruimteverdelingsmarkt, en hoe 'gewoon'
selecteren eigenlijk is.
4.2

Overzicht van vormen van selectie

In de koopsector vindt de selectie vaak plaats door de woningzoekende zelf. Criteria zijn leefklimaat, woningtype, koopprijs etc. De eigenaar is niet selectief en
in het algemeen alleen geïnteresseerd in een zo hoog mogelijke prijs. Of de
koper zich op die plek thuis zal voelen is voor de eigenaar van minder belang.
Hier werkt het vrije markt mechanisme. Dat dit in een buurt soms tot ongewenste veranderingen kan leiden heeft de geschiedenis al vele malen aangetoond.
Vaak ging het verkameren van aangekochte woningen samen met een wijziging
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Atb. 4.1 Plaatsingsbeleid voor wijk en flat

Selecteren moet I
koopsector:

selectie door woningzoekende

beleggers huur: selectie door Inkomenseisen
Fi,,,:'i'i>',:,:,','~,>~/,\:,:,,,,:-

particuliere huur: selectie op grond van
Individuele normen
corporatie:

selectie door woningzoekende
èn corporatie

van het leefklimaat in negatieve zin. Daarnaast zijn er voorbeelden van bewoners/eigenaars die - bij hoge rentestand en/of werkeloosheid - nauwelijks in
staat zijn de woonlasten op te brengen en de woningen te onderhouden. Met alle
gevolgen van dien. Alleen de gemeente biedt hier enig soelaas door middel van
individuele oplossingen voor betalingsproblemen en het opnemen van onderhoud
in stadsvernieuwingsgebieden in een subsidieverordening.
In de commerciële huursector (m.n. pensioenfondsen en andere institutionele
beleggers) vindt een afstemming plaats van de huurhoogte van de woningen op
de maximaal mogelijke prijs per punt. Hierdoor zijn de huurprijzen voor eenzelfde type woningen hoger dan die in de woningwetsector. Selectie vindt hier
plaats door stringente eisen te stellen aan het inkomen (bijv. huur = 15% bruto
inkomen). Deze wijze van selecteren werkt echter alleen bij een overvraagde
markt. Bij leegstand. en dus huurderving wordt dit bezit verkocht of wordt
getracht de verhuurbaarheid op peil te houden door het verhogen van de
gebruikswaarde en/of het zonodig verslappen van de inkomensnormen.

Bij eigenaren (niet-bewoners) van een of meer woningen vindt de selectie van
woningzoekenden plaats op grond van individuele normen.
Op bovengenoemde markten vindt alleen op formele gronden toetsing door de
gemeente plaats. De inplaatsing moet voldoen aan de gestelde criteria in de
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Nijmeegse woonruimteverordening, te weten: urgentie, huishoudensgrootte,
huur/inkomen en economische gebondenheid.
De corporaties - als beheerders van de voorraad sociale huurwoningen - dienen
bij toewijzing ook rekening te houden met de formele regels zoals vermeld in de
Nijmeegse Woonruimteverordening. Dit houdt echter niet in dat er geen ruimte
is voor het voeren van eigen beleid. Tussen woningzoekenden die eenzelfde
urgentie en woonwens hebben, kan onderscheid gemaakt worden op grond van
hun woon- en leefsfeer. In de praktijk blijkt dat bij selectie de woningzoekende
een primaire rol speelt. Hij/zij maakt zich kenbaar bij de beheerder. Tijdens een
spreekuur of huisbezoek verstrekt de woningzoekende nadere informatie over
zijn/ haar woonwens. Deze woonwens is vaak tot stand gekomen nadat de
woningzoekende zelf geïnformeerd is over de leefsfeer in de wijk waar zijn
woonwens kan worden gerealiseerd. Welke woningzoekende wil niet in een wijk
wonen waar men zich 'thuis' kan voelen? De verhuurfunctionaris heeft tot taak
na te gaan of invulling van deze woonwens past binnen de doelstellingen van de
corporatie.

4.3

Leefldimaat

Toen in de jaren zeventig de woningproduktie haar top had bereikt, gingen de
sociale wetenschappers zich intensief bezighouden met het in kaart brengen van
sociale processen in woonwijken. De in die tijd ontwikkelde visie kwam globaal
op het volgende neer: "In de ideale wijk is sprake van een gedifferentieerde
bevolkingsopbouw uit verschillende inkomenscategorieën, een brede variatie van
woningtypen, zowel koop- als huurwoningen, een gecombineerde bestemming
van wonen, werken en cultuur etc. etc". Tevens verbond men hieraan de conclusie: indien een aantal van deze aspecten niet of in mindere mate in een wijk
aanwezig zijn, dan is de kiem gelegd voor saaiheid en individualisme en in het
meest negatieve geval stigmatisering. Daar zaten we dan als corporaties van een
groot aantal snel uit de grond gestampte wijken, waarin vaak sprake was van een
'niet of in mindere mate' aanwezig zijn van genoemde aspecten. De Nijmeegse
werkelijkheid laat een gevarieerd beeld zien. Het wat saai aandoende Hatert
(hoofdzakelijk huur, nadruk op eengezinswoningen, lage inkomens, weinig
culturele voorzieningen) en de levendige Nijmeegse Benedenstad (gevarieerde
bouw, stadscentrum) bestaan naast een aantrekkelijke Weezenhof (variatie
woningtypen, vermenging huur/koop) en een volkse Kolpingwijk (minimum inkomens, weinig variatie bouw). Deze wijken hebben dan ook alle een 'eigen'
leefklimaat. In onze doelstellingen spreken we over 'het streven naar een goed
leefklimaat'. Onder leefklimaat verstaan we de subjectieve beleving van bewoners van fysieke en sociale woonomgeving, zoals kwaliteit van de woning, hoe
gaan bewoners met elkaar öm, veiligheid en het voorzieningenniveau in de
buurt. Er is sprake van een stabiel leefklimaat als het feitelijke sociale gebeuren
in hoge mate geaccepteerd wordt door de wijkbewoners. In ons plaatsingsbeleid
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staat dit streven centraal. Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat de bestaande
werkelijkheid uitgangspunt is. Deze feitelijke situatie wordt goed omschreven in
een aantal door de sociale instellingen samengestelde sociale kaarten (Hatert,
Neerbosch- Oost, Kolpingwijk, Heseveld). Daarin staan demografische gegevens,
uitgebreide overzichten en beschouwingen over leeftijdsopbouw, scholing,
werkgelegenheid en verenigingsleven. De kaarten geven op duidelijke wijze aan
waar 'zwakke' punten liggen in de wijk. Deze sociale kaart vullen we zelf nog
aan met onze gegevens uit de vertrekenquête, reden van woningweigering,
woonmaatschappelijk werk en alle andere informatiebronnen. Daar waar geen
sociale kaarten zijn opgesteld verzamelt Kolping zelf gegevens over het sociale
klimaat in de wijk. Dit gebeurt door periodiek overleg met bewonersgroepen,
maatschappelijk werk, wijkagent etc.

4.4

Doelgroepen

In de beheerplannen die wij voor al onze complexen opstellen verstaan wij onder

doelgroep de huishoudenscategorie, zoals bij de inschrijving als woningzoekende
wordt gebruikt. Zo spreken we van 1- en 2-persoonshuishoudens, huishoudens
met kinderen, starters, werkenden, oudere jongeren, senioren, ouderen etc.
Bij de bepaling van de doelgroepen voor de flats is naast de woningmarkt ook
gekeken naar: type, ligging van de flats ten opzichte van winkelcentra, nabijheid
van sociale voorzieningen, bereikbaarheid met het openbaar vervoer, parkeerruimte e.d. Ook is vastgesteld dat de meeste gestapelde bouwblokken zich niet
lenen voor huishoudens met opgroeiende kinderen (17/18 jaar). Zo zijn er
portiek-etage-flats, waar we bij voorkeur ouderen plaatsen en galerij-flats, waar
we de nadruk leggen op werkende huishoudens zonder kinderen. Bij Hat-eenheden zijn weinig mogelijkheden voor vertier voor kinderen en veel werkende
bewoners zijn in hun vrije tijd op rust gesteld.
Kenmerk van deze aanpak met beheerplannen is dat jaarlijks alle beheeraspecten (toewijzing, de vraag naar de woningen, onderhoud, huurachterstanden, IHS
etc.) kritisch worden beoordeeld door eerstelijn-medewerkers uit alle afdelingen
binnen de Kolping-organisatie. Deze bekijken de kengetallen en voorzien ze van
commentaar. Deze gegevens vormen de basis voor de samenstelling van de concept-beheerplannen voor het volgend jaar die uiteindelijk ter vaststelling aan het
Bestuur en de Ledenraad worden aangeboden.
N.B.: Bij de jaarlijkse vaststèlling van het beheerplan worden ook bewonersgroepen betrokken. De concept-beheerplannen worden vóór de bestuurlijke vaststelling met deze groepen besproken.
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4.5

De plaatsingspraktijk

Kolping maakt op verschillende manieren kennis met woningzoekende huishoudens. In de meeste gevallen gebeurt dit op verzoek van de woningzoekende. Het
gaat hier dikwijls om een verzoek tot woonruimte in de courante wijken (dit zijn
wijken waar de vraag naar woningen groot is). Het initiatief gaat van Kolping uit
als er sprake is van pas ingeschreven huishoudens die in korte tijd woonruimte
nodig hebben en die mogelijk plaatsbaar zijn in de incourante wijken. Met ieder
huishouden vindt een intakegesprek plaats. De stelregel is dat bij huishoudens
die binnen de stad zelfstandig wonen, het intakegesprek thuis plaatsvindt. De
bedoeling van dit bezoek is na te gaan of alle bij de inschrijving vennelde
gegevens nog juist zijn. Daarnaast stelt de verhuurfunctionaris een aantal vragen
die samenhangen met de aard van de bewoning waarvan de antwoorden en de
wijze waarop die gegeven worden een indruk geven van de woon- en leefsfeer
van het huishouden. De relevante gegevens en de woonsfeervaststelling worden
v~rmeld op een intakeformulier. Dit formulier kan desgewenst aan het betreffende huishouden ter inzage worden gesteld. Komt in een flat een woning vrij voor
toewijzing, dan kiest de verhuurfunctionaris uit zijn/haar bestand een huishou.den uit de vastgestelde doelgroep, waarvan de woon- en leefsfeer overeenstemt
met die in de flat. Met woningzoekenden die niet tot de doelgroep van de flat
behoren of waarvan de woonsfeer in behoorlijke mate afwijkt van die in de flat,
worden voor zover mogelijk afspraken gemaakt voor een woning in een andere
wijk of een ander complex.

4.6

De toewijzing

De daadwerkelijke toewijzing van woningen vindt plaats in het wekelijks toewijzingsoverleg. Hieraan nemen alle verhuurfunctionarissen en het Hoofd Verhuur
deel. Ieder geselecteerd huishouden passeert hier de revue. De verhuurfunctionaris geeft aan hoe de kandidaatstelling tot stand is gekomen. Kenmerken bij de
selectie zijn: urgentie, relatie huur/inkomen en de plaatsbaarheid in de betreffende flat of wijk. Met name bij huishoudens waar twijfel bestaat over de plaatsbaarheid worden de voors en tegens afgewogen. Tijdens dit overleg is het voor
de overige verhuurfunctionarissen mogelijk een andere kandidaat voor te stellen.
Bij deze 'mag-variant' moet het wel gaan om een spoedgeval of een huishouden zonder uitgesproken wijkvoorkeur. Deze 'mag-variant' verhoogt de kwaliteit
van de toewijzing. Immers het is minder gemakkelijk 'in te breken' als het
voorgedragen huishouden goed aan de gestelde criteria voldoet.
Over de doelgroep 'allermoeilijksten' het volgende. Voor huishoudens die
vanwege hun woongedrag niet aan de bak komen binnen de standaard-tijd is er
een achtervang. Deze worden' aangemeld bij de Werkgroep Bijzondere Bemiddeling (WBB), waaraan de gemeente en corporaties deelnemen. Taak van deze
groep is om deze huishoudens binnen vijf maanden 'na aanmelding van een
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andere woning te voorzien. De corporaties participeren afhankelijk van een
grootte van hun woningbezit.

4.7

Tot slot

Het hier gepresenteerde plaatsingsbeleid wordt met name voor de kwetsbare
flatcomplexen in ons bezit met strakke hand uitgevoerd. Bij het beheren van de
wijken waar de flats liggen zijn echter meer corporaties betrokken. Het realiseren van aantrekkelijke wijken kan alleen slagen bij een goede afstemming en
samenwerking op lokaal niveau tussen de corporaties en de gemeentelijke
overheid. Gestaag vordert dit proces van samenwerking. Terwijl met de Gemeente afspraken dit jaar worden uitgewerkt die leiden tot algehele liberalisering van de woonruimteverdeling in Nijmegen zijn corporaties onderling bezig
hun beheerinformatie op .elkaar af te stemmen. Een goede afstemming =
dezelfde taal spreken, is de basis voor samenwerking.
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AAN DE

H. van Heusden
Hoofd Technisch Beheer, Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid, Amsterdam

5.1

Inleiding

Tot 1988 verliepen de wijzigingen in de volkshuisvesting geleidelijk maar in het
algemeen traag. Na het verschijnen van de Nota Heerma zijn de veranderingen
in de branche in een stroomversnelling terecht gekomen. Het einde van de
ontwikkelingen is nog niet in zicht. Uiteraard wordt het beheer van de voorraad
sterk beïnvloed door de nieuwe ordening in de sector. De tijd dat sociale
verhuurders konden beschikken over wachtkamers vol woningzoekenden en dat
zij het onderhoud konden laten verzorgen door een timmerman die een keer per
maand door het complex fietste, ligt definitief achter ons. De tijd om het nieuwe
beheren te leren is kort geweest en er blijkt dat er nog veel moet worden
geleerd.

5.2

Ontwikkelingen in het beheer

De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op het beheer zijn:
BELSTATO - Stadsvernieuwing is een eindig proces

Stadsvernieuwing is investeren in de vooroorlogse voorraad. Het gevolg is dat
gemeente en corporaties zelf verantwoordelijk zijn voor de naoorlogse voorraad.
Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

De niet-ingrijpende woningverbetering « f 53.000,-) vervalt en daardoor de
mogelijkheden voor de gesubsidieerde naoorlogse woningverbetering.
Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)

Het Besluit regelt de nieuwe verhouding tussen overheid en corporaties. De
nadruk ligt op het met voorrang huisvesten van de primaire doelgroep, het
instandhouden van de kwaliteit, overleg met consumenten over beleid en beheer,
huurbeleid, overleg met de (lokale) overheid en consumentenorganisaties over
prestaties en het verzorgen van financiële continuïteit.
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Afb. 5.1 Belstato

nlet-Ingrljpende/na-oorlogse w.V.b. vervalt

Gevolgen
nieuwbouw (onbetaalbaar)
handhaven bestaande kwaliteit rekening corporatie
doorschuiven rekening
k ~'::':::::/~:~'::'~:;::::::':::::i.) :::::<: __ variatie In aanbod I menging populatie
Afb. 5.2 Besluit Beheer Sociale Huursector

BBSH
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vormgeving nieuwe verhouding overheid/corporaties

Voorschriften I taken
primaire doelgroep· voorrang
Instandhouden kwaliteit
F)":',:,:;>:~~:X'~';<"::~~A__ overleg met consumenten over beleid en beheer
huurbeleid mogelijk binnen smalle marges
prestaties overleggen met (lokale) overheid
en consumentenorganisaties
,:),,::,:,: ":~'3#é:':»::);"'_ verzorgen financiële continuïteit
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5.3

Eisen aan de organisatie

De geschetste externe ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan woningcorporaties. Zo zullen de organisaties moeten zorgdragen voor:
- de opbouw van een professionele beheerorganisatie;
- een goede kwaliteit tegen een gematigde prijs;
- een gedegen kennis van de markt;
- een breed takenpakket (ontwikkelaar, verkoper, makelaar);
- een goed rendement.
Dit alles om de continuïteit van de corporatie en het niveau van haar dienstverlening te waarborgen.

5.4

Situatie bij Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid

Ook Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid is de afgelopen jaren bezig
geweest met het aanpassen van de organisatie aan de externe ontwikkelingen en
het opzetten van de daarbij benodigde instrumentaria.
Het woningbezit ligt over de gehele stad verspreid. De corporatie is met name
actief in de stadsvernieuwingsgebieden de Pijp en de Kinkerbuurt en de uitbreidingsgebieden aan de rand van de stad.
De onderhoudstoestand
De onderhoudstoestand van het bezit is goed. Het voor- en naoorlogse bezit is
gerenoveerd of heeft groot-onderhoud ondergaan. Het aangekochte bezit heeft
na instroom een kleine of een grote opknapbeurt gehad. Slechts in de woningen
waar de zittende bewoners tijdens het opknappen niet voor een interieurverbeterpakket hebben gekozen, kan er sprake van veroudering en achterstallig
onderhoud zijn.

Tabel 5.1

Het bezit van Woningcorporatie Amsterdam-Zuid

soort woningen
vooroorlogse woningen
woningen aangekocht voor grote beurt (25 jaar)
woningen aangekocht voor kleine beurt (15 jaar)
naoorlogse woningen (1945-1975)
woningen nieuwbouw (na 1975)
totaal aantal woningen

aantal
1.500
1.100
1.850
2.750
3.200
10.400
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De financiële positie

Door de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is de financiële positie
verzwakt.
Woningmarkt

Het bezit is gelegen in een stad met een moeilijk te doorgronden woningmarkt.
In Amsterdam zijn 17 woningcorporaties actief. Er is een grote vraag naar
goedkope woningen, met huren tussen de f 250,- en f 450,-. En er is een
groeiende vraag naar duurdere woningen. De primaire doelgroep is relatief
zwaar vertegenwoordigd. De gemeente is verdeeld in verschillende stadsdelen.
De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor het eigen beleid.

5.5

De uitwerking van de opdracht

Vanuit de doelstellingen, de ontwikkelingen in de regelgeving en de situatie op
de Amsterdamse woningmarkt heeft Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid
een aantal beleidslijnen getrokken:
- de goedkope (f 250,- - f 450,-) en zeer goedkope «f 250,-) voorraad moet op
een gegarandeerde basiskwaliteit worden gehouden (douche - toilet);
- de betaalbare voorraad (f 450,- - f 650,-) moet op een redelijke tot goede
kwaliteit worden gehouden of gebracht (grootte/kameraantal - geriefsverbeteringen - CV - isolatie);
- in het deel van de voorraad met de hogere (> f 650,-) woonlasten moeten de
in de huidige voorraad ontbrekende kwaliteiten worden aangebracht (eengezins
- dure locaties - koopwoningen - grote/dure en grote/goedkope woningen bijzondere woonvormen).
Gezien de ontwikkelingen rondde aanvangshuren (BWS) en de individuele
huursubsidie zijn nieuwbouw-woningen niet langer bereikbaar voor de laagstbetaalden. Nieuwbouw is strategische nieuwbouw geworden en moet de doorstroming te bevorderen.
Om alle doelgroepen te bedienen en zoveel mogelijk passende huisvesting te
bieden, doorstroming mogelijk te maken, de bestaande kwaliteit te handhaven en
ontbrekende kwaliteiten toe te voegen heeft Woningbouwvereniging AmsterdamZuid een aantal instrumenten ontwikkeld.
Op een aantal van die instumenten zal nader worden ingegaan:
- de bouw- en beheerprogramma's voor de complexen en de wijken om de
strategische keuzes te kunnen maken;
- het dynamisch mutatieonderhoud als één van de mogelijkheden om de voorraad op een hoger kwaliteitsniveau te brengen;
- het service-apparaat om de voorraad op niveau te houden.

28

5.6

Bouw- en beheerprogramma's

Bij Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid worden de Bouw- en Beheerprogramma's opgezet om strategische keuzes te kunnen maken op corporatie-, wijken complexniveau met betrekking tot nieuwbouwplannen en het beheer van de
bestaande voorraad. Vanwege de moeilijkheidsgraad van dit deel van het bezit is
met behulp van een extern adviseur gestart met Bouw- en Beheerprogramma's
voor de wijken waarin het bezit ligt dat in het kader van de kleine opknapbeurt
is aangekocht (de Pijp en de Kinkerbuurt). Het gaat daarbij om 1850 woningen.
Voor dit deel van het bezit zijn de Bouw- en Beheerprogramma's nagenoeg
gereed. Op dit moment wordt er gewerkt aan de programma's voor de rest van
het bezit.
Bij het opzetten van Bouw- en Beheerprogramma's worden de volgende fasen
onderscheiden: analyse, strategievorrning en toetsing. Deze fasen moeten zowel
opcorporatieniveau als op wijk- en complexniveau doorlopen worden.
Analyse

Tijdens de analysefase zijn op complexniveau alle gegevens verzameld over:
marktpositie, verhuurbaarheid, doelgroepen, onderhoudsbehoefte, funderingskwaliteit, veranderpotenties (vergroten, meer kwaliteit), exploitatiewaarde en
beheersbaarheid. Op wijkniveau worden in de analysefase de volgende gegevens
verzameld: marktaandeel van de woningcorporatie, positie van het bezit voor de
Atb. 5.3 Analyse

k>~<,~",i:'/:,:,:,:,~~,~,~,:<":",:",:,:",:",,,-

Complex-niveau
- marktpositie / verhuurbaarheid / doelgroepen
- onderhoudsbehoefte / funderingskwalIteit
- veranderpotenties (vergroten - meer kwaliteit)
- exploitatiewaarde

Wijkniveau
- marktaandeel van Wbv. Amsterdam-Zuid
- positie bezit t.o.v. de doelgroep
- wijkpotenties
- relaties met andere partijen (Gemeente - collegae)

Corporatieniveau
- markt (segmenten / doelgroepen)
- produkt (welke kwaliteit)
- Inzet middelen
- financiële
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Atb. 5.4 Strategie
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WIJ knlveau

• expanderen (marktaandeel vergroten1
• sociaal ondernemen (grotere volkshu svestlnga prestatie)
• afwachten
• terugtrekken

'"",<,""'!,,,,- Complex-niveau

I :':'::'~~~'.":~:~:::~":'~<§#"

• Instandhouden • handhaven (consolideren)

• samenvoegen
• opwaarderen (prijs en kwaliteit omhoog)
• renderen I afprijzen
• verkopen (rullen)

• vervangen
• parkeren

doelgroep, wijkpotenties en relaties met andere partijen. Op corporatieniveau
zijn er beleidskeuzes gemaakt over de markt (welke segmenten/doelgroepen),
het produkt, de middelen en de te ontwikkelen financiële positie.
De wijze van verzamelen van de diverse gegevens kan nogal verschillen. De
gegevens over de marktpositie zijn bijvoorbeeld verzameld met gebruikmaking
van een 'waarderingsmodel' dat dient te worden ingevuld door panelbijeenkomsten van corporatiemedewerkers. Ook is er gebruik gemaakt van statistisch
materiaal, exploitatieoverzichten etc. Voor een aantal (technische) gegevens was
een globale opname van het bezit noodzakelijk. Met behulp van de verzamelde
gegevens kunnen de karakteristieken van wijken en complexen worden vastgesteld.

Strategievonning
Met de karakteristieken en redeneerschema's zijn afhankelijk van de gekozen
wijkstrategie keuzes gemaakt op complexniveau. Ook moeten er keuzes op
wijkniveau gemaakt worden; deze kunnen zijn: expanderen, sociaal ondernemen
(grotere volkshuisvestings prestatie), afwachten en terugtrekken. Afhankelijk van
de strategische keuze op wijkniveau kan er op complexniveau worden gekozen
uit de volgende strategieën: instandhouden (handhaven, samenvoegen, opwaarderen, renderen/afprijzen en verkopen/ruilen), vervangen en parkeren. De
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strategieën zijn uitgewerkt naar beheerplannen met daarin concrete maatregelen
en richtlijnen voor de beheerdiensten binnen de corporatie en geven op complex-niveau inzicht in de doelgroep(en) - huishoudenstypejinkomenspositie,
toewijzingsregels, noodzakelijke investeringen (opwaarderen - samenvoegen etc),
mutatieaanpak - inbouwpakket - huurprijs, klachtenonderhoud - servicepakket,
niveau van planmatig onderhoud, jaarlijkse huuraanpassing en restant exploitatieperiode / exploitatieresultaat.

Toetsing
Na de strategievorming volgt de toetsingsfase. Periodiek zal herijking van de
voor een .complex gekozen strategie aan de orde moeten komen. De systematiek,
de benodigde software en de kennis en kunde om een en ander te realiseren,
dient bij een professionele beheerder aanwezig te zijn.

5.7

Dynamisch mutatie-onderhoud

In de jaren '80 heeft Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid het voor- en
.naoorlogse bezit door renovatie en groot-onderhoud met subsidie verbeterd.
Individuele bewoners konden bij het groot-onderhoud kiezen uit een gesubsidieerd geriefsverbeteringspakket (of delen van het pakket). Naast het gesubsidieerde deel werd het onrendabele deel van de investering in het verbeterpakket
omgezet in een huurverhoging, terwijl het resterende onrendabele deel voor
rekening van de corporatie kwam. Zo'n 75% van de huurders heeft voor een
groot-onderhoudspakket gekozen.
Na het gereedkomen van het groot-onderhoud bleken de woningen zonder
volledig verbeterpakket in de ogen van woningzoekenden onvoldoende kwaliteit
te hebben. Een .subsidieregeling om die woningen alsnog aan te pakken ontbrak.
Ook was gebleken dat de woning-plattegronden voldoende mogelijkheden boden
om het interieur te moderniseren. Vaak hadden de vertrekkende huurders zelf al
veel verbouwd. Vanuit de verhuurbaarheid (prijs/kwaliteit verhouding) was het
geen probleem om de vaak zeer goedkope woningen iets in prijs te verhogen.
Na het uitvoeren van het groot-onderhoud had Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid het planmatig onderhoud als instrument om de casco's van de
gebouwen op niveau te houden. In 1985 is gestart met dynamisch mutatie-onderhoud als instrument om in de nog resterende woningen complete binnenpakketten aan te brengen. Daarvoor zijn ontwikkeld: de technische inhoud van het
mutatiepakket per complex, een calculatiemethodiek gebaseerd op eenheidsprijzen en een uitvoerings-organisatie.
Het pakket dat werd aangebracht was zo ontwikkeld dat de huurprijs-aanpassing
voor de nieuwe huurders nief hoger uitviel dan de huurverhoging die bij grootonderhoud was doorberekend. De bijdrage van Amsterdam-Zuid was hoger door
het wegvallen van de subsidie.
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Atb. 5.5 Dynamisch mutatie-onderhoud
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80-er Jaren Renovatie en
Groot-Onderhoud met subsidie
• Individuele keuze verbeteringapakket (of gedeelte) • 75%
• huurverhoging
• onrendabel deel rekening corporatie
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Na Groot-Onderhoud (v.a. 1985)
• 25% zonder verbeterpakket
• geen 8ubsldleregellng

• wel behoefte woningzoekenden
• wonlng-plattegronden met mogelijkheden
• dhz oplossing vertrekkende huurders
• verhuurbaarheid (priJs/kwaliteit verhouding)
geen probleem om te verhogen
De inhoud van het mutatiepakket (natte groep - installaties - cv - isoleren plattegrond wijzigen) is gesplitst naar de componenten geriefsverbeterirrg (60%)
en onderhoud (40%) waarna de huurverhoging is berekend.
Het nagestreefde ideaal was om in de betreffende complexen door het aanbrengen van compl~te mutatiepakketten en het uitvoeren van planmatig onderhoud
alle woningen op een, van te voren gedefinieerd kwaliteitsniveau te brengen. De
organisatie rond het aanbrengen van het verbeterpakket was volledig op dat
uitgangspunt ingericht.
Gezien de bedragen die Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid jaarlijks moest
investeren in het niet door huurverhoging gedekte deel van het mutatiepakket,
groeide uit financiële noodzaak de behoefte om de aanpak te heroverwegen.
Met financiële hulp van de SEV en wetenschappelijke hulp van het Onderzoeksinstituut OTB is in 1989/1990 onderzoek verricht naar de aanpak met mutatiepakketten. Daarbij is geconstateerd dat de aanpak op zich goed was, maar dat
het niet noodzakelijk was om in alle complexen complete pakketten aan te
brengen. Meer differentiatie naar prijs en inhoud van de pakketten was mogelijk
maar zelfs ook noodzakelijk om meer in te spelen op de marktpositie van een
complex. Per saldo zouden investering en huuropbrengst gelijk kunnen blijven.
Per complex wordt de omvang van het pakket en de hoogte van de huuraanpassing bepaald. De bijbehorende instrumenten om de positie van de betreffen32

Afb. 5.6 Inhoud van het mutatiepakket
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de complexen in de woningmarkt te kunnen bewaken diende volgens het Onderzoeksinstituut OTB met voorrang te worden ontwikkeld.
Vanaf 1 januari 1991 heeft Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid die dynamiek in het mutatie-onderhoud aangebracht. Met behulp van een op maat
gesneden weigeringsenquête en regelmatig te houden paneldiscussies met de
medewerkers in het veld worden de ontwikkelingen in complexen gevolgd.

5.8

Service-onderhoud

Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid heeft optimale dienstverlening hoog in
het vaandel staan. Eén van de afdelingen die daarvoor moet zorgen is de
serviceafdeling (klachtenbureau en uitvoerende vaklieden). Deze afdeling is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het niet-planmatige onderhoud. Naast
de werkzaamheden waartoe Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid wettelijk
verplicht is behoren daartoe ook de werkzaamheden waarvoor de huurders via
de service-kosten betalen.
Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid heeft geen 'Rekening Huurder' systeem
voor kleine dagelijkse onderhoudswerkzaamheden. Woningbouwvereniging
Amsterdam-Zuid voert een groot aantal werkzaamheden wel uit die strikt
genomen voor rekening van de huurders zouden zijn. De verantwoordelijkheid
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over de beslissingen op het gebied van de serviceverlening zijn op het laagst
mogelijke niveau in de organisatie gelegd om zo slagvaardig mogelijk te kunnen
opereren en bij de afhandeling ongewenste tussenstations uit te schakelen.
De organisatiestructuur van het groot-onderhoud ziet er in grote lijnen zo uit:
Klachtenbureau (klachtenacceptatie)

- 4 medewerkers.
- 24 uur per dag bereikbaar (9 uur direct - overig indirect).
Uitvoering

- 10 vaklieden, ieder verantwoordelijk voor een aantal complexen, ze zijn
onderling uitwisselbaar en elkaars reserve.
- Elke vakman beschikt over een volledig ingerichte servicebus.
- Bereikbaar via autotelefoon.
- Zelf verantwoordelijk voor materiaalvoorziening.
- Een aantal bedrijven voor specialisten-werk.
Klachtenafhandeling

- Huurders dienen klachten zelf te splitsen in spoedeisende en niet-spoedeisende
klachten. De huurders beschikken daartoe over een voorlichtingsfolder.
- Spoedeisende klachten kunnen telefonisch worden gemeld.
- Voor niet-spoedeisende klachten dient gebruik te worden gemaakt van een
gefrankeerde kaart uit het klachtenkaartenboekje.
- Het klachtenbureau maakt aan de hand van een bestand van ca. 350 'standaard' werkopdrachten één werkbon per klacht aan.
- Spoedeisende klachten worden afhankelijk van de ernst van de klacht dezelfde
of de volgende dag verholpen.
- Van de ontvangst van niet-spoedeisende klachten krijgt de huurder een
schriftelijke bevestiging met daarop de uiterste uitvoeringsdatum, de uitvoerder
en de contactpersoon indien de klachten verergeren.
- Spoedeisende klachten worden direct telefonisch doorgegeven aan de uitvoering.
- De werkbonnen van niet-spoedeisende klachten gaan naar de uitvoering.
- De uitvoering bewaakt zelf de uiterste uitvoeringsdatum en is ook zelf verantwoordelijk voor het clusteren van klachten, materiaalvoorziening en afspraken
met bewoners (via autotelefoon).
- Het klachtenbureau bewaakt dagelijks de werkvoorraad en de (administratieve)
afhandeling van klachten.
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6
STRAKKER BEHEER: DEFINITIEVE OPLOSSING
VOOR NEGATIEF IMAGO FLAT?
mr. W.D. van Leeuwen,
Directeur NCIV koepel voor woningcorporaties, De Bilt

De titel van mijn bijdrage is in de vragende vorm gesteld. In deze tijd die
gekenmerkt wordt door snelle en turbulente veranderingen geloof ik niet in
definitieve oplossingen. Zelfs een zeer rigoureuze maatregel als het slopen van
flats zal in bepaalde situaties slechts leiden tot het verplaatsen van de problemen.
Onder strakker beheer versta ik niet: het louter strakker plannen en budgetteren
van beheer-activiteiten door de beherende instantie. Hoewel we de efficiency
zeker niet uit het oog mogen verliezen, versta ik onder strakker beheer wel: het
beter richten van beheermaatregelen op het goed positioneren van flats op de
woningmarkt, het leveren van beter maatwerk in een gedifferentieerde en
multiculturele samenleving. Ik versta er ook onder: meer integratie door samen
met diverse instanties maar ook met, door en voor de bewoners te werken aan
de verbetering van het imago van buurten en wijken. Hoewel flats minder gewild
zijn, er relatief meer leegstand en concentratie van problemen in voorkomen.
Kortom, hoewel de flat een negatief imago heeft, beperk ik me daar niet toe. De
imago-problematiek acht ik niet uniek voor flats, het is een probleem dat in
diverse buurten en wijken voorkomt en samenhangend dient te worden aangepakt.

6.1

Markt

Ik begin met de markt op het punt waar Priemus in zijn bijdrage eindigt. In de
volkshuisvesting neemt de regulerende functie door de overheid gestaag af en
neemt de werking van de markt dagelijks toe. Schaarste aan woningen in
absolute zin (los van de prijs) is afgenomen en er zijn in sommige segmenten
overschotten. Woningzoekenden worden als woonconsumenten aangeduid en
sociale verhuurders vormen zich om tot zelfstandige ondernemingen met een
sociale doelstelling. Het imago van flats, buurten en wijken is in de nieuwe
marktverhoudingen een belangrijk onderdeel geworden van het produkt:
woondienst.
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In markttermen omvat het produkt de kwaliteit. De kwaliteit kan worden
onderverdeeld in: de technische kwaliteit van de woning, de woonvorm en de
woonomgeving; de kwaliteit van de service en diensten; en de sociale kwaliteit.
Deze sociale kwaliteit, ook wel aangeduid met de termen sociaal klimaat, of
imago, is voor vele bewoners een zeer belangrijk aspect van het produkt geworden. Het imago kan door de corporatie worden beïnvloed door de toewijzing en
plaatsing, maar het imago kan niet door de corporatie worden gemaakt. In
zekere zin wordt het imago ook geproduceerd door de bewoners zelf, door
gemeentelijke diensten, politie etc. Daarnaast is er sprake van een onderlinge
beïnvloeding van de onderscheiden aspecten van het produkt woondienst. Een
woning met een slechte technische kwaliteit in een slechte woonomgeving zal
laag worden gewaardeerd, een negatief imago krijgen en moeilijker verhuurbaar
worden. Een neerwaartse spiraal is in werking getreden en er ontstaat een
concentratie van problemen.
Zo'n neerwaartse spiraalbeweging kan ook ontstaan vanuit een overschot in het
aanbod, vanuit een te hoge prijsstelling, vanuit een verkeerd toewijzingsbeleid of
vanuit een combinatie van deze factoren. De aanpak van die problemen vergt
dus een integrale aanpak.

6.2

Integratie

Een negatief imago hangt sterk samen met een concentratie van sociale proble. men. Ik noem: vervuiling; vandalisme; sociale onveiligheid; kleine criminaliteit
zoals inbraken, vernielingen, brandstichting en drugshandel. Maar ook overlast
van buren door herrie en burenruzies. Die sociale problemen worden veelal
veroorzaakt door botsende leefpatronen of culturen en onvoldoende sociale
controle. Ze gaan nogal eens samen met werkloosheid, en lage inkomens.
Het aanpakkeQ van deze problemen gaat de macht van de corporatie te boven.
"Strakker beheer" betekent dus naast technisch beheer ook sociaal beheer. Het
betekent beheer op basis van een goede analyse van de aard en de oorzaken van
de verloedering. Het betekent beheer zoals met de sociale vernieuwing wordt
beoogd, gericht op werk, onderwijs en wonen. Zo'n integrale aanpak vergt
samenwerking van betrokken partijen op lokaal niveau. In de praktijk leidt dit
nogal eens tot het afschuiven van verantwoordelijkheden, verwarring over taken
of ingewikkelde overlegstructuren.
6.3

Maatwerk

Successen worden vooral bereikt waar de aanpak is gericht op het vergroten van
de verantwoordelijkheid van de bewoners voor hun eigen directe woonomgeving,
op het vergroten van de sociale controle en op het vergroten van het zelfrespect
en de eigenwaarde van de bewoners. Die betrokkenheid van bewoners kan
worden gestimuleerd door een direct zichtbare, probleemgerichte aanpak van
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samenwerkende partijen waarbij kleine signalen direct worden opgepa
kt en
klachten direct worden opgelost. Bewonersdeelname kan ook worden
gestimuleerd door beheertaken betaald te laten uitvoeren door betrokken
bewoners.
Daardoor wordt de controle op de uitvoering wederzijds: de bewoners
houden in
de gaten of de betaalde kracht zijn taak naar behoren uitvoert en de
betaalde
kracht controleert of de bewoners de boel niet vervuilen en zich aan
de regels
houden. Voor bewoners is duidelijk bij wie ze terecht kunnen, de verloed
ering
neemt af en de betrokkenheid vergroot. De betaalde kracht doet werkdis
cipline
op, vindt daarna gemakkelijker werk en verbetert zijn financiële positie.
De
betaling kan zijn een toeslag op de uitkering via de banenpool van
de sociale
dienst of het verlagen van de huur en servicekosten.
Deze aanpak: heeft geleid tot een bonte waaier van min of meer
betaalde
functies. Ik noem: de huismeester, de complexmeester, de buurtmeester,
de wijkhuismeester, de toezichthoudende bewoner en de stadswacht. De werkza
amheden van deze krachten variëren sterk en betreffen: onderhoud aan
groen en
speelvoorzieningen; schoonhouden van entreehallen, trappenhuizen en
galerijen;
verwijderen van zwerfvuil in de woonomgeving; klein schilderwerk
en kleine
reparaties; organiseren van boodschappendiensten en kinderopvang; toezich
t op
de naleving van huurregels; herstellen van sociale verbanden en een nieuw
sociaal normenpatroon, het opsporen en pakken van kleine criminelen.
Deze taken raken die van andere instanties zoals: politie en justitie,
gemeentelijke diensten, opbouwwerk en de geestelijke gezondheidszorg en uiteraa
rd de
corporaties. De aanpak van deze instanties dient onderling gecoördineerd
te zijn
en goed aan te sluiten bij de aanpak door de "betaalde" bewoner. De
kern van
de aanpak dient te zijn dat positief gedrag wordt beloond door hulp bij
organisatie en financiering van leuke dingen en dat bewoners op negatief gedrag
worden
gewezen en dit in uiterste instantie kan worden aangepakt met sancties
.
Voor corporaties betekent dit dat ingespeeld moet worden op de gediffe
rentieerde vraag van de klant door daarop gerichte ingrepen en huuraanpassing
en. In
dat kader past ook een strategisch verhuurbeleid in combinatie met een
Vereniging van Eigenaren waarbij de woningcorporatie als "administrateur"
optreedt.
Tenslotte, u hoorde het al, bij toewijzing erop letten of bewoners
bij elkaar
passen, dus zowel rekening houden met de voorkeuren van de woning
zoekenden
als met de wensen van de huidige bewoners.

Relatie huurder-verhuurder
De relatie huurder en woningcorporatie zal van karakter veranderen.
In toenemende mate zal er maatwerk geleverd worden aan individuele huurder
s. Het
dynamisch mutatie-onderhoud van de heer Van Heusden spreekt tot de
verbeelding.
Aan de woondienst in enge zin is niets collectiefs meer te ontdekken.
Althans
niet in de zin dat de individuele huurder zijn rechten zal prijsgeven
voor een
collectief belang. In dit verband hecht ik er aan om zeer duidelij
k te zijn:
uitgangspunt in de relatie huurder-verhuurder is de individuele rechtsp
ositie van
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