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Vijfentwintig jaar volkshuisvesting
In 1972 werd de afstudeerrichting 'volkshuisvesting' door de Faculteitsraad goedgekeurd. Het
initiatief kwam van een aantal docenten en een aantal studenten. Het betrof een kopstudie en
dat is altijd de opzet gebleven. De eerste generatie volkshuisvestingsstudenten waren mannetjesputters. Zij kozen uit volle overtuiging voor de nieuwe studierichting en wisten na het behalen
van hun volkshuisvestingsdiploma zich uitstekende plekken in de beroepspraktijk te verwerven.
Het programma was opgebouwd rondom projecten (vaak jaarprojecten) en vakken. Een steeds
weer terugkerend thema was de relatie tussen projecten en vakken . Studenten wilden graag
vakken die toeleverden aan de projecten. Zij zochten iets wat later in het probleemgestuurd
leren helemaal werd geVntegreerd . Docenten van het eerste uur waren Lex Pouw, Chris Scheen,
Herman van Olst, Hein de Haan en Henk van Schagen (projectbegeleider) en Hugo Priem us,
Frits Ymkers,Aad Heimans, Ernst Laddé, Kees van der Flier, Hubert-Jan Henket en Carel
Adriaansens (vakdocenten). Er werden in het begin ook docenten van buiten ingeschakeld, zoals
Chris van den Hoff, Dick Hamersma, Hans van den Doel en Rob de Haan. De organisatie van
de afstudeerrichting was in handen van Jan 't Mannetje, ondersteund door Tanny van der Klis.
Zij hadden hun zaakjes uitstekend voor elkaar. De organisatie bij 'volkshuisvesting' klopte,
en dat kon niet voor elk onderdeel van de Faculteit Bouwkunde worden gezegd .
In de jaren zeventig was de stadsvernieuwings opgave sterk in opkomst. In Rotterdam maakte
wethouder Jan van der Ploeg furore met zijn spraakmakende aankoop aktie. Landelijk trad in 1973
Jan Schaefer aan als staatssecretaris die de stadsvernieuwing overal in een stroomversnelling
bracht. Afgestudeerde volkshuisvestingsingenieurs traden vaak in dienst bij een gemeente of als
extern deskundige bij een bewoners organisatie. Vooral de gemeente Rotterdam fungeerde vaak
als werkgever: hier werd in straf tempo de projectorganisatie stadsvernieuwing opgebouwd.
Volkshuisvestingsingenieurs bleken voor deze stadsvernieuwingsopgave zeer geknipt. Zij hadden
inzicht in het krachtenveld van belangen en actoren, zij kenden het rijksbeleid, hadden een
behoorlijke kennis van de woningvoorraad problematiek, konden meestal goed organiseren en
waren stressbestendig. Bovendien waren ze sterk gemotiveerd om in deze strijd om goede en
betaalbare woningbouw successen te boeken.
In 1969 was het RIW (Research Instituut voor Woningbouw) opgericht, dat - parallel aan de
afstudeerrichting Volkshuisvesting - het onderzoek op het terrein van de volkshuisvesting tot
ontwikkeling bracht. Hugo Priemus had het RIW opgericht - in een samenwerkingsconstructie
met de Nationale Woningraad - en fungeerde vanaf het begin als directeur. Toen een leerstoel
volkshuisvesting werd gevormd, waardoor de status van de nieuwe afstudeerrichting kon worden
geconsolideerd, werd Hugo Priemus als gewoon hoogleraar op die stoel benoemd (1977).
Anno 1997 is dat nog steeds zo. Later kwamen daar de leerstoel stadsvernieuwing Uurgen
Rosemann) en de leerstoel woningverbetering (André Thomsen) bij. Toen een vakgroep volkshuisvesting werd gevormd, vormden deze drie leerstoelen de pijlers onder de afstudeerrichting.
In de loop der tijd zijn vele andere leerstoelen ook van belang geweest voor de afstudeerrichting, zoals de leerstoel woningbouw (prof. Ernst Laddé), stedenbouwkundig onderzoek
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(prof.Aad Heimans), sociologie van het bouwen en wonen (prof. Dick de Jonge), stedenbouwrecht (prof. Care I Adriaansens) en woningarchitectuur (prof. Jan Sterenberg).
In de eerste jaren speelden de vakgroepen als organisatorische infrastructuur voor de afstudeerrichting geen prominente rol. De faculteit had de formule van de kernwerkgroep (KWG) uitgevonden. In de KWG-VHV werkten docenten en studenten samen in een paritaire samenstelling.
Dat bleek eigenlijk niet te mogen en na een jarenlang succesvol functioneren van de KWG-VHV
moesten aan de faculteit alle kernwerkgroepen worden afgeschaft. Daarom niet getreurd:
onmiddellijk werd de Onderwijs commissie Volkshuisvesting (OKV) opgericht, die op dezelfde
basis doorging.
Volkshuisvesting manifesteerde zich niet alleen als kopstudie maar ook als een vak in de basis.
Het vak 'inleiding volkshuisvesting' is jarenlang een verplicht vak in de basis geweest. Toen in het
begin van de jaren negentig de faculteit de spectaculaire overstap maakte naar het probleemgestuurd leren (PGL), verloor 'volkshuisvesting' terrein. Het vakgebied verdween geheel uit de
P-fase en in het tweede jaar heeft alleen blok 7 een volkshuisvestingsaccent. Het eigenlijke werk
begint nu pas na twee jaar. Dan worden de modulen V I, V2 en V3 aangeboden, elk acht weken
lang, gewijd aan respectievelijk woningbeheer (Thomsen), VINEX en volkshuisvestingsbeleid
(Priemus) en stedelijke herstructurering (Rosemann). De afstudeerfase (vroeger 12 maanden,
nu 9 maanden) is redelijk intact gebleven. Het module V4 (Lans en Van der Flier) bereidt de
studenten in groepjes voor op het afstudeertraject. De studenten hebben in deze episode alle
gelegenheid om een weerbarstig thema goed uit te diepen. Vaak sluit het afstuderen aan op een
stageperiode in de praktijk.Vele afstudeerprojecten van volkshuisvesters zijn klassiekers geworden en bij de Delftse Universitaire Pers in boekvorm gepubliceerd.
Werkloosheid hebben volkshuisvestingsingenieurs eigenlijk nooit gehad. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook de bescheiden omvang van de afstudeerrichting daarvoor een verklaring
vormt. Er zijn jaren geweest met een instroom van 30 volkshuisvestingsdocenten, maar meestal
ging het om een aantal van rond de 20 studenten die voor deze richting kozen. Met de invoering
van het PGL werd de concurrentie op de afstudeermarkt groter. Naast de al bestaande
richtingen Architectuur en Stedenbouwkunde werden nu ook de richtingen Bouwtechnologie
en Bouwmanagement & Vastgoedbeheer opgericht.Vermoedelijk heeft deze laatste richting de
laatste jaren kandidaten voor de afstudeerrichting volkshuisvesting weggesnoept.
Opvallend is het feit dat de afstudeerrichting volkshuisvesting zich de laatste twintig jaar mag
verheugen in een grote en structurele belangstelling van studenten van andere universiteiten.
De toestroom naar vakken, projecten en modulen volkshuisvesting komt van de sociaalgeografen uit Amsterdam en Utrecht, vooral vanuit de Landbouw Universiteit Wageningen
(waar prof. Hendrik van Leeuwen al in de jaren vijftig een volkshuisvestingsopleiding had gesticht
onder de aanduiding 'Ecologie van het wonen') en voorts een reeks kleinere opleidingen, over
het hele land verspreid .
In de beroepspraktijk van volkshuisvestingsingenieur traden geleidelijk verschuivingen op, deels
parallel aan de nieuwe volkshuisvestingsordening die staatssecretaris Heerma in 1989 heeft
geVntroduceerd. Het aandeel vhv-ingenieur dat bij een gemeente ging werken daalde, de werkgelegenheid bij woningcorporaties steeg met stip. Woningbeheer was immers in het curriculum

steeds een sterk accent, waarmee men in de praktijk goed uit de voeten kon. Ook kwamen er
steeds meer vhv-ingenieurs terecht bij beleggers, ontwikkelingsmaatschappijen en bouwondernemers. De afstudeerrichting richtte zich niet alleen op de sociale woningbouw en het beheer
van sociale huurwoningen (aanvankelijk was dat het centrale thema van de afstudeerrichting),
maar ook aan de bovenkant van de woningmarkt en de VINEX-opgave, gedomineerd door
woningbouw in de marktsector, werd volop aandacht besteed.
Deze publicatie bevat de teksten van de inleidingen die zijn gehouden op de studiedag
'Onderkant en bovenkant van de woningmarkt: taken voor volkshuisvestings ingenieurs' op
24 oktober 1997 in Delft.Vervolgens worden de drie essays gepubliceerd die in de jubileum
essay-prijsvraag werden gehonoreerd met de eerste prijs en twee eervolle vermeldingen.
Tijdens de studiedag wordt allereerst het woord gevoerd door staatssecretaris Dick Tommei, als
scheikundige opgeleid en dus via een omweg in de volkshuisvesting terechtgekomen. Lex Pouw,
volkshuisvestingsdocent van het eerste uur en thans de grootste huisbaas van Nederland als
directeur van het Woningbedrijf Amsterdam, gaat vervolgens in zijn inleiding in op de
'Instandhouding van de betaalbare voorraad'. André Ouwehand, beleidsmedewerker bij de Dienst
Stedenbouw en Volkshuisvesting in Rotterdam, staat stil bij het 'Souterrain van de stedelijke
woningmarkt', waarna Peter Kuenzli, projectleider van de grootste VIN EX-locatie in Nederland,
Leidsche Rijn bij Utrecht, het 'Bijbouwen aan de bovenkant:VINEX' belicht. Jan van der Schaar,
hoogleraar volkshuisvesting aan de Universiteit van Amsterdam en vennoot van RIGO Research
en Advies, neemt de taak op zich om de onderkant en de bovenkant met elkaar te verbinden.
In het middagprogramma worden verschillende aspecten van de volkshuisvesting aan de orde
gesteld: financiering, ontwerp, uitvoering en belangenbehartiging van bewoners. Pim Vermeulen,
thans directeur van de Bank Nederlandse Gemeenten, geeft een beeld van de financiering van de
sociale huursector, de uitgekookte Nederlandse formule . Wytze Patijn, thans Rijksbouwmeester,
bespreekt het ontwerp in relatie tot volkshuisvesting en woningbouw. Ted Schutten, directeur
van Muys & De Winter, belicht de bouwuitvoering: voorraad en nieuwbouw. Last but not least
geeft Mechteld Linssen, ex-Woon bond en nu een van de firmanten van het adviesbureau Linssen
& Van Asseldonk, haar visie vanuit de woonconsumenten.
Na al deze inleidingen ontspint zich een discussie tussen de volkshuisvestingsstudenten van nu
en volkshuisvestingsstudenten van toen : de inleiders van de studiedag.
Van deze discussie wordt verslag uitgebracht.
Bij wijze van uitsmijter worden de essays van Kees van der Flier, Tim de Jonge en Fokke Wind
gepubliceerd.
Wij hopen dat deze bundel, met de foto's die op 24 oktober 1997 zijn genomen, een authentiek
beeld geeft van de lustrumdag en van actuele discussies op het terrein van de volkshuisvesting.
Hugo Priemus
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Dames en Heren,
Volkshuisvesting kent in Nederland een eigen en unieke traditie. Sinds 190 I met de totstandkoming van de woningwet heeft de overheid een actieve rol gespeeld in de produktie, het
onderhoud en de renovatie van woningen voor het volk. Haar beleid richtte zich op het instellen
van kwaliteitseisen voor de woningbouw. Bovendien werd de sociale woningbouw gesubsidieerd.
Het actief participeren in het volkshuisvestingsvraagstuk door de overheid paste binnen een
ideologie die de overheid op alle fronten van maatschappelijke processen een grote rol toebedeelde. Zeker in de hoogtijdagen van de wederopbouw leek een dergelijke bemoeienis van de
overheid gerechtvaardigd. In het begin van de jaren zeventig, ten tijde van de stadsvernieuwing,
werd daarom een speciale afstudeerrichting voor bouwkundige ingenieurs aan de faculteit der
bouwkunde in Delft ingesteld. Deze ingenieurs waren specialisten op het gebied van het actieve
overheidsbeleid in het bouw- en beheersproces van de huisvesting van de bevolking.
Zoals prof. Priemus in zijn voorwoord van het boekje "volkshuisvesting staat als een huis"
schreef, richt het aandachtsveld van het volkshuisvestingsvraagstuk zich zowel op de marktsector
als de sociale sector. Deze opmerking geeft de tegenwoordige ontwikkeling van de volkshuisvesting aan. Nadrukkelijke bemoeienis van de overheid in dit vraagstuk is steeds meer overbodig
geworden. Volkshuisvesting is een onderwerp geworden dat onderdeel is van het integrale
management-vraagstuk van het plannen, bouwen en beheren van onze omgeving. De samenleving
kent bovendien geen eenduidige huisvestingsbehoefte meer. De diversiteit aan individuele woonwensen en de komst van steeds verscheidene vormen van gezinsopbouw maken een centraal
gestuurd overheidsbeleid dan ook problematisch. De marktpartijen weten daarentegen steeds
beter op de huisvestingsbehoefte van het volk in te spelen. De rol van de overheid is daarom
veranderd: na haar actieve, participerende en uitvoerende rol trekt zij zich terug in een meer
initiërende en sturende positie. Een wetenschapsbeoefening die zich juist richt op die verloren
gegane rol van een uitvoerende overheid lijkt daarmee achterhaald.
De zojuist geschetste maatschappelijke tendenzen vinden ook hun neerslag in de doelstellingen
van de faculteit bouwkunde. De huidige splitsing van de procesgerichte wetenschappen in een
marktgerichte en een overheidsgerichte afstudeerrichting, werkt verkokerend en is niet in overeenstemming met de huidige en toekomstige werkelijkheid. Studenten bouwkunde die kiezen
voor een procesgerichte studie van het bouwen, zouden daarom gebaat zijn met een meer
integraal kennisaanbod, waarin volkshuisvesting een specifiek onderdeel is van de studie.
Zo'n integrale benadering zou hun positie op de arbeidsmarkt sterk verbeteren .
Dames en heren, ik wil de richting volkshuisvesting feliciteren met haar 25-jarig jubileum. Bij een
dergelijk jubileum is er natuurlijk veel aandacht voor een retrospectief, maar ik hoop dat mijn
gedachten over de afstudeerrichting ook een stimulans zullen zijn om over de toekomst van het
vakgebied na te denken .
Ik dank U
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Openingstoespraak Staatssecretaris Tommei (VROM)
-l

Het is voor mij een genoegen om u hier toe te spreken ter gelegenheid van uw verjaardag:
het 25-jarig bestaan van de afstudeerrichting Volkshuisvesting in Delft. Toen ik de uitnodiging
ontving, verraste het mij hoe jong u nog bent.
Immers de Woningwet, waarin ons volkshuisvestingsbestel is verankerd , is al bijna een eeuw
van kracht. Het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting, dat verantwoordel ijk is voor het
rijksbeleid, vierde vorig jaar zijn 50-ste verjaardag. En dan nu pas het zilveren jubileum van de
afstudeerrichting Volkshuisvesting. Blijkbaar kon de volkshuisvesting in Nederland heel lang
zonder u. Of niet? "Nee, natuurlijk niet! ", hoor ik u denken.
Dat Volkshuisvesting nog zo'n relatief jong wetenschappelijk specialisme is, vindt volgens mij zijn
oorsprong in de praktische benadering waarmee de volkshuisvesting in Nederland werd en
wordt aangepakt.
Eerst is - met de Woningwet - gezorgd voor een solide basis. Hiermee werd de strijd aangebonden
tegen muffe keldertjes en bouwvallige rug- aan rugwoningen zonder elementaire voorzieningen,
waarin grote gezinnen moesten bivakkeren.
De uitvoering van de Woningwet is in het begin van deze eeuw vooral door gemeenten en
woningcorporaties ter hand genomen . Vanuit lokale en particuliere initiatieven dus.
Direct na de Tweede Wereldoorlog stonden we voor de opgave om de oorlogsschade te
herstellen en bouwachterstanden in te lopen . Het probleem was dermate groot, dat dit in brede
kring als nationale zaak werd gezien , met een zware verantwoordelijkheid voor het Rijk.
Zo ontstond vijftig jaar geleden het Ministerie van Volkshuisvesting en R.O.M..
Wij moesten dus bouwen, bouwen èn bouwen. Dit gebeurde dan ook. Snelle, industriële bouwmethoden werden door het Ministerie gestimuleerd, waarmee uiteindelijk produktietoppen
van meer dan 150.000 woningen per jaar werden gehaald in 1972 en 1973. Dit was hard nodig,
want de woningnood - jarenlang Volksvijand nummer één - bleek een veelkoppig monster dat
zich niet zomaar liet verslaan . Het aantal huishoudens groeide namelijk harder dan verwacht.
Dit resulteerde in een hardnekkig woningtekort.
Zo werd de pakweg driekwart eeuw Nederlandse volkshuisvesting vanaf de Woningwet vooral
een periode van taaie strijd tegen woon-, wantoestanden en woningtekorten . Die strijd werd
gevoerd door 'doeners'. Het was de periode van Wibaut tot Bogaers. Daarmee wil ik absoluut
niet de indruk wekken dat Wibaut en Bogaers geen denkers waren. Maar laat ik om de periodes
te kenschetsen deze woorden maar even gebruiken.
Na de 'doeners' kwamen in de beginjaren zeventig de 'denkers'.Althans die waren er al, maar
werden eerder nog niet zo goed gehoord . De nood was zo hoog, dat de 'doeners' dachten dat
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de flatgebouwen niet hoog genoeg konden worden . Dat deze opvatting niet volledig strookte
met de wensen van het toenmalige publiek, hadden enkele onderzoekers al eind jaren zestig
aangetoond . Er waren echter verzadigingsverschijnselen voor nodig, zoals verhuurbaarheidsproblemen en leegstand, om de bakens in de nieuwbouw daadwerkelijk te verzetten.
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Ondertussen dreigden de 'doeners' ook de stadsvernieuwing wat al te voortvarend met
slopershamer en bouwkranen te willen aanpakken, in plaats van een fijnzinnige , recontructieve
benadering, gericht op de bewoners van de buurt.
De tegenbeweging tegen deze wat al te technocratische doenersaanpak van volkshuisvestingsvraagstukken ondervond steun van sociaal betrokken studenten. Hiermee werd de voedingsbodem gelegd voor uw afstudeerrichting Volkshuisvesting begin jaren zeventig. Zo beschouwd is
er bij de oprichting een echt bottom-up benadering gevolgd .
Hoewel? ..
De eerste stelling van het proefschrift uit 1971 van de toenmalige Directeur Volkshuisvesting
Floor van het Ministerie luidt: 'De problemen bij de bevordering van de volkshuisvesting vormen
een achtergebleven studiegebied' (einde citaat).
Zou hij met deze stellingname de kiem hebben gelegd voor uw afstudeerrichting die immers een
jaar na zijn promotie van start ging? Het antwoord moet ik u schuldig blijven.
Dames en heren, u heeft feest vandaag en dit jubileum biedt mij de gelegenheid tot enige reflectie.
Wat heeft uw afstudeerrichting ons gebracht en wat mogen wij nog verwachten? Een uitgebreide
evaluatie moet u op dit moment niet van mij vragen. Ik sta hier immers niet als voorzitter van een
visitatie-commissie. Ik ben slechts op visite . Mijn globale bespiegelingen over de afstudeerrichting
zelf, over wat het heeft voortgebracht en over de toekomstverwachtingen hou ik beperkt tot
tien punten. Dat rekent makkelijk voor de docenten onder u die achteraf een cijfer willen geven.
Ik begin met vier punten over de afstudeerrichting zelf:
I.

Volkshuisvesting als een mix van vaardigheden
Een huisvestingsingenieur moet beschikken over een mix van technische, financieeleconomsiche en sociaal-maatschappelijke kennis en vaardigheden. De ervaringen
- inclusief de mislukkingen - uit het recente verleden onderstrepen het belang van een
geïntegreerde benadering bij volkshuisvestingsvraagstukken. Een volkshuisvestingsingenieur
kan een brug slaan tussen verschillende disciplines en kan de zaken in onderling verband
bezien. Zij of hij is in staat afwegingen te maken die zijn gebaseerd op feitelijke informatie.
Uw afstudeerprogramma voorziet in studieprojecten die op de praktijk zijn gebaseerd
en waarbij wordt gekozen voor een geïntegreerde benadering op alle relevante niveaus.
Dat lijkt dus wel goed te zitten.

2.

Een integrale benadering van de woningmarkt
Na mij komen spraakmakende volkshuisvesters u vertellen over de zowel de onderkant
als de bovenkant van de woningmarkt en hoe die aan elkaar te relateren zijn. Ik hoop dat
zij het stuk er tussenin niet vergeten .
Natuurlijk bekommeren echte volkshuisvesters zich om de woonsituatie van de minvermogenden. Dit was 25 jaar geleden een belangrijke drijfveer en hopelijk bent u die
bevlogenheid van toen niet kwijtgeraakt.
Opkomen voor de onderkant wil echter niet zeggen dat het midden en de bovenkant
moet worden genegeerd. Dat is ook voor de onderkant-bewoners geen goede keuze.
De opgave voor de komende tijd is het creëren van duurzame woonmilieus. Een belangrijk uitgangspunt van het herstructureringsbeleid van het Kabinet is het tegengaan van
ruimtelijke en sociale segregatie. Dit vraagt om inzicht in de woningmarkt als geheel.
Met voldoening constateer ik dat de toekomstige volkshuisvestingsingenieurs bij u
worden geschoold in lokale en regionale woningmarkt- en beleidsprocessen.

3.

De kennisontwikkeling op het vakgebied Volkshuisvesting
Als wij mr. Dr. Floor mogen geloven was het in 1971 nog niet zo best gesteld met het
kennisniveau op het vakgebied. Dat lijkt mij ook logisch, want prof. Priemus was toen nog
maar net begonnen. Inmiddels zijn wij 25 jaar en vele meters waardevolle publikaties
verder. Er lijkt een grote inhaalslag te zijn gemaakt. Gekscherend wordt weleens gezegd
dat er onder elke woning een onderzoeksrapport ligt. Als dit garant staat voor een
degelijk fundament, zou ik daartegen niet eens zoveel bezwaar hebben.
De TU laat zich bepaald niet onbetuigd als het gaat om onderzoek op het terrein van de
volkshuisvesting. Mijn departement is één van de dankbare gebruikers daarvan. Dat hierbij
in vergelijking met wetenschappelijk onderzoek bij andere disciplines een sterk toegepaste,
praktijkgerichte benadering wordt gekozen, kan ik alleen maar toejuichen. Verder heeft u
inmiddels ook een bijdrage geleverd aan een reeks van dissertaties. Ik maak mij over het
wetenschappelijk gehalte van uw onderzoek geen al te grote zorgen.

4.

Ten aanzien van de 'kennisoverdracht' valt mij het volgende op
De wereld van de politiek kenmerkt zich vaak door regelmatige wisseling van personen.
Uw afstudeerrichting heeft in de afgelopen 25 jaar al heel wat ministers en staatssecretarissen mogen bekritiseren, danwel wetenschappelijk mogen ondersteunen. Maar ook
binnen het rijksambtenarenapparaat wordt tegenwoordig de mobiliteit bevorderd om de
organisatie wakker te houden. Dus ook daar tegenwoordig vaker wisseling van personen.
Wat is het dan een veilig idee dat buiten het ministerie de continuïteit wordt versterkt
door uw afstudeerrichting! En ik vertrouw er op dat uw sterke praktijkgerichtheid u genoeg alert houdt om de grote verandering in de volkshuisvestingssector te blijven volgen.

Dames en heren, in mijn beschouwing hoort natuurlijk ook het belangrijkste wat de afstudeerrichting heeft voortgebracht. Dat zijn de volkshuisvestingsingenieurs, zoals velen onder u.
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Over hoe het u in de praktijk vergaat, kan ik niet eens zo heel veel zeggen. Er valt wel wat af
te leiden uit een overzicht van alle volkshuisvestingsingenieurs en hun huidige beroepspraktijk.
Ik noem een paar punten.

5.

Waarmee houden volkshuisvestingsingenieurs zich bezig?
Uw werkzaamheden blijken zeer divers te zijn en omvatten zo ongeveer alle relevante
aspecten van de volkshuisvesting. U houdt zich bezig met onderzoek en advies, met
belangenbehartiging en beleidsontwikkeling en zelfs met politiek. Een aantal van u waagt
zich aan technische aspecten en is betrokken bij het ontwerpen, bouwen of beheren van
woningen. Een enkeling is als projectontwikkelaar werkzaam.
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6.

Waar werken volkshuisvestigingsingenieurs?
Gezien de diversiteit van de werkzaamheden zal het u niet verbazen dat u zo'n beetje
overal terecht bent gekomen. U bent werkzaam op lokaal, regionaal en nationaal niveau,
u zit bij overheids- en bij particuliere organisaties. U werkt bij onderzoeks- en adviesbureaus, bij bouwbedrijven, verhuurders en bewonersbelangenverenigingen.
Volkshuisvestigingsingenieurs zitten in de praktijk dus minstens zo vaak tegenover elkaar
aan tafel als naast elkaar. Door hun professionele inbreng kunnen zij eraan bijdragen dat
de verschillende partijen niet uitsluitend oog hebben voor hun eigen belangen en zich
verschansen achter vooraf ingenomen stellingen. Toch constateer ik als politieke bu itenstaander dat er tussen " Delft" en het DGVH wel eens tegenstellingen waren. Ik heb dit
zelf nooit gevoeld en ik wil daar ook absoluut geen voeding aan geven .
Ook VROM en dus ook het DGVH streeft ernaar dit soort 'vijanddenken ' te doorbreken .
Het departement werk aan interactieve beleidsvorming, die voor alle partijen tot een
win -win-situatie leidt.

7.

Hoe functioneren volkshuisvestingsingenieurs in de praktijk?
Voor een onderbouwde uitspraak over het functioneren van de gehele beroepsgroep
ontbreekt mij de kennis. Wat betreft mijn eigen departement, waarop ik wel zicht heb,
ben ik zeer tevreden over de professionele kwaliteiten van de volkshuisvestingsingenieurs
die u heeft opgeleid. Daarvoor nog hartelijk dank!

8.

Hoe zit het met de doorstroming van volkshuisvestingsingenieurs?
Het overzicht van volkshuisvestingsingenieurs geeft geen informatie over hun loopbaanontwikkeling. Uit het netwerk is wel bekend dat er sprake is van een gezonde doorstroming, waarbij niet alleen binnen de eigen organisaties carrière wordt gemaakt, maar
waarbij ook branche-overschrijdend wordt overgestapt. Men blijkt gemakkelijk te hoppen
tussen bijvoorbeeld bewonersondersteunings- overheids- en corporatieland.
Dames en heren, bij uw jubileum wil ik niet alleen terugkijken, maar wil ik ook kort de
toekomst met u bespreken. Binnen het departement zijn woonverkenningen opgesteld
voor de periode tot 2030. Een belangrijk uitgangspunt bij de woonverkenningen is dat

wonen meer is dan een warm, veilig dak boven je hoofd. Het gaat ook om de kwaliteit
van de woonomgeving en om - ik zie het al eerder - duurzame woonmilieus. Dat wist u
natuurlijk allang.Van belang is echter ook dat wij ons realiseren dat we nu de woonmilieus van morgen creëren. In ons beleid moeten we dus niet alleen rekening houden
met de behoeften van vandaag, maar ook met die van morgen. Hier ligt een belangrijke
uitdaging.
Het DGVH zal een centrale rol blijven spelen bij de volkshuisvesting, maar wel op een
manier die ruimte laat voor de zelfstandige posities van de overige volkshuisvestingspartijen. In het verleden traden wij vooral op als 'bovenmeester', die regels opstelde.
In onze huidige en toekomstige rol zien wij het DGVH meer als 'loods', die de koers
uitzet en 'scheidsrechter' voor de noodzakelijke handhavings- en toezichtstaken.

9.

Hoe zit de toekomst eruit voor de volkshuisvestigingsingenieurs?
De verzelfstandigde volkshuisvestingspartijen zullen steeds te maken blijven houden met
snel wijzigende omstandigheden .
De volkshuisvestigingsingenieurs zijn
bij uitstek degenen die de signalen
hiervan herkennen en erop weten in
te spelen. Door hun deskundigheid
die verder reikt dan technische
Aangeboden door de
kennis, maar die ook betrekking
heeft op sociaal-maatschappelijke
Staatssecretaris vanVolkshuisvesting,
en financieel-economische aspecten,
dr. D.K.]. Tommel
mogen wij verwachten dat zij een
goede invulling kunnen geven van
het begrip duurzaam woonmilieu .
ter gelegenheid van het 25-jarig
Dames en heren, ik kom tot een
afronding met het laatste punt:

Hoe ziet de toekomst eruit
voor de afstudeerrichting
volkshuisvesting?
Mijn antwoord luidt: zonnig.
Dat wens ik u in elk geval van
harte toe .

bestaan van de afstudeerrichting
volkshuisvesting aan de TU-Delft,
24 oktober 1997.
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25 jaar Volkshuisvesting: Instandhouding betaalbare voorraad
Inleiding:
Het geeft me een vreemd gevoel om hier vanochtend een college te geven . 25 jaar geleden gaf ik
hier ook college, velen van jullie hebben dat moeten doorstaan en zijn nu toch weer gekomen
om te luisteren. Ook zie ik vele nieuwe gezichten. Het is goed om elkaar weer te zien en bij te
praten over het vak en onze ervaringen in het veld.
Mijn verhaal zal gaan over het voorraad beleid, de herstruktureringsopgave, en over de rol van
de kernvoorraad . Ik zal proberen deze onderwerpen breder te bekijken dan de noordelijke
Randstad, het werkterrein van het Woningbedrijf Amsterdam .
Ik discussieer vaker over de dynamisering van het voorraad beleid, het is namelijk nog lang geen
in de praktijk goed lopende strategie. Ik heb het wel eens de overgang genoemd van volkshuisvesting naar sociaal vastgoedbeleid. En dat levert veel debat. Wat mij bij dit congres intrigeert is
dat dit onderwerp wordt geplaatst in de context van een terugblik naar 25 jaar geleden.
Bovendien is mij gevraagd om een verlanglijstje te leveren waaraan de volkshuisvestingsingenieur
zou moeten voldoen met het oog op de toekomst. In feite wordt daarmee de discussie ook
geplaatst in een toekomstperspectief voor de langere termijn. Immers, de studenten van nu leren
voor de praktijk van de komende 25 jaar.
De vraag om een verlanglijstje doet me herinneren aan de tijd dat ik hier studeerde en werkte
als Wetenschappelijk medewerker. We werkten niet met verlanglijstjes maar met eisenpakketten.
We stelden toen eisen aan het bestuur van de afdeling en aan de maatschappij.
We wisten weinig, maar wilden veel, en we kregen een diploma vanwege onze goede bedoelingen.
Het resultaat van die ambities was dat 25 jaar geleden de studierichting Volkshuisvesting is opgezet. Dat verbindt ons. Trots daarop en goede herinneringen daaraan brengt ons nu weer bij elkaar.
Om met de deur in huis te vallen begin ik met mijn verlanglijstjeDan heb ik mezelf kort geprofileerd en dan kan mijn verhaal duidelijk in die context worden begrepen.
Verlangen I: leer een vak.
Vakinhoud is belangrijk, een vakgebied beheersen dat specifiek is voor de volkshuisvestingsingenieursopleiding. Daarmee onderscheidt de studierichting Volkshuisvesting zich en kan ze
uniek zijn. Dat is goed op de arbeidsmarkt.
Verlangen 2: hecht niet aan een vakgebied, maar aan innovatie, de ontwikkeling van een
vakgebied. Creativiteit en ambitie richten zich niet op het eenmalig een vakgebied beheersen,
maar op het innoveren van toekomstgerichte nieuwe kennis. Ken het verleden, maar richt je op
vernieuwing en op het uitvinden van nieuwe dingen .
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Probleemstelling:
Ik zou de probleemstelling graag als volgt formuleren:
Dynamisch voorraadbeheer, is dat goed voor zowel de onderkant als de bovenkant van de markt.
De tweede vraag is of dynamisch voorraadbeheer een strategie is die voldoende dynamisch kan
zijn om zo'n statisch gegeven als vastgoed de tand des tijds te laten doorstaan?
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Terug naar 25 jaar geleden:
Overloop en stadsvernieuwing, de betaaibaarheid voorop.

Het verleden moet gekend worden, historisch besef geeft dimensie aan de toekomst. Er is veel
gebeurd in de afgelopen 25 jaar. Als je de kaart van Nederland bekijkt zie je enerzijds dat alles er
al was, maar ook dat alles drastisch is veranderd. Het was zo'n 25 jaar na de oorlog, 25 jaar van
uitbreidingen van de bestaande steden, en Nederland zag er ongeveer zo uit als mijn oude
Bosatlas aangaf.
Oude Rijn was nog een rotonde met een benzinestation waar we konden liften naar Delft.
Delft was nog een rondje met een punt erin; toenmalig symbool voor een mannenstudie.
Schiphol is nog aangegeven als een vliegtuig: op zondag gingen de mensen kijken naar de
vliegtuigen. Die daar regelmatig landden of vertrekken. Volkshuisvesting stond hoog in de maatschappelijke aandacht, en er moesten nieuwe wegen worden bewandeld.
Het groeikernen beleid was net ingezet en heeft steden als Alkmaar, en speldenknoppen als
Houten, Purmerend, Spijkenisse en Zoetermeer drastisch doen uitbreiden en het overloopbeleid
heeft grote nieuwe steden als Almere en Lelystad opgeleverd.
Ook voor de bestaande voorraad ontstond aandacht. Het stadsvernieuwingsbeleid werd ingezet
voor de negentiende eeuwse wijken en de vooroorlogse woningverbetering werd aangepakt.
Het accent van alle inspanningen lag op de sociale woningbouw en de bereikbaarheid van die
woningen voor de primaire doelgroep. Of het nu de nieuwbouw betrof of de woningverbetering
of de stadsvernieuwing er was brede maatschappelijke steun voor de afperking van de volkshuisvesting tot de primaire doelgroep. Bouwen voor de buurt was het motto.
Alles draaide om betaaibaarheid.
Er waren wel enkele dissidenten als Engelsdorp Gastelaars of Lambooy, maar die kwamen uit
sociaalgeografische hoek en de volkshuisvesters waren overtuigd van eigen gelijk en ze lieten
zich niet beïnvloeden. Er was veel dynamiek en grote sociale bevlogenheid.
Wat is er in 1997 aan de orde.
Wat is dynamisch voorraad beleid en wat is de sociale verantwoordelijkheid daarbij? (schema
kernvoorraad A'dam regio). U ziet hier het aanbod van kernvoorraad woningen in Amsterdam,
Zaanstad en Amstelveen e.o. Ook ziet u de vraagzijde, de primaire doelgroep.

Centraal staat de dreiging van de duale stad , vooral in regionaal ve rband gezien .
Ruimtelijke segregatie is een spookbeeld dat de kwaliteit van het stedelijk wonen bedreigt.
Deze sheet geeft helder de dubbele problematiek weer: Er is een onevenwichtig aanbod van
goedkope woningen in de stad ten opzichte van de regio. Ande rzijds is er een overaanbod van
die goedkope woningen in de stad zelf. Dit overaanbod wordt veelal scheef bewoond.
Kennelijk is er een grote middenklasse die in de stad wil blijven wonen . Er is mijns inziens een
kans om te investeren in kwaliteitsverbetering van de stad, gezien de koopkrachtige vraag.
De strategie is erop gericht de middenklasse in de stad te houden .
De volkshuisvesting heeft opgeleverd dat er voldoende goedkope woningen zijn , zelfs een
overaanbod, maar dat de verdeling over de regio onevenwichtig is. Met behulp van de individuele
huursubsidie is die goedkope voorraad toegankelijk voor de primaire doelgroep. In feite is er
sprake van een succes van de strategie van de afgelopen periode. De probleemstelling is
verschoven .
De maatschappelijke tweedeling is niet meer die van bewoners en woningzoekenden , maar van
werkenden en werkelozen. De primaire doelgroep neemt af. Er resteert structureel een harde
kern van 300.000 à 400.000 huishoudens. Deze huishoudens vallen buiten de welvaartsstijging,
hebben weinig scholing en geen werk. Deze beperktere groep vinden we vooral in de grotere
steden. In deze problematiek van maatschappelijke tweedeling blijkt de huisvesting niet de
oplossing te kunnen bieden.
De volkshuisvesting heeft daarbij wel een andere maatschappelijke verantwoordelijkheid
gekregen, namelijk om de ruimtelijke tweedeling te bestrijden, die het gevolg kan worden van die
maatschappelijke tweedeling. Door de ruimtelijke menging worden de nadelige gevolgen van die
maatschappelijke tweedeling beperkt. De opgave is om een gedifferentieerde stad te produceren.
Dynamisering van het voorraad beleid is erop gericht de aandacht te verbreden van de laagste
inkomens naar de middengroepen. Uitdrukkelijk is het niet de bedoeling om de laagste inkomensgroepen te vergeten . Krimp van de kernvoorraad is mogelijk. In de gaten moet worden
gehouden hoe dat precies plaats heeft.
Door kwaliteitsverbetering van het stedelijk wonen en leven moeten de oude kernsteden
aantrekkelijk blijven of weer worden voor middengroepen .
De kwaliteit van het stedelijk leven moet worden verbete rd door leefbaarheidsprojecten e.d.
Maar bovendien moet ook met name de regio een integrale rol hierbij spelen.
De oude kernstad en de nieuwe suburbs functioneren in praktijk in alle opzichten als één
geheel, voor zowel bedrijvigheid alsook voor de huisvesting.
De regio heeft ook verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de primaire doelgroep.
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Afname van de kernvoorraad in de kernstad is bij deze strategie gewenst en tegelijkertijd moet
de regio worden aangesproken om zowel in hun voorraad als bij nieuwbouw hun aandeel van de
kernvoorraad te vergroten.
Afname van de kernvoorraad kan door upgraden, door verkoop en eventueel zelfs door sloop.
Menging kan door de bouw van koopwoningen in oude wijken, maar dus ook door goedkope
nieuwbouw in de regio. Ook zal een actief aankoopbeleid een onderdeel zijn van deze strategie.
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Enerzijds zullen om verval te keren stadsvernieuwingsaankopen plaats hebben, anderzijds zullen
duurdere woningen worden aangekocht om de woningportefeuille te verbreden.
Dynamisering betekent dus dat de afperking tot de primaire doelgroep wordt verlaten en dat via
aankoop, verkoop en sloop flexibeler wordt gereageerd op ontwikkelingen en mogelijkheden van
de markt.
Daarom spreek ik van een vastgoedstrategie. Dat wordt dan direct geassocieerd met
commercieel en daarom afgewezen. Mijn bedoeling is niet het sociale segment te verlaten, maar
om een breder segment dynamisch te bedienen. Het gaat er bij deze strategie niet om overal de
zelfde eenheidsworst te krijgen, maar om zowel het stedelijke wonen als het suburbane wonen
toegankelijk te maken en te houden voor verschillende inkomensgroepen. Dat levert niet alleen
op de korte, maar ook op de langere termijn gemengde regio's.

Over 25 jaar
Het is weer een spannende tijd. De toekomst is weer interessant. Iedereen stort zich op
beschouwingen voor de lange termijn. Er verschijnen allerlei studies, die in tegenstelling tot
vroeger geen eenduidig perspectief schetsen. Niemand zegt meer "het moet zus of zo".
Er wordt gewerkt met scenario's.lk zal er enkele laten zien uit de recente toekomstverkenningen.
Allereerst de vier varianten uit de discussienota "Nederland 2030." De schilderachtige namen
luiden: Palet, Parklandschap, Stromenland en Stedenland. Het belooft mooi te worden in
Nederland. Te mooi om te kiezen, en dat zal dan ook wel niet gebeuren.
Vervolgens ziet U vijf varianten uit de nota "Randstad en Groene Hart".
Hierin is sprake van het Los Angelesmodel, het Zandstadmodel, Ringinstraling en Ringuitstraling
en het HongKongmodel. Dat klinkt een stuk minder leuk, maar dan heeft U in ieder geval een
Groen Hart.
Veelkleurige perspectieven worden ons geschetst. Ruimtelijk ordenen en vormgeven is in en
Volkshuisvesting is uit. De volkshuisvesting was de afgelopen periode de stuwende kracht in de
ruimtelijke ordening. Die rol is overgenomen door de investeringen in de infrastructuur.

Welk scenario je ook neemt,
de welvaart zal gemiddeld
toenemen, net als de
behoefte naar allerlei
soorten huisvesting. Welke
demografische ontwikkeling
er dan ook precies plaats
vindt, de huishoudens
worden kleiner en de
primaire doelgroep zal
verder zijn afgenomen.
Er dient zich een andere
prioriteit aan.
Door de internationale
concurrentie zal de positie
van de steden drastisch
anders worden. In het
verenigd Europa concurreren
de stedelijke agglomeraties
om de vestiging van de
bedrijvigheid. De werkgelegenheid zal het succes
van de steden bepalen.
De grootste opgave zal eruit
bestaan alle soorten werkgelegenheid te creëren,
voor zowel hoog- als laaggeschoolden.

Nationaal ruimtelijk beeld van de vier perspectieven

Palet

Parklandschap

25

Stromen land

Stedenland

N ederland 2030· Samenvatting Discuss ienota
De intensiteit van verkeer
en vervoer zullen drastisch
toenemen. De positie van Nederland is goed weergegeven in de volgende sheet.

We zijn opgenomen in een intensief netwerk van verkeer en vervoer. Hier is het vervoer in
tonnage aangegeven. De discussie loopt : Nederland distributieland . Daarnaast willen we ons om
culturele redenen verplaatsen. We willen ontmoeten, recreëren en amuseren . De verplaatsingen
hierbij belasten onze infrastructuur zwaarder dan het woon-werkverkeer.
Investeringen in verbetering van communicatie en infrastructuur zijn essentieel. Die moeten vestigingen van werkgelegenheid bevorderen in onze steden. Als die werkgelegenheid niet komt dan

verpauperen onze steden. Voorbeelden hiervan zien we in het noorden van Engeland of Wallonië
waar de industrie wegtrok. Dat zijn geen doembeelden, maar bestuurbare beleidsresultaten.
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De Volkshuisvesting is niet de bepalende factor voor de stedelijke economie, maar moet
afgestemd zijn op de verstedelijkingsstrategie en kan voor de aantrekkelijkheid van het stedelijk
wonen een belangrijke rol vervullen. Daarbij gaat het om stedelijke kwaliteiten van de omgeving
en van het wonen. De cultuur van de stad, de kwaliteit van de infrastructuur, van het regionale
bestuur en van het wonen, zijn allen tezamen belangrijke elementen voor de identiteit van een
stad en daarmee vestigingsfactoren voor bedrijven.
Onze huidige strategie is gericht op de spreiding en menging van verschillende bevolkingsgroepen in de gedifferentieerde regio.
In de toekomst gaat het om de strijd om vestiging van werkgelegenheid in de regio.
De regio zal zich moeten realiseren dat alleen op dat niveau de concurrentieslag kan worden
gewonnen. De suburbs delen hun lot met de centrale stad en samenwerking is noodzakelijk.
Het succes kan alleen gezamenlijk gehaald worden.
Dat betekent dat werkgelegenheid moet worden ingepast in de stad, gemengd met het wonen.
Ook de cultuur van de stad speelt een belangrijke rol. Het stedelijk leven bestaat uit allerlei
functies voor allerlei bevolkingsgroepen. Het wonen moet divers zijn, zowel stedelijk als
suburbaan en aantrekkelijk zijn voor alle stedelingen.
Vastgoed is een duurzaam artikel en dat heeft belang bij een duurzame waardeontwikkeling.
Die waardeontwikkeling is op het eerste gezicht gekoppeld aan het niveau van de buurt.
Dat is juist. Maar op langere termijn is die ook gebonden aan de ontwikkeling van de stedelijke
agglomeratie als geheel. Daarop moet onze strategie zijn afgestemd.
Ik kom terug op mijn verlanglijstje voor het Volkshuisvestingsonderwijs.
Vijfentwintig jaar zijn snel voorbij gegaan, ook de komende 25 jaar zullen weer snel voorbij zijn.
De beroepspraktijk van de individu duurt langer. Kennis veroudert, inzicht verandert.
Ik gaf in het begin mijn verlanglijstje aan, n.l. specifieke vakkennis en creativiteit.
Essentieel is innoverend vermogen. Dat vermogen is essentieel. Produktvernieuwing, marktoriëntatie, een open op de toekomst gerichte blik. De universiteit moet niet bezig zijn met
terugkijken, noch met rechtlijnig naar de toekomst kijken, want met beide zal zij de boot missen.
Niet terugkijken zonder vertaalslag naar de toekomst, niet extrapoleren zonder interpretaties.
De concurrentie van de volkshuisvestingsingenieur met andere maatschappelijke sectoren wordt
niet gewonnen met sentimenten of sociaal-ideologische nostalgie, maar met ambitie.

De school bevindt zich in mijn waarneming in een verliesgevende positie. De volkshuisvesting is
recent voor het eerst sinds de oorlog niet genoemd in de troonrede. De maatschappelijke
aandacht is afgenomen. Ik geef in mijn verhaal aan dat er mijns inziens nog heel veel werk aan de
winkel is.
Gezien het perspectief en de internationale concurrentie van de steden is wel een rol voor de
volkshuisvesting en dus voor de school weggelegd . Die handschoen moet worden opgepakt.
Ik wil niet komen met een rijtje vakken. Mijn suggestie is dat kosten en kwaliteit van nieuwbouw
en woningverbetering, ontwerpen en management van het bouwproces belangrijk blijven.
Daarnaast is de context van belang: stedebouw en ruimtelijke ordening en prijs en kwaliteit van
grondbeleid. De opleiding onderscheidt zich niet als ze een beleidsopleiding wordt, ook al is dat
ook van belang. De school speelt wat mij betreft te weinig een stimulerende en initiërende rol
bij productontwikkeling en innovatie. De opleiding is een ingenieursopleiding, de Belgen noemen
dat inventievelingen. Dat is een mooi woord voor wat ik bedoel.
Dank U.

L. Pouw
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Het souterrain van de woningmarkt
In 1993 presenteert de Rotterdamse woningcorporatie Woningstichting Onze Woning (inmiddels
gefuseerd tot 'Woonbron') de 'woondoos'. Een typisch Rotterdams functionalistisch initiatief. Tien
jaar nadat de gemeente in de hoog niveau-renovatie de 'dakdoos' had geïntroduceerd die u nu nog
in veel Rotterdamse wijken kunt bewonderen, is er de 'woondoos'. Letterlijk: een kartonnen doos
om in te wonen. Deze doos is ontworpen op de Technische Universiteit in Delft, maar niet bij
de afstudeerrichting Volkshuisvesting maar bij Industriële Vormgeving. De doos slaat in als een bom.
Is dit wel serieus bedoeld? Is dit echt een
manier om mensen te laten wonen? Met de
doos is één doelstelling snel gerealiseerd en
dat is publiciteit. De doos krijgt ontzettend
veel aandacht van kranten, radio en televisie.
Onze Woning is niet de enige en ook niet
de eerste die aandacht vroeg voor de daken thuislozen en het is ook niet de laatste.
Alle zichzelf respecterende organisaties op
het gebied van de volkshuisvesting hebben
inmiddels veel aandacht besteed aan deze
problematiek.
Vanuit de Rotterdamse ervaring ga ik in op het souterrain van de woningmarkt waarbij ik vier
vragen probeer te beantwoorden:
• Waar hebben we het over als we praten over het souterrain?
• Wat was het probleem?
• Wat hebben we er aan gedaan en wat heeft dat opgeleverd?
• Wat is het beeld voor de toekomst?
Ik sluit af met enkele opmerkingen over wat vanuit deze thematiek de eisen zijn die gesteld worden aan volkshuisvestingsingenieurs.

Wat verstaan we onder het souterrain?
Het woord souterrain duidt op iets wat duister is, iets waar weinig daglicht op valt. Een deel van
het huis dat voor minder dan de helft onder de grond ligt, volgens het woordenboek.Voor een
deel is dat ook juist. Op I oktober jl. opent het Rotterdams Dagblad met een artikel onder de
kop: "Huisjesmelker achter dealpanden, beruchte huisbaas E. 'topfiguur' in een criminele drugsorganisatie". En ook de dagen erna staat de krant vol met stukken over dr. C.E., oftewel de heer
Engel. Deze doctor in de chemie beheert een belangrijk deel van het souterrain van de
Rotterdamse woningmarkt. De kwaliteit daarvan is doorgaans abominabel : brandgevaarlijk,
onhygiënisch en van slechte bouwkundige kwaliteit. Engel is een grote, maar zeker niet de enige
die opereert op de kamer- en logementenmarkt.

o

zoe:{

I

U.J

~

::J

o
<i

29

l:)

z

i=
Vl
LU

>
Vl
5
I

Vl

::.:::
...J

~
L:

:>~

LU«
...J«

al~

:><n
~N

30

Een tweede deel van het souterrain is de
maatschappelijke opvang. Vaak aangeduid
met de drie B's: bed, bad en brood.
Doorgaans opvang waar je alleen kortere
tijd kunt verblijven .Vaak beheert door
Leger des Heils of het Centrum voor
Dienstverlening. Soms gaat de zorg voor
jongeren verder, zoals bij het Rotterdamse
project "Maaszicht" waar door begeleiding,
maatschappelijke bijscholing, werk en sport
getracht wordt jongeren weer op de rails
te zetten en ook nazorg verricht wordt.
De zeer goedkope woningvoorraad is het
laatste deel van het souterrain.
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Wat voor problemen komen we tegen?
In september 1992 schrikt iedereen op
door de brand in pension "Ma Vogel"
in Den Haag. Er vallen II doden.
Duidelijk is dat het pand brandgevaarlijk is,
er zijn geen goede vluchtwegen aanwezig
en de bewoners worden deels gevormd
door psychisch labiele mensen, er is weinig
toezicht. Dat is één van de aanleidingen
om het souterrain nader te bezien:
kan zoiets ook in Rotterdam gebeuren?
In Rotterdam is het dak- en thuislozenprobleem ook duidelijk aanwezig. Perron 0 illustreert de niet toereikende opvang van drugsverslaafden. Er zijn ook problemen in de traditionele opvang van dak- en thuislozen door de nieuwe
'doelgroep' van de drugsverslaafden. De thuislozen zijn kortom duidelijk in de stad aanwezig.

De drie B's: Bed, bad en brood

Het probleem kan begin 1993 als volgt worden omschreven:
• Er is onvoldoende kennis van en inzicht in dit segment van de woningmarkt;
• De leefwereld van de 'bewoners' in dit deel is slecht bekend;
• Het toezicht op de kamerverhuur was niet zo adequaat dat problemen uitgesloten konden
worden;
• Er was weinig verbinding tussen de zorgsector (vallend onder de dienst SoZaWe) en de
huisvestingssector (behorend bij de dS+V);
• Corporaties zijn nauwelijks actief in dit segment.

Wat hebben we gedaan en wat leverde het op?
De aanpak is onder te verdelen in drie punten: onderzoek, toezicht en productontwikkeling.

Onderzoek
Woningstichting Onze Woning vierde haar 75-jarig jubileum in 1993 niet alleen met een feestelijk
jubileumboek en de woondoos, maar ook met een werkconferentie en een gedegen onderzoek.
In de jaren erna zouden nog heel wat rapporten volgen. Uit al dat onderzoek komt het volgende
beeld naar boven. Een opvallende groep van de bewoners van het souterrain wordt gevormd door
de echte dak- en thuislozen: mensen zonder gegarandeerd onderdak of vast woonadres.Vaak zijn
zij maatschappelijk en persoonlijk kwetsbaar waardoor functionele en medemenselijke relaties
zoals in gangbare samenlevingsvormen niet mogelijk zijn . Het is moeilijk om de precieze grootte
van deze groep vast te stellen. Het gaat zeker om enige duizenden in Rotterdam. Grotendeels
bestaand uit mannen, voornamelijk tussen de 25 en 45 jaar oud. Driekwart heeft een geregeld
inkomen, doorgaans een uitkering. Zij zijn dak- en thuisloos geworden door een slechte jeugd,
relatieproblemen, traumatische ervaringen, psychische problemen, verslaving, of ze zijn illegaal in
Nederland. De primaire behoefte van deze groep is gericht op eten, drinken en hygiëne.
Ze zoeken beschutting en relaties. Dak- en thuisloos zijn is niet primair een huisvestingsprobleem.
Het gaat in sterke mate om meer structuur in het leven. Een zelfstandige woning biedt dat niet
zonder meer. De structuur die zij zoeken wordt mee gegeven door de Straatkant te verkopen
en voor zichzelf te zorgen. Of door de structuur die 'begeleid wonen' verschaft of door de
samenhang in een logement: daar is de noodzaak om elkaar geen overlast te bezorgen evident.
De dak- en thuislozen, ook wel aangeduid met de 'georganiseerde vraag' omdat er hulpverlening
bij betrokken is, is niet de enige of grootste groep die gebruik maakt van het souterrain. Daarnaast
is er de 'ongeorganiseerde vraag'. Studenten, illegalen, mensen die korte tijd op een woonplek verblijven en die gebruik maken van kamers en logementen. Aan de aanbodzijde zien we de maatschappelijke opvang waar de huisvestingssector zich beperkt tot het verhuren van panden aan instellingen in de zorgsector. In de kamer- en logementenmarkt komen we zowel kleine als grotere
particuliere verhuurders tegen als ook corporaties. In de zeer goedkope woningvoorraad komen
we zowel corporaties als particulieren als verhuurder tegen. De aantallen in deze goedkope voorraad nemen af; maar de voorraad is nog steeds vrij groot en vangt een belangrijk deel van de vraag
aan de onderkant van de markt op. Begin 1996 beschikte Rotterdam over zo'n 12.000 woningen
met een kale huur onder de f 300,- en zo'n 27.000 met een huur tussen de f 300,- en f 400,-.
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Voorraad goedkope zelfstandige huurwoningen naar huur

Rotterdam 1994 en 1996
6000,----- - - - -- - - = = - -- - -- - - - - - ,

Toezichtsproject irreguliere verblijfsinrichtingen

In 1993 zijn voor zo'n 200 panden
logementsvergunningen geregistreerd.
4000 - t - - - - - - - - - t , _ - ---I
Duidelijk is dan dat er nog veel meer
3000 - t - - - - - - - - ;
logementen en kamerverhuurpanden
2000 -t----......,--------;
moeten zijn.Via koppeling van een
aantal bestanden worden uiteineindelijk
1000
1267 panden als verdacht aangemerkt.
<1300
1300 -1 400
1400-1 500
1500-1600
Deze panden zijn systematisch
gecontroleerd. Uiteindelijk blijven er
408 illegale verblijfsinrichtingen over, praktisch allemaal vooroorlogse onverbeterde panden .
Zo'n 80% daarvan is onvoldoende brandveilig.Van deze ruim 400 panden is bij de afsluiting van
het project in 1996 aan één vijfde een vergunning verleend of nog in behandeling. In de helft van
de gevallen is de exploitatie als verblijfsinrichting gestaakt: of het is weer verhuurd aan één
huishouden of maximaal twee alleenstaande. dan wel staat het leeg. Bij 20% van het totaal is een
keuzebrief uitgestuurd of staat hercontrole voor de deur. Uiteindelijk wordt in ruim 10% van de
gevallen bestuursdwang uitgeoefend om verbetering of sluiting af te dwingen. Met dit toezichtsproject is de achterstand ingelopen, inmiddels zijn nieuwe werkprocedures uitgeschreven en is
het toezicht op mogelijk irreguliere logementen in de normale inspectietaak ondergebracht.
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Ontwikkeling
Het derde deel van de inzet is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van alternatieven.
Het project krijgt de - misschien wel wat te Rotterdamse naam - I 100 PK mee. Doelstelling is
begin 1994 op korte termijn 100 kamers te realiseren in een sociaal pension met begeleiding en
1000 gewone kamers. te verhuren door corporaties en gericht op de vraag van niet-studenten.
Het motto is: probeer vanuit de sociale sector een substantieel aandeel van de kamermarkt te
bestrijken waarmee je die markt beïnvloedt en de malafide particuliere ondernemers uit de
markt prijst. Het is dan wel een voorwaarde dat je kamers verhuurt onder dezelfde condities,
door geen wachtlijsten of een aanbodmodel te hanteren. De kamers dienen direct verkrijgbaar
te zijn, door bijvoorbeeld aanbieding via de rubrieken van kleine advertenties in de kranten of in
"De Particulier".
Om deze doelstelling te realiseren is als eerste projectmanagement ingezet om partijen te
beïnvloeden, hindernissen op te ruimen en te zorgen voor een betere communicatie tussen de
huisvestingspartijen en dat deel van de zorgsector dat zich met deze doelgroep bezighoudt.
Als tweede is er in Rotterdam geld ingezet: ruimte bieden om BWS gelden te gebruiken of waar
dat niet mogelijk was via een door de gemeente beschikbaar gesteld budget subsidies te geven
van f 6500 voor een onzelfstandige eenheid en f 10.000 voor een zelfstandige eenheid en
f 4.000,- per plaats voor een logementengebouw. Daarnaast werd een inrichtingssubsidie voor
de gemeenschappelijke ruimten toegekend van maximaal f 3.500,- per eenheid en f 15.000,-

per pand. Inmiddels zijn er ruim 100 eenheden in sociale pensions gerealiseerd. Die doelstelling
is gehaald, maar de 1.000 "gewone" sociale kamers zijn nog lang niet daar. Inmiddels zijn er
290 kamers opgeleverd en zijn plannen voor nog eens 180 kamers in voorbereiding. In bijgaand
kader wordt geïllustreerd hoe dat werkt.
"Woonbron" heeft nu zo'n 60 kamers in beheer en wil doorgroeien naar zo'n 200.Vaak gaat het om kamers in losse
panden. Als geschikte panden op de markt komen worden die daarvoor gebruikt. Ook worden bij nieuwbouw wel eens
kamers gerealiseerd, in bijvoorbeeld hoekoplossingen die niet zo handig als woning in te richten zijn. Er wordt gekozen
voor een minimale opzet. Ze worden door hen zelf verhuurd , meestal op basis van een advertentie in de gewone kranten.
Bij de start was met het Centrum voor Dienstverlening afgesproken dat zij als achtervang konden dienen en eventueel
te 'lastige' mensen zouden kunnen opnemen, dat bleek in de praktijk echter niet nodig. De kamers worden verhuurd
voor f 530,- waarbij de bijkomende kosten als energielasten later op basis van de werkelijke kosten worden afgerekend.
Uitgaande van f 300,- nettohuur is eigenlijk met minder genoegen te nemen, maar dat leidt tot een lagere uitkering voor
de klant van SOZAWE. Terugbetaling van teveel betaalde bijkomende kosten wordt niet verrekend met de uitkering.

Een derde poot van de ontwikkeling wordt gevormd door onderzoek naar de mogelijkheden van
een 'woonhotel'. Tot op heden is het nog niet gelukt om zo'n voorziening in Rotterdam tot stand
te brengen. Panden die men op het oog had bleken te duur, nieuwbouw lijkt sowieso te duur. De
ambitie is er echter nog steeds. Alle inzet op het terrein van de ontwikkeling wordt begeleid met
communicatie. Dat is niet onbelangrijk, omdat het zorgt voor blijvende aandacht en voor ervaringsuitwisseling op het uitvoeringsniveau wat dit soort huisvesting zal moeten realiseren en beheren.

Het souterrain in de toekomst
Kijken we naar de toekomst, dan zal een aantal aspecten van belang zijn voor de ontwikkelingen
in het souterrain. Aspecten die deels autonoom zijn, maar ook aspecten die men zich ter harte
kan nemen en kan beïnvloeden.

Instroom naar de kamermarkt
Waar mogelijk zal de ongewenste instroom in het souterrain voorkomen moeten worden.
Preventief werken bij de maatschappelijk ongewenste uitstroom uit de reguliere woningmarkt is
daarbij een eerste punt. Zorg voor projecten die er op gericht zijn om lastige of soms slecht
betalende huurders een laatste kans te geven. Dat beperkt de opgave in het souterrain.

Vraag naar kamers goed volgen
Het afgelopen jaar ontvingen we in Rotterdam signalen van verhuurders dat de markt voor
kamers niet overspannen zou zijn. Het laatste wat wij willen is dat met veel inzet gerealiseerde
kamers leeg zouden komen te staan. We hebben daarom een onderzoekje laten doen naar
de markt van particuliere kamers: gewoon de advertentie bellen en vragen hoe lang kamers
leeg stonden en welke ontwikkelingen zich voordeden. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat
de particuliere exploitanten van kamers geen erg grote vraagdruk ervaren: "De gouden jaren
zijn wel voorbij". Bij particulieren was doorgaans sprake van één maand leegstand bij wisseling,
bij de verhuurbedrijven gemiddeld van vier maanden. De kamers verschilden erg in prijs: van
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f 300,- tot f 1400,-. De particulieren klaagden deels over oneerlijke concurrentie door de
sociale sector. We gaan dit onderzoek jaarlijks herhalen om de vinger aan de pols te houden.
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Toename aanbod Stichting Studentenhuisvesting Rotterdam
Eerder heb ik al gewezen op het feit dat in de particuliere markt ook veel 'gewone' klanten
zitten, waaronder studenten. De afgelopen jaren heeft de corporatie die zich primair op de doelgroep richt haar bezit zeer sterk uitgebreid. In 1990 beheerde de SSR nog geen 3500 eenheden,
in 1998 zullen het er meer dan 6000 zijn. Daarmee wordt deze doelgroep goed bediend en
wordt de druk op de particuliere markt beperkt. Daarbij is belangrijk dat de SSR niet langer
alleen studenten bediend, men wil zich meer richten op de meer algemene 1- en 2-persoonshuishoudens die stedelijk willen wonen in Rotterdam.

Voortzetting stimuleringssubsidies
Op dit moment zijn de specifieke subsidies voor deze markt beschikbaar gesteld tot en met
1998, in het kader van een gemeentelijke investeringsimpuls. Het komend jaar ligt de vraag op
tafel of de gemeente daar mee door zal gaan. Duidelijk is wel dat deze subsidie positief heeft
gewerkt en een duidelijk teken is van de wil van de gemeente om dit soort van huisvesting niet
alleen maar aan de particuliere markt over te laten.

Politieke dekking
Subsidies zijn een blijk van politieke gewenstheid. Misschien nog wel belangrijker is de prioriteit
die politici op stedelijk en deelgemeentelijk niveau aan deze huisvesting geven. Er is vaak politieke
moed en een rechte rug nodig om voorzieningen te realiseren voor de minder succesvolle
groepen binnen de samenleving. Een paar kamers binnen een complex nieuwe woningen levert
nog niet veel discussie op, maar het verbouwen van een groot pand tot opvang voor dakloze
jongeren, levert al snel tegenstand op bij omwonenden.
Die publieke opinie wil in de praktijk nog wel eens omdraaien als een voorziening eenmaal
functioneert: de opvang van drugsverslaafden in het voormalige 'open jongerencentrum'
Geronimo werd enkele jaren geleden in het planstadium bestreden door buurtbewoners.
Nu willen ze graag dat het blijft omdat de opvangfunctie geen problemen oplevert, minder dan
een 'open jongerencentrum'.

Cultuuromslag bij corporaties
Het uitbreiden van de doelgroep met de categorie kamerbewoners en met huisvesting met
begeleiding, vergt een cultuuromslag bij corporaties. De kamerbewoner, ook de wat minder
geregelde types, zullen als een klant beschouwd moeten worden. Dat vergt een andere kijk op
huisvesting, niet alleen van de directeur, ook van de medewerkers.

Netwerk met de zorgsector onderhouden
Een goed functionerend netwerk met de zorgsector om goed in te kunnen spelen op de
'georganiseerde' vraag, is essentieel om adequaat in te spelen op de vraag naar begeleide vormen

van wonen . Een woningcorporatie is niet bij uitstek geschikt om het beheer van een pension te
verzorgen , of randgroepjonge ren weer met beide benen op de grond te zetten. Aan de andere
kant zijn zorgverleners weer niet bij uitstek geschikt om onroerend goed te explo iteren .
Samenwerking en gerichte doorverwijzing kan voor een veel beter resultaat zorgen .

Zoeken naar het moment
Meer nog dan in de 'normale' huisvesting, zal het bij bijzondere projecten noodzakelijk zijn om
op het juiste moment zaken aan elkaar te knopen . Op de Rotterdamse 'Dag van de volkshuisvesting' hebben we dit jaar een project uit Dordrecht besproken. De Short Stay Facility
'de Wielborgh', die ze daar gerealiseerd hebben, maakt nog eens duidelijk hoezeer het van het
moment afhangt om alles aan elkaar te kunnen knopen en een leuk project te realiseren.
In dat Dordtse project is indertijd een geschikt pand voor handen, een oud verzorgingstehuis
dat zonder veel kosten tot woonhotel kon worden verbouwd. Er blijkt voldoende vraag, waarbij
snel wordt geconcludeerd dat geen van de verschillende soorten klanten (werknemers met
tijdelijk huisvestingsbehoefte, verplegers, studenten, statushouders, etc.) dominant zou moeten
zijn. Voor de bewaking en het beheer wordt gebruik gemaakt van stagiaires van een scholings- en
werkervaringsproject, dat op de begane grond wordt gehuisvest.

Tot slot
Wat moet een volkshuisvestingsingenieur nu weten om succesvol een bijdrage te kunnen leveren
aan dit deel van de volkshuisvesting? Het souterrain van de volkshuisvesting is niet in de eerste
plaats een ontwerpopgave in architectonische zin: de ambities zullen hier juist in toom gehouden
moeten worden om niet voorbij te schieten aan de doelgroep. Je kunt het wel een ontwerpopgave noemen in de zin van het bij elkaar brengen van vraag en middelen welke altijd een
situatiegebonden oplossing vereist. Om daar aan te kunnen werken moet je een visie hebben op
de stad, moet je kennis hebben van de markt en weten hoe je aan die kennis moet komen.
Het vereist ook ondernemingszin: de nek durven uitsteken en gaandeweg leren. Je moet je sterk
kunnen maken om draagvlak te creëren zowel bij de gemeente als bij de corporaties en goed
kunnen communiceren met andere sectoren en met bestuurders.
Maar wellicht is dat allemaal niet zo specifiek, want dat zijn vaardigheden en is kennis die je ook
bij andere segmenten van de volkshuisvesting goed kunt gebruiken .
André Ouwe hand
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Bijbouwen aan de bovenkant: VINEX
I. Onderkant en bovenkant
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De afgelopen jaren is de corporatiesector verzelfstandigd en de overheidsbemoeienis met de
volkshuisvesting teruggebracht. Belangrijke achtergrond voor deze ontwikkeling is in mijn ogen
de individualisering en de steeds grotere verscheidenheid in huishoudensvormen, woonwensen
en woningmarktsituaties. Dat maakt het lastig om een centrale sturing op de volkshuisvesting
te handhaven .
Gezien de turbulentie en complexiteit die we ook op de woningmarkt en woningbouwmarkt
aantreffen is ook de tegenstelling onderkant en bovenkant te nuanceren.
Uit eigen ervaring, aanvankelijk vooral aan de onderkant van de woningmarkt, kan ik tal van
voorbeelden geven van wijken die gebouwd zijn voor de middenklasse maar waar nu vooral
mensen wonen met lage inkomens. Omgekeerd zijn er bouwprojecten waar met grote
inspanning lage huren of lage koopprijzen zijn gerealiseerd die nu in snel tempo een proces van
upgrading doormaken en waar door verhuurders of door kopers fraaie financiële resultaten
worden gehaald. Ook naar plaats zien we die verschuivingen. Delen van de stad die slecht
stonden aangeschreven en waar vooral mensen woonden die weinig keus hadden, kunnen door
een juiste mix van ingrepen en met de wind van de stedelijke ontwikkeling in de rug aantrekkelijke vestigingsplaatsen worden .
Is de VINEX een opgave van bijbouwen aan de bovenkant? Gaat het er vooral om te voorkomen
dat het nieuwe slaapsteden worden?
Hoewel ook in Leidsche Rijn het antwoord ja is, is er een veel wezenlijker vraag: op welke
wijze kunnen de stadsuitbreidingen rond de grote steden het goed functioneren van die steden
bevorderen? Hoe zorg je ervoor dat je gebieden realiseert waar mensen duurzaam zich willen
vestigen en willen investeren, waar onderkant en bovenkant ook over 100 jaren nog met plezier
wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Eén van de grote opstekers daarbij is wat mij
betreft het brede draagvlak dat er in Nederland bestaat voor gemengde wijken en de
ongedeelde stad. Ook dat is een belangrijk element voor een duurzame stedelijke ontwikkeling.

2. leidsche Rijn, deel van Utrecht
Het totale gebied voor de stadsuitbreiding ten westen van Utrecht omvat 2500 ha. Dat is
20 keer de Kop van Zuid en 7 keer zo groot als de Docklands in Londen . Leidsche Rijn wordt
gerealiseerd op het grondgebied van twee gemeenten, Utrecht en Vleuten-de Meern. De locatie
heeft een 2000 jaar oude bewoningsgeschiedenis. Op veel punten onderscheidt Leidsche Rijn
zich van andere Vinex-Iokaties.
Niet alleen door omvang, programmatische en institutionele complexiteit, de lange realisatieperiode (1995 - 2015) en het hoge aandeel niet-woningbouw in het programma maar zeker ook
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door de aanpak en visie zoals die zijn neergelegd in het door beide gemeenteraden in 1995 vastgestelde Masterplan Leidsche Rijn en de uitwerkingen daarvan in de Vleutense Structuurschets
en de Utrechtse Ontwikkelingsvisie.
Leidsche Rijn is geen satelietstad maar een deel van Utrecht dat de eigen identiteit zowel van de
stad als van het dorp Vleuten-de Meern respecteert en ten voordele van de plankwaliteit
gebruikt.
Utrecht staat de komende decennia voor een metamorfose van de stad die erop is gericht om
leefbaarheid en bereikbaarheid van het knooppunt van Nederland op lange termijn zeker te
stellen. Het Utrecht Centrum Project (UCP) , de herstructurering van de naoorlogse wijken , de
ingrijpende aanpak van de infrastructuur èn Leidsche Rijn zijn onderdeel van deze ontwikkel ing.
Ook de volkshuisvestingsstrategie en de woningbouwprogrammering voor Leidsche Rijn zijn in
samenhang met de ontwikkelingen in stad en regio opgesteld.
Leidsche Rijn is geen nieuwe Utrechtse wijk maar een verzameling van verschillende wijken
met een eigen identiteit .Dat heeft geleid tot een planconcept met de integratie van de A2, de
centrale stedelijke zone langs het Amsterdam Rijn Kanaal, het centrale park met z'n verbind ingen
naar de groenstructuur van de Randstad en 5 nieuwe bruggen over het ARK. Op zeer veel
onderdelen van het plan is de aandacht voor een duurzame stedelijke ontwikkeling terug te
vinden. Het uitgekiende gebruik van de beschikbare ruimte, de grote variëteit in woon- en
werkmilieu's, de kwaliteit van de infrastructuur, het watersysteem, het huishoudwaternet,
de toepassing van duurzame bouwmethoden, de grote bijdrage aan het terugdringen van de
C02-emissies door het toepassen van stadsverwarming . Niet alleen inhoud is belangrijk ook
het proces. De stedenbouw in Leidsche Rijn werkt niet met eindbeelden maar geeft sturing
aan de ontwikkeling van de stad door een samenstel van stedebouwkundige sturingsmiddelen
(coëfficiënten), programmering van deelgebieden en daarbij passende financiële randvoorwaarden
die het mogelijk maken snel in te schieten op kansen die zich voordoen en steeds te kunnen
inspelen op de dynamiek en complexiteit van de stad, de samenleving en het ecosysteem in
goede samenwerking met marktpartijen. Stedebouw als een "fjeld of opportunities" in de
woorden van Rients Dijkstra, de ontwerper van Masterplan en Ontwikkelingsvisie.

Voor wie bouwen we Leidsche Rijn?
De Utrechtse regio kent door tal van oorzaken een groot tekort aan woningen.
Het aantal inwoners van de regio zal in de periode tot 20 I5 met 24% toenemen . De toename
van het aantal huishoudens is nog groter, namelijk 26%. Het aantal huishoudens in de leeftijdsgroep 35 - 54 jaar groeit sterk tot het jaar 2005. Daarna is er wat deze groep betreft sprake
van een stabilisatie. De huishoudens met kinderen nemen in aantal toe, maar relatief is er een
afname. Het aantal ouderen (55-74 jaar) neemt over de totale periode absoluut en relatief ste rk
toe. Door verkoop van huurwoningen in de bestaande wijken en upgrading is er ook een flink
tekort aan betaalbare huurwoningen.
Rekening houdend met demografische factoren en de ontwikkelingen in vraag en aanbod is het
woningbouwprogramma voor Leidse Rijn bepaald, waarbij de beleidskeuze is gemaakt in de eerste
periode de vraag van starters sterker te honoreren dan die van doorstromers en vestigers.

Bij een sterkere honorering van de vraag van doorstromers zou de huursector uit het programma
verdwijnen, evenals vrijwel alle gestapelde woningbouw.
70 % markt ligt vast in de VINEX afspraken . Van de 30 % in de sociale sector wordt tenminste
15% gebouwd als huurwoning met een huur tussen de 600 - 700 gulden. Het overige deel wordt
gebouwd als middeldure huurwoning of in de vorm van optiekoop.,maatschappelijk gebonden
eigendom e.d.
De eerste 10 jaren worden 75% eengezinshuizen gebouwd; in de tweede periode neemt het
aandeel gestapelde woningen toe, mede op grond van de prognoses over de bevolkingsontwikkeling en de vraag.
De variatie in het woningbouwprogramma is groot wanneer we kijken naar de deelgebieden.
De 10 woongebieden (met functiemenging) kennen de volgende variaties:
• In dichtheid
35 - 50 won./ha. (Gem. 41,7)
12 - 54 %
• In stapeling
• In aandeel sociaal
18 - 46 %
Gerekend naar de 85 "scherven" waaruit de deelgebieden zijn opgebouwd is de variatie nog
aanmerkelijk groter (dichtheden variëren dan van ca. 20 tot 100 won./ha.)
Hoe vermijden we dat in Leidsche Rijn huishoudens met een minimum inkomen worden
uitgesloten?
• Door in naoorlogse wijken ruimte te maken voor meer gedifferentieerd aanbod .
• Door in Leidsche Rijn niet alleen te bouwen voor de doorstroming maar ook voor ouderen,
starters e.d.
• Door een stedelijke deal tussen gemeente en Utrechtse corporaties, waarbij een deel van de
opbrengst van de herziening van erfpachtcontracten wordt teruggeploegd ten behoeve van
onrendabele investeringen in bereikbare huurwoningen.
• Door gebruik te maken van individuele huursubsidie.
• Door ruimte voor experimenten in huur en koop.
• Door een grote variatie in het aandeel sociaal een planmethodiek die kan inspelen op
wijzigende marktomstandigheden.
Verder wordt er gezocht naar ruimte om de corporaties ook middeldure koopwoningen te
laten bouwen ter compensatie van onrendabele investeringen. 15 % bereikbare huurwoningen is
niet veel, maar meer dan in veel andere VINEX locaties zal worden gerealiseerd. Van groot
belang is dat de 15% bereikbare huurwoningen dat ook op lange termijn blijven. Sluitende
afspraken daarover zijn er tot mijn spijt niet gemaakt.
Op de hiervoor aangegeven wijze bestaat er een nauwe samenhang tussen Leidsche Rijn en de
bestaande stad, niet alleen in ruimtelijke en functionele zin maar ook in de woningbouwprogrammering en -uitvoering. Het is van groot belang dat tijdig wordt geïnvesteerd in het
realiseren van aantrekkelijke woonmilieu's in de naoorlogse wijken. Leidsche Rijn biedt deze
wijken tal van kansen zoals het ontwikkelingspotentieel dat ontstaat langs de nieuwe stadsassen
(vroeger perifere wijken worden opeens centraal gelegen), het profiteren van de nieuwe
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voorzieningen in de nabijheid en het extra draagvlak dat ontstaat voor bestaande en nieuwe
voorzieningen in de stad. Bedreigingen zijn er ook: toenemende hinder door groei van de
automobiliteit en ongewenste doorstromingsprocessen.
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Het moge verder duidelijk zijn dat Leidsche Rijn geen woningbouwopgave sec is. De omvang van
het niet- woningbouwprogramma in Leidsche Rijn is ca. 2,5 keer zo hoog als gemiddeld in de
VINEX en voor het welslagen van de opgave van het grootste belang. Leidsche Rijn is dan ook
vooral een opgave van stedelijke ontwikkeling met een grote samenhang met de bestaande stad,
vooral gericht op het ontwikkelen van gebieden en het regelen van een goed beheer na realisatie
en gericht op een integrale aanpak van alle functies in samenwerking met marktpartijen en
hogere overheden. Mijn rol in Leidsche Rijn als directeur a.i. van het Utrechtse Projectbureau
Leidsche Rijn is erop gericht dat:
• de productie van de woningen, de bedrijfsterreinen, de kantorenlokaties en de stedelijke
voorzieningen en de daarmee verbonden infrastructuur tijdig starten, voldoen aan de gestelde
ambities en een voldoende financieel resultaat behalen
• de gemeentelijke "stadsfabriek" wordt opgebouwd en gaat draaien en een proces van
professionalisering van het gemeentelijk apparaat wordt bevorderd
• de noodzakelijke afspraken en contracten met externe partijen tot stand komen
• risico's inzichtelijk worden gemaakt en kunnen worden beheerst

3. Afstudeerrichting Volkshuisvesting
Welke eisen stelt de huidige beroepspraktijk aan volkshuisvestingsingenieurs? In ieder geval zal
de volle breedte van de woning(bouw)markt overzien moeten worden; onderkant en bovenkant
en de dynamiek daartussen. De VHV b.L zal inzicht dienen te hebben in de gehele cyclus van
onderzoek/programmering, ontwerp, financiering, grondverwerving, realiseren en beheren van
woningen en woonwijken. Goed kunnen rekenen, risico-analyse en -beheersing zijn alleen nog
belangrijker geworden. Alle kwaliteitsaspecten (technisch, functioneel, esthetisch) moeten goed
aan bod komen en om met "5 x 5" te spreken: ook een VHV b.L moet zijn klassieken kennen.
Wat meer internationale oriëntatie zou geen kwaad kunnen al was dat maar om te beseffen
dat Nederland met zijn kennis en ervaring in de woningbouw en woningbouw gerelateerde
stedebouw een fantastisch exportprodukt in huis heeft.
Met de afstudeerrichting stedebouw levert dat kruispunten op bij verkavelingsstudies en
typologieën van woonwijken en bij de aanpak van de herstructurering van woonwijken.
Bij Bouwmanagement liggen die meer bij de locatie-ontwikkeling, aspecten van het huisvestingsmanagement en de vastgoedrekenkunde.
Zelf heb ik bijzonder veel gehad aan de brede opzet van de afstudeerrichting, het leren
multidisciplinair en in groepen te werken en het leren overdragen en presenteren van je werk.
Daarnaast heb ik nog steeds plezier van de inspiratie van die tijd (maatschappelijke relevantie, I'imagination au pouvoir)

Ook voor de komende decennia denk ik dat er goede beroepsperspectieven zijn voor VHV b.i.'s
met een goed gevulde gereedschapskist op het gebied van de woningbouw en -beheer. Ik denk
daarbij aan functies bij onderzoeksinstellingen, de sectorinstituten, de corporatiesector en
commerciële woningbeheerders, projectontwikkelaars, overheden en adviesbureaus. De tijd dat
meer dan de helft van de afgestudeerden bij de gemeente Rotterdam ging werken voor uitsluitend de onderkant van de woningmarkt is voorbij - die tijd is ook voor veel van de sprekers
vandaag inmiddels afgesloten - tegelijk zie je dat er genoeg boeiende andere perspectieven zijn .
De afstudeerrichting Volkshuisvesting in Delft zal zich ten opzichte van anderen moeten
profileren door vooral de relatie naar de ontwerp- en realisatieprocessen te onderhouden.
Beauty is a joy forever en er is niets leuker dan iets maken.
Peter Kuenzli
Gideon Consult - 24 oktober 1997
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Van boven of van onderen?

I
U

Inleiding
Het stemt mij zeer gelukkig dat ik met U het 25 jarig bestaan mag vieren van de opleiding
Volkshuisvesting. Ik heb aan die opleiding veel te danken. Destijds, in 1972/73 kwam de start
ervan voor mij als een godsgeschenk. Want weliswaar had ik mij ongeveer vijf jaar lang
bekwaamd in het architectenvak, een architect voelde ik mij nooit, stedebouwkundige wilde ik
niet worden en "volkshuisvesting" bood de unieke kans om me te richten op de studie van het
beleid, en daarbij naar believen leentjebuur te spelen bij de gedragswetenschappen. Nadien heb
ik het 6-B potlood niet meer vastgehouden .. Beleidsarchitect, dat wilde ik wezen, en daarvoor
heb ik ook alle kansen gehad.
Het thema van het congres en mijn onderwerp in het bijzonder draagt echter niet sterk tot
mijn geluksgevoelens bij. De vraag die mij gesteld wordt luidt namelijk: "Hoe kun je de onderkant
en de bovenkant van de woningmarkt met elkaar verbinden".Wat moet je daar nu mee?
Lijmen Jan, dacht ik eerst. Vervolgens werd ik obstinaat en dacht: zet de Schaar erin en ontkoppel.
Toen viel mij de voor bouwvakkers bekende uitdrukking in: als je "van onderen" hoort roepen,
loop je hard weg, want dan komt er iets gevaarlijks van boven. Ik moet echter toegeven dat het
een thema is, waar we ons in de volkshuisvesting de afgelopen jaren, zeker sinds ik meeloop,
mee bezig hebben gehouden. Goede huisvesting van de lagere inkomensgroepen is toch een van
de belangrijkste zorgen binnen ons vakgebied. We hebben het dan over "het optillen van de
onderkant". De vraag echter of die onderkant met de bovenkant verbonden dient te worden,
is van een andere orde. Want dat zou kunnen inhouden dat we niet alleen de bodem willen
optillen, maar ook plafonds willen instellen. Volkshuisvesting als terrein van herverdeling van
kansen op de markt of in de sfeer van de consumptie zelf, naast de herverdeling die we kennen
door belastingheffing en volksverzekeringen . Het is nuttig om eerst de waarom-vraag uit te
diepen, voordat we als echte ingenieurs met de hoe vraag gaan bezig houden.

LiJ

Vl

De woning, een homogeen goed?
In de periode dat ik op het RIW Instituut voor volkshuisvestingsonderzoek werkte, dus vlak na
mijn afstuderen, dacht Hugo Priemus hard na over het verdelingsvraagstuk in de volkshuisvesting.
Hij publiceerde toen buitengewoon uitdagende artikelen over wonen naar draagkracht, met over
het gehele inkomensbereik een huurquote beleid. De hogere inkomensgroepen betalen dan,
indien de woningkwaliteit constant gehouden wordt, een gelijk inkomensaandeel voor het wonen
als de lagere, maar in guldens gemeten een veel hogere last. In die periode las ik ook zijn werken
over woningmarkt theorie, waarin werd gesteld dat de woningmarkt een bijzondere markt was
door de grote heterogeniteit in het aanbod. Geheel consequent doorgedacht kwam Hugo
Priemus op een bepaald moment met een concept artikel, waarin hij een grotere homogeniteit
in het woningaanbod bepleitte. U begrijpt het, de bovenkant en de onderkant van de woningmarkt werden zo bij elkaar gebracht. De stelling is volstrekt logisch, omdat een herverdeling in
de woonconsumptie een homogeen produkt veronderstelt. Ik kan me de discussie daarover niet
precies meer herinneren, maar wel dat ik enigszins in verwarring raakte. Want wat is nu het doel
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van volkshuisvestingsbeleid: het realiseren van een abstracte planningsnorm (homogeniteit,
gelijkheid) of het versterken van de positie van de woonconsument en dus het honoreren van
diversiteit. Men zou heel goed een contraire stelling kunnen verdedigen: als men eenmaal een
woning heeft, krijgt de woning het karakter van een luxe goed. Men wil zich middels de woonsituatie van anderen onderscheiden; niks gelijkheid, niks herverdeling. Waarom zou dat niet
mogen?
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Van onderen en van boven: een korte beleidsreconstructie
Over het verdelingsvraagstuk is natuurlijk al lang gedacht. De Woningwet van 190 I had op dit
punt geen pretenties. Het ging om verbetering van het aanbod en het voorkomen dat er slechte
woontoestanden ontstaan, niet om bepaalde groepen langdurig extra goedkoop te laten wonen
en nog minder om gelijkheid te bevorderen. Van Gijn, de man van de huurprijsclausule, dacht
daar ook zo over. Hij verbood in 1904 een huurstelling beneden de geldende huurprijs, zonder
overigens een tijdelijke huurverlaging uit te sluiten: want door uit een krotwoning te verhuizen
naar goede nieuwbouw, zou de arbeider zijn levensstandaard kunnen verbeteren en dus na
enige tijd de markthuur kunnen betalen. En woningcorporaties waren in feite ontwikkelaars, die
aantonen dat goede kwaliteit in moeilijke omstandigheden haalbaar was. Een te lage huur schaadt
die kwaliteitsontwikkeling. Het optillen van de bodem, om deze metafoor maar te gebruiken,
vond via verbetering van het woningaanbod plaats. Dezelfde Van Gijn was ruim twintig jaar later
een sterk voorstander van individuele huursubsidie, toen het rapport van de Commissie
Van den Bergh in discussie kwam. Hij stelde, in 1926, dat bij een individuele huursubsidie de
kostprijs van een woning goed zichtbaar bleef en dat ieder dan ook weet dat hij steun ontvangt.
Opmerkelijk genoeg was er veel weerstand tegen: De SDAP-er Van der Waerden stelde
bijvoorbeeld dat een huurbijslag niet in het belang van de arbeidersklasse is, omdat het lage
lonen mogelijk maakt. Het optillen van de bodem, via de vraagzijde, wilde men toch overwegend
niet. De bovenkant van de woningmarkt kwam in het geheel niet im frage: daar lag geen taak van
de overheid. De indrukwekkende verbetering van de kwaliteit van de huisvesting, die in de jaren
twintig en dertig tot stand kwam, was vooral toe te schrijven aan de algehele welvaartsgroei die
beter wonen over de hele linie mogelijk maakte. Het was overigens groei in het brede midden.
De eerste 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog kwam het thema "van onderen en van boven"
maar in beperkte mate aan de orde . Binnen de volkshuisvesting ging het primair om goed en
betaalbaar bouwen voor het brede midden, in al zijn schakeringen. Verbetering van het woningaanbod verbeterde ook de kansen van de lagere inkomensgroepen. Tegelijk werd de verzorgingsstaat opgebouwd en kwamen, buiten het volkshuisvestingsbouwwerk om, steeds meer garanties
op een redelijk bestaansminimum. De gelijkheid in de inkomensverdeling nam toe . Door deze
dubbele beweging werd de kwaliteitsgroei ook breed verspreid.Verdelingsbeleid was hooguit
een eerlijke spreiding van woningtekorten.
Pas rond 1970 kwam hier duidelijk verandering in. Toen kwam het debat over de doorstroming,
de individuele huursubsidie, de huurbelasting en de stadsvernieuwing goed op gang. De achtergronden daarvan waren even divers als dubbelzinnig. Zo werd vaak het gevaar benadrukt, dat de
snelle economische groei wel tot een groep achterblijvers leiden moet, de maatschappelijk niet
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geïntegreerden. Inkomenspolitiek, maar vooral welzijnsbeleid diende de maatschappelijke
integratie te bevorderen. De woningvoorziening speelde hierin ook een rol, niet in het minst
doordat de woning als het ware sociale verschillen demonstreert, wellicht aan de reproduktie
ervan bijdraagt. Daarnaast was er het vraagstuk van de modernisering van het vastgoed en de
herstructurering van de steden: de snelle groei leidde tot degradatie van woningen en buurten.
Dus was een gericht investeringsbeleid nodig, juist in die gebieden waar veel mensen met
een laag inkomen wonen . En ten derde was er het liberalisatiestreven: door de subsidies te
concentreren op de lagere inkomensgroepen kon men de marktregulering en de omvangrijke
objectsubsidies afschaffen. De retoriek van herverdeling wordt vaak het sterkst gehanteerd in
periodes van liberalisatie van volkshuisvestingsbeleid. In deze periode kwamen dus verschillende
lijnen bij elkaar: angst voor achterstanden, modernisering van het vastgoed, selectief beleid.
Het resultaat was een gecombineerd streven de onderkant van de markt versneld op te tillen,
door aanbodinterventies en gelijktijdig versterking van de koopkracht van de lagere inkomensgroepen met ondermeer de individuele huursubsidie. Niemand die werkelijk plafonds legde in
de woonconsumptie, integendeel. De uitbundige groei van de koopsector werd juist van harte
toegejuicht, de groeikernen dienden door een wervend woonmilieu uit te munten. Lang duurde
dit overigens niet, want het groeioptimisme aan de bovenkant verdween met de oliecrisis uit
1978 abrupt. Maar de aandacht voor de bodem bleef bestaan. Want op die bodem zaten ineens
heel veel mensen. De kunst was te voorkomen dat die bezwijken zou, zowel waar het de sociale
zekerheid betrof, als de volkshuisvesting. De marktinterventie die hier het gevolg van was - begin
jaren tachtig - bleek tijdelijk De kosten ervan noopten tot concentratie op kerntaken. Zo lieten
de jaren tachtig vooral de grenzen van overheidsbeleid zien. De Nota Heerma was hiervan de
neerslag. Als we in die periode al over plafonds spraken, betrof het dus het beleidsplafond.
Het heden
Intussen zijn we bijna 10 jaar verder en lijkt er een einde gekomen aan de herstructurering
van beleid, zowel op het vlak van de sociale zekerheid als de volkshuisvesting. Binnen de
volkshuisvesting is het beleidssysteem, dat nog uit de wederopbouwperiode stamde, grotendeels
afgeschaft. De periode van stelselmatige huurprijsverlaging door subsidies is definitief voorbij.
De pretenties dat door de woonruimteverdeling veel gestuurd kan worden, zijn sterk verminderd.
Dat instrument wordt meer door de markt gestuurd, dan dat het sturend is. We hebben de
individuele huursubsidie gehandhaafd en kort geleden zelfs verbeterd, formeel om de woonlasten
te matigen. Maar daar staan twee beleidsdoelstellingen achter: het was allereerst flankerend
beleid bij de terugkeer naar meer vrije marktverhoudingen. En ten tweede was in het kader van
de armoede bestrijding de individuele huursubsidie een goedkoper instrument dan verhoging van
de sociale minima. Per saldo heeft de beleidssector dramatisch terrein verloren: het "midden"
wordt nauwelijks meer door beleid bediend, laat staan de bovenkant.
We kennen nu weer groei, sterker nog, het beleid is van groeioptimisme doortrokken .
De boodschap van de woonverkenningen 2030 is immers dat we nu moeten voorsorteren op
een situatie over 30 jaar, waarin het inkomen veel hoger zal zijn . Door die inkomensgroei
ontstaat er een explosieve toename van de kwaliteitsvraag.Als we al beleid nodig hebben, moet
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dat op het aanbod gericht zijn: kwaliteitsverhoging en differentiatie in de kwaliteit van de
bestaande voorraad. En de hoop bij de beleidsmakers is, dat door de combinatie van vraagstimulansen bij de lagere inkomensgroepen en de kwaliteitsdifferentiatie binnen woongebieden
ook de sociale tegenstellingen in ruimtelijk opzicht zullen afnemen. De bodems worden niet
alleen opgetrokken, bodem en plafond worden als het ware in dezelfde buurt naast elkaar gezet.
Zo er al dompers worden gezet, komen die uit een andere hoek:Als ruimte een onvervangbare
voorraad is, zou het groeiend ruimtebeslag van het wonen en de daaraan gerelateerde voorzieningen beperkt moeten worden. Dit vertaalt zich in handhaving van het compacte stadsbeleid.
Met het verbinden van de bovenkant aan de onderkant heeft dit echter heel weinig te maken.
Want als dat beleid werkelijk succesvol is, kan men verdringing van de lagere inkomensgroepen
in gebieden met een dichte pakking verwachten. Vermoedelijk staat op dit punt de beleidsretoriek echter ver van de werkelijke ontwikkelingen af.

Slotbeschouwingen
De bovenkant en de onderkant van de woningmarkt met elkaar verbinden, het blijft een
vreemde kwestie. De woningmarkt is simpelweg te ingewikkeld voor gerichte sturing van
verdelingsprocessen en dat geldt in toenemende mate.
In tijden van economische stagnatie lijkt dat nog mee te vallen. Want over de hele linie daalt de
kwaliteitsvraag en verdringen de bewoners zich in het goedkopere marktsegment. Geheel buiten
de sturing van volkshuisvesters om, komen bodem en plafond dichter bij elkaar. Dan kàn men
ook makkelijk sturen. In tijden van economische groei, ligt dat wat anders. Bij groei is het
verdelingsproces op de woningmarkt juist moeilijker beheersbaar, door de sterk toenemende
differentiatie in de woningvraag en de groter wordende heterogeniteit in het aanbod.
Dan verdwijnt het plafond bovendien hoog boven de wolken. Tegelijk zijn er nieuwe uitdagingen:
want groei vergt hogere kwaliteit en voor modernisering van het woningaanbod is collectieve
actie nodig. Dit vergt een activerende overheid, die (ruimtelijk) perspectief biedt op ontwikkelingsrichtingen, en in de samenwerking met marktpartijen en bewoners patstellingen doorbreekt.
Het onverwachte is dus, dat bij groei volkshuisvestingsbeleid weer veel meer investeringspolitiek
wordt. Het verdelingsvraagstuk concentreert zich tegelijk meer op de achterblijvers: de vrij
grote groep die de snelle maatschappelijke veranderingen niet kunnen meemaken.
Een doeltreffend beleid is hier moeilijk, zeker als men het benadert vanuit de volkshuisvesting.
Want de eerder genoemde kwaliteitsverhoging van de bestaande voorraad betekent al snel
verdringing van de zittende bevolking. Er zijn hier lastig te hanteren belangenconflicten, die ook
wel in de discussie over de herstructurering van naoorlogse wijken aan de orde komen.
Bovendien is het de vraag wat de beste policy-mix is: sturing via de distributie, het goedkoop
houden van de voor die groep bereikbare woningvoorraad (beleid inzake de kernvoorraad),
het verruimen van de individuele huursubsidie, of sociaal beleid en inkomenspolitiek?
Een woningdistributie is vooral goed in het schèiden van de hogere en lagere inkomensgroepen
(de scheefheidsbestrijding en de woonlasten-inkomenstabel), niet in het bijeen brengen van
verschillende sociale groeperingen. Een beleid om de kernvoorraad in stand te houden of zelfs
te vergroten, vergroot de keuzemogelijkheden voor de doelgroep buiten dat marktsegment niet,

cr:::

en heeft met integratiedoelstellingen niets van doen als die kernvoorraad ook ruimtelijk
geconcentreerd is. Kwaliteitsdifferentiatie van de woningvoorraad, waarbij de kernvoorraad alleen
maar een rekenkundig gegeven is, lijkt een geschiktere methode door de menging van hoog
en laag. Maar de vraag of minder ruimtelijke segregatie de integratie bevordert en de kansen
op opwaartse sociale mobiliteit doet toenemen, is nog lang niet beantwoord . De individuele
huursubsidie is een prachtig instrument, maar maakt de bewoners niet alleen van de overheidsbureaucratie afhankelijk; het bereikt lang niet altijd degenen die steun nodig hebben. Op termijn
is het niet zonder meer een betrouwbaar instrument, omdat de subsidievoorwaarden nogal
makkelijk aangepast kunnen worden aan de budgettaire prioriteiten van de rijksoverheid .
Het recht op subsidie is daarom voor de bewoner een onzeker kompas bij beslissingen om
beter en duurder te gaan wonen . Ik wil hier een enkele nadere opmerking over maken. Het zou
voor de hand liggen om de huursubsidie in te wisselen voor een hoger sociaal minimum. In de
bijstand kan een woonlastennorm opgenomen worden van stel f 575,- (de huidige aftoppingsgrens), wat in concrete een hoger sociaal minimum van bijna f 250,- per maand zou betekenen.
De huursubsidie zou dan boven die grens beginnen en aldus een kwaliteitsbijdrage voor bewoners met een lager inkomen worden . Op die manier is er een scheiding tussen het inkomenspolitieke en het volkshuisvestelijke deel aangebracht en vermindert de kwetsbaarheid van het
instrumentI). Er zijn voor deze beleidswijziging goede redenen en in feite zijn de argumenten
daarvoor in het nieuwe IHS systeem al te vinden . De kwaliteitskortingen zijn immers aanzienlijk
verzacht, met het argument dat voor de doelgroep van beleid onvoldoende woningen beschikbaar zijn. Dit is een omfloerste manier om te zeggen dat de minima te laag zijn. Waarom dan
niet de koninklijke weg te bewandelen! Dit heeft voordelen: het marginaal tarief neemt voor
de lagere inkomensgroepen af, de huursubsidie wordt een veel beheersbaarder systeem van
kwaliteitsbijdragen, mensen met een laag inkomen kunnen ook kopen, in ieder geval neemt hun
afhankelijkheid van uitkeringsinstanties en woningcorporaties af. Ik verwijs hier ook naar het
rapport van de commissie Derksen, dat onlangs uitkwam. Geheel tot mijn eigen verrassing kom
ik zo dicht bij de positie die Van Waerden in 1926 innam.
Als men die weg bewandelt, nemen de verdelingspretenties van de volkshuisvesting alleen maar
verder af. Plafond en bodem! Nee, kwaliteitsdifferentiatie! Rechtvaardige verdeling!
Nee, keuzevrijheid! Verdelingsbeleid! Nee, stedelijke investeringsstrategie en vastgoedbeheer!
En als we al verdelingspretenties hebben, zullen deze mijns inziens vooral gerealiseerd moeten
worden door in de markt instituties te houden, die de bodem met het midden verbinden,
die in staat zijn om op het vlak van het wonen een vorm van huur- en/of premie-solidariteit
te organiseren. Het plafond is niet interessant. Ik doel natuurlijk op de woningcorporaties,
die door verbreding van werkterrein, door een verdergaande verschuiving van woningbeheer
naar gebiedsbeheer en door differentiatie van produkten en diensten ook voor de middengroepen

I)

Men zou ook de huidige IHS in stand kunnen houden. maar de beheersing van het IHS volume (uitgaven) alleen betrekken op
het deel boven de f 575.-. Dan wordt er een analytische splitsing binnen het IHS instrument gemaakt. eventueel in combinatie
met een verzekering tussen SoZaWe en DGVH. waar het de basisbijdrage is. Het DGVH is dan deels uitvoeringskantoor sociale
zekerheid, maar wel een met een lagere overhead dan de meeste van de uitvoeringsorganen.
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aantrekkelijke aanbieders zouden moeten blijven. Wat mij betreft vervalt het onderscheid tussen
sociale verhuur en koop geheel. Het zou mij heel wat waard zijn als zowel het inkomens- als
het vermogens risico voor de bewoners met een bescheiden inkomen verzekerd kan worden,
wellicht met inschakeling van het in de non-profit sector vastgelegde vermogen als risico buffer;
in ieder geval zie ik geen reden om de merkwaardige scheiding tussen de instituten in de huursector zo op afstand te houden van de Nationale Hypotheekgarantie. Het zal duidelijk zijn dat
verbreding van werkgebied en produktdifferentiatie tegelijk de mogelijkheden om de non-profit
verhuur van bovenaf te sturen beperken. Die pretentie moeten we ook helemaal niet hebben,
buiten een financieel toezicht. Kortom, de modernisering van het non-profit regime is nog lang
niet voltooid.

De opleiding Volkshuisvesting te Delft
Met het voorgaande heb ik impliciet ook wel het nodige gezegd over de kerncompetenties van
de volkshuisvesters. vastgoedbeheer en -ontwikkeling is een trefwoord, zowel op het technische
vlak, de investeringsbeslissing en de financiering, als het sociale vlak. We hebben grote behoefte
aan mensen die in staat zijn woningen en woonmilieus goed vorm te geven, en met een lange
termijn ambitie (kwaliteit loont) haalbare plannen te maken. Er is grote behoefte aan mensen
die, wellicht technisch geschoold, in staat zijn om projecten te realiseren en ingewikkelde
coalities tussen partijen tot stand te brengen. En mensen met management-kwaliteiten die de
inhoudelijke kant van het vak niet uit het oog verliezen. En natuurlijk, maar dat zal niemand
verbazen, vindt ik dat er mensen nodig zijn die vorm kunnen geven aan sturingsvraagstukken en
op het strategisch beleidsniveau kunnen werken. Juist bouwkundig ingenieurs zijn immers
getraind in het conceptuele denken!
Prof. dr ir J. van der Schaar

Buitengewoon hoogleraar Volkshuisvesting UvA
Vennoot RIGO Research en Advies BV
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Financiering van de sociale huursector; de uitgekookte
nederlandse formule
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Geachte aanwezigen.
En zo kan het je vergaan : na de HTS in Amsterdam Architectuur en Volkshuisvesting studeren
aan deze prachtige faculteit. verzeild raken in de lokale politiek om vervolgens bankier te
worden . Bij een wel heel bijzondere bank. U staat mij toe daar zodadelijk wat meer over te
vertellen.
Maar u heeft het in de aankondiging gelezen: Laat die Vermeulen wat komen vertellen over de
financiering van de sociale volkshuisvesting. moeten de organisatoren gedacht hebben.
En zo is het ook.
Hugo Priemus schreef in mijn richting:
"In de loop der jaren is de positie van de sociale huursector sterk veranderd. Door de
afschaffing van rijksleningen en objectsubsidies kreeg de financiële verzelfstandiging van de
woningcorporaties gestalte. De formule met het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
(CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) oogt ingewikkeld. maar is
uitgekookt.
Binnen de corporaties wonnen het financieel management en treasury management aan
betekenis. Het veiligstellen van de financiële continuïteit is nodig om sociale. deels
onrendabele activiteiten te bekostigen.
Hoe gaat dat in de praktijk? Welke opgaven doen zich in de toekomst voor? Welke
financiële inzichten heeft de opleiding VHV in het verleden meegegeven? Welke eisen
moeten nu op dit punt worden gesteld aan de VHV-opleiding? Of is hier alleen emplooi
voor accountants en economen?
Tot zover Priemus en de vraagstelling voor vanmiddag. Hier zal het dus over gaan.

De nv. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN
is een gespecialiseerde bank voor de lokale. regionale en functionele overheden en de aan de
overheid gelieerde of verwante instellingen in de sectoren openbaar nut (elektriciteitsproduktie
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en -distributie, waterleidingbedrijven, afvalverwerking) , volkshuisvesting, volksgezondheid, welzijn ,
cultuur, onderwijs en recreatie.
De nv. BNG is een structuurvennootschap. Het aandelenkapitaal is voor de helft in handen van
de Staat. De andere helft is voornamelijk geplaatst bij gemeenten en voorts nemen provincies en
een waterschap in het kapitaal deel.
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De belangrijkste klantengroepen zijn de gemeenten en de woningcorporaties. De nv. BNG is
in deze sectoren marktleider. Naast kredietverlening in velerlei vorm, verzorgt de bank andere
diensten op financieel terrein, waaronder een aanzienlijk deel van het betalingsverkeer voor
de klanten, advisering en elektronisch bankieren.
Via dochterondernemingen is de bank actief bij de ondersteuning en financiering van hypotheken,
o.a. bij de verkoop van corporatiewoningen, ook in zg. maatschappelijk verantwoorde constructies.
Daarnaast wil het recent opgerichte O .P.P. Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector
(100% BNG dochter), samenwerken met gemeenten en/of woningcorporaties bij ruimtelijke
ontwikkelingen.
In rangorde van balanstotaal (+/- NLG 115 miljard) is de nv. BNG de vierde bank van Nederland.
De plaats van vestiging is Den Haag. De bank heeft geen nevenvestigingen .
De nv. Bank Nederlandse Gemeenten heeft credit rating AAA van Standard & Poor's Corporat ion,
een AAA van Moody's en een AAA van IBCA.

Subsidies en financiering
Een stukje contemporaine geschieden is, vooral niet volledig en niet echt nodig voor het
aanwezige illustere gezelschap, wellicht wel aardig voor degenen, die de protesten tegen de
oorlog in Vietnam niet bewust meegemaakt hebben:

De periode na WO 11 kenmerkt de volkshuisvesting zich lange tijd door intensieve en indringende
overheidsbemoeienis. Inzake van zowel kwaliteit, kwantiteit, plaats, kostp r ijs en huurprijs als ook
grond kosten en bouwkosten.
Het "bruine boekje" omschreef het allemaal keurig en precies: wat is wel en wat niet tot de
grondkosten te rekenen en wat te doen om voor de grondkostensubsidie in aanmerking te
komen. En wat daarna bleef voor de exploitatie werd in 75 jaar ( de bouwkosten in 50 jaar)
annuïtair afgeschreven. Tot staatssecretaris van Dam. Want bedacht hij niet de door Frits Ymke rs
in zijn College "Inleiding in de Volkshuisvestingseconomie" zo onvolprezen uit de doeken gedane
(en stevig ondersteunde), dynamische huurprijs berekening?

Met de komst van de stadsvernieuwing medio jaren 70 wordt de druk op contingenten,
dus aantallen te renoveren en nieuw te bouwen woningen en de daarbij horende objectsubsidies
(en vooral de strijd om de verdeling ervan) almaar groter.
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Zo ook de roep om vereenvoudiging van regelingen en procedures. Uiteindelijk is het stadsvernieuwingsfonds toch een van de mooiste voorbeelden van echte decentralisatie geworden.
Met daarnaast, voor uitbreidingsgebieden , de locatiesubsidies. Met de bijdragen voor de Vinex
gebieden en Belstato zijn we inmiddels bij de eindjaren tachtig en de periode Heerma: het einde
van indringende overheidsbemoeienis en de afbouw van de omvangrijke subsidiestromen komt
in zicht.
Met de financiering van de volkshuisvesting is het wat dat betreft gelijk op gegaan. Het belang
van de produktie werd zo groot bevonden, dat de financiering van de sociale woningbouw plaats
vindt middels de verstrekking van rijksleningen , later kapitaalmarktleningen met gemeentegarantie en rijks-contra-garantie .
Met de noodzaak van bezuinigingen en het relevant zijn voor de rijksbegroting van zowel
de rijksleningen (en de garanties) als de objectsubsidies wordt in de jaren tachtig bedacht, dat
rijksleningen en garantieverstrekkingen moeten worden afgeschaft. De contouren en uiteindelijke
uitvoering van de brutering van de objectsubsidies en saldering met de uitstaande schuld in de
vorm van de rijksleningen wordt een feit.
De uitgekookte Nederlandse formule van het Waarborg Sociale Woningbouw (WSW) wordt
bedacht. Eerst nog uitsluitend voor de renovatie-productie , later voor de totale langrentende
financieringsbehoefte .
Maar daarover zodadelijk meer.

Risico en kredietwaardigheid
Alvorens uit te komen bij het uitgekookte van de Nederlandse formule (de belangstelling en
bewondering, juist vanuit het buitenland, is enorm!), zeg ik eerst iets over risico en kredietwaardigheid in het algemeen .
Er is een directe relatie tussen risico en rente . Nadat is vastgesteld, dat een bepaalde vraag naar
geld of kapitaal fjnancierbaar is, wordt het kredietrisico bepaald. Hoe hoger dat risico wordt ingeschat, des te meer waarborg of zekerheid zal worden gevraagd, en des te hoger de te betalen
rentevergoeding zal zijn. Dat is niet een narigheidje van de geld of kapitaalverstrekkers, die zich
gedragen als middeleeuwse woekeraars, maar onderwerp van ook hier doordachte regelgeving.
We spreken dan (o.a.) over het solvabiliteitsbeslag, d.w.z. het percentage van de te verstrekken
lening, dat het verstrekkende financiële instituut zelf aan eigen vermogen moet aanhouden .
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Het zal duidelijk zijn, dat naarmate dit solvabiliteitsbeslag groter is (regels Nederlandse Bank
DNB) en kredietrisico beoordeling en debiteuren bewaking omvangrijker, dit zijn weerslag vindt
in een hogere prijs, dus hogere rente.
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Deze regelgeving en het toezicht daarop van de centrale bank (Wet Toezicht Kredietwezen
WTK) is begrijpelijk: een default ook al is het maar de schijn van problemen in de financiële
sector moet echt worden voorkomen. (Voorbeelden: recent de Japanse bankensector, maar denk
ook aan de hypotheekbanken in Nederland eind jaren '70 begin '80 en de Vie d'Or kwestie in
het Verzekeringswezen).
De kredietwaardigheid van de Nederlandse publieke sector is zeer hoog. Het solvabiliteitsbeslag
is nul door wet- en regelgeving (Gemeentewet, FVW (art. 12), Filo). Rente spread t.O.V.
staatsleningen is zeer laag door deze kredietwaardigheid (en BNG), ook in vergelijking met ons
omringende landen .
Idem dito voor de corpo-sector: gemeentegaranties of - in toenemende mate - borging door het
WSW (Waarborgfonds met achtervang van rijk en gemeenten).
Door achtervangconstructie (eerst de corporatie zelf, dan saneren met behulp van DFY,
daarna WSW en dan pas de achtervang), niet relevant voor overheidsschuld (EMU criterium!),
een uitgekookte formule. Ook hier is het solvabiliteitsbeslag nul, lage rente spread t.O.V. staatsleningen.
Conclusie: lage rente, minder belasting of lagere huur c.q. lagere last voor de corpo-sector
(totale schuld NLG 120 miljard., dus I basispunt renteverschil NLG 12 miljoen. op jaarbasis).
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De opleiding VHV
En dan nu de slotvragen:Welke inzichten heeft de opleiding Volkshuisvesting indertijd
meegegeven en welke eisen moeten er nu gesteld worden? Of moeten we het overlaten aan de
economen en de accountants?
U begrijpt, ik geef slechts mijn eigen ervaring en subjectieve mening. Indertijd: macro-, micro- en
grondeconomie als keuzevakken en het reeds genoemde, onvolprezen, "Inleiding in de
Volkshuisvestingseconomie" van Frits Ymkers. Bestaat dat nog?
Zo niet, dan moet het onmiddellijk weer worden ingevoerd, uiteraard voorafgegaan door iets als
de "Geschiedenis van de Volkshuisvestingseconomie".
Op de sheet staat voor de opleiding van nu, een ?

Wel ben ik van mening, dat ingenieurs vooral techneuten moeten blijven, volkshuisvestingsingenieurs sociale techneuten, die wel een balans van een woningcorporatie moeten kunnen
lezen.
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En het in hoofdlijn weten van het verschil tussen een valuta-swap en een FRA kan ook geen
kwaad, hoewel ze daaraan ook al wat doen op het VWO. Het echt ingewikkelde werk moet dan
worden overgelaten aan economen, treasurers en accountants.
Met dank voor Uw aandacht.
Pim Vermeulen

lid van de Raad van Bestuur van de nv. Bank Nederlandse Gemeenten.
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De toegevoegde waarde van het ontwerp
(Er was geen tekst van dhr. Patijn voor de publicatie beschikbaar).
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Bouwuitvoering: ook het bouwbedrijf is veranderd in de
afgelopen 25 jaren
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Het beeld dat ik bij u wil oproepen verhaalt over de veranderende rol van het bouwbedrijf in
het volkshuisvestingsproces - het is een bedrijfservaring - de rol van een bouwkundig ingenieur
in een bouwpraktijk.
Aan de hand van een tweetal projecten kan ik u een beeld schetsen.
Een project woningen in de wijk Nieuwland Schiedam, gerealiseerd in de zestiger jaren,
zogenaamde Muwi systeemwoningen.
Een project woningen in de wijk Groothandelsmarkt Den Haag, gerealiseerd in de negentiger
jaren door Muwi in een publiek private samenwerking met de gemeente.
Op plaatjes ogenschijnlijk alleen een verschil in tijdsbeeld in het proces van realisatie echter een
wereld van verschil.

Nieuwland (zestiger jaren)

Groothandelsmarkt (negentiger jaren)

• de woningen staan er nog
• de troonrede sprak over kwantitatieve
woningnood
• bouwbedrijf - materiaalschaarste
- tekort aan bouwvakkers
- groeiende productievraag

• de woningen zijn net opgeleverd
• kwaliteitsdebat over de woningbouw
• risicopartcipatie m.b.t. woningbouwproduktie

• bouwsystemen, prefabricage
• productontwerp, woningtype
• uitbreidingsnieuwbouw

•
•
•
•
•

woningdifferentiatie
buurtcultuur
optimaliseren grondexploitatie
marktexpertise
herbestemming binnenstedelijke functies

• terugtredende overheid m.b.t . investeringsrisico, exploitatierisico en regelgeving
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• centraal, tot op detail regulerende
overheid, contingenten
• nr. één op politieke agenda
• kwaliteits- en prijstoetsing en
huurprijsbeleid
• voorschriften en wenken

= huurwoningen, uitsluitend nieuwbouw

• regisserende overheid
• taken en verantwoordelijkheden naar
marktpartijen
• bouwbesluit
• prestatieafspraken

= huur-, koopwoningen, bedrijfsruimten,
infrastructuur

= het bouwbedrijf (aannemer) met eigen
tekenkamer, constructieafdeling, fabrieken,
verdergaande standaardisatie

= bouwonderneming, initiërend, projectontwikkeling, financiering, uitvoering, risicodragend

De omslag van 'overheid naar markt' is in deze jaren bouwpraktijk overduidelijk te zien.
Een omslag met een cruciale betekenis voor het uitvoerend bouwbedrijf.
De aanpak en realisatie van het plan voor de Groothandelsmarkt in Den Haag is een voorbeeld
van de gewijzigde bouwpraktijk. Het bouwbedrijf ontwikkelt zich hierbij van organisator van
bouwcapaciteit naar een bouwonderneming met verantwoordelijkheid voor bouwontwerp,
uitvoering en afzet.
Een proces dat zich bij tal van bouwinitiatieven laat zien.
• Risicodragende participatie van bouwondernemingen bij 'traditionele' stadsvernieuwingsoperaties in bijvoorbeeld de wijken Bospolder Tussendijken en Oud-Mathenesse in
Rotterdam. Door de gemeente Rotterdam geëntameerde ontwikkeling voortkomend uit het
gevoerde debat 'vernieuwing van de stadsvernieuwing' ten tijde van het 650 jarig bestaan van
de stad.

• De herstructurering van de oude havengebieden Borneo en Sporenburg in Amsterdam tot
woongebied waarbij de projectontwikkeling vanaf het stedebouwkundig plan tot en met de
realisatie is vormgegeven door het ontwikkelingsbedrijf New Deal BY, een samenwerkingsverband tussen bouwondernemingen en woningbouwcorporaties.
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• De ontwikkeling van de VINEX-Iokatie op Ypenburg waarbij in een buurtgewijze aanpak
de grondexploitatie en de planontwikkeling wordt overgegeven aan risicodragende bouwondernemingen, op basis van prestatiecontracten.
U zult begrijpen dat deze snelle ontwikkelingen in de posities die overheid en bouwondernemingen binnen deze bouwpraktijk innemen, nieuwe functies creëert en kwalificaties
vraagt.
Een rol voor de ingenieur in het bouw- ontwikkelingsbedrijf. Een creatief ingenieur, in itiatiefnemend, met ontwerp-kennis van stedebouw en architectuur, geëngageerd en betrokken
bij de bouwopgave, met kennis van de binnen de volkshuisvesting werkende organisaties,
met exploitatiekennis en managementvaardigheden.
Meer markt, minder overheid geeft mogelijkheden voor de bouwonderneming om actief te
participeren in het totale proces om tot bouwrealisatie te komen, Zowel bij instandhouding,
verbetering als nieuwbouwprojecten in de volkshuisvesting als ook binnenstedelijk en op
uitbreidingslokaties.
Een verdere professionalisering van de rollen die de bouwonderneming hierbij vervult vraagt om
hooggekwalificeerde mensen.
Een ingenieursopleiding kan hiervoor een goede basis leggen.
ir. J.T.G. Schutten
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Visie vanuit de Woonconsument
Inleiding
Mijn naam is Mechtild Linssen. Tot een jaar geleden werkte ik bij de Woonbond en sinds een
klein jaar werk ik bij Linssen en van Asseldonk een adviesbureau van twee vrouwen die zichzelf
adviseurs in de volkshuisvesting noemen.
Wij doen verschrikkelijk leuk werk. Meestal zijn het klussen waar meerdere partijen,
ook bewoners bij betrokken zijn. Wij fungeren dan als externe voorzitters of projectleiders.
Als zodanig treden wij nogal eens op als conflictbemiddelaars. Meestal zijn dit conflicten tussen
overheden en corporaties of conflicten tussen die partijen met bewoners.

Wij durven te stellen dat in de VHV-opleiding veel te weinig kennis en vaardigheden opgedaan
worden over bewoners en bewonersorganisaties om bewoners werkelijk een serieuze
gesprekspartner te laten zijn. Wij komen op dit punt veel geknoei tegen , waardoor bewoners
vaak op de kast vliegen en soms zelfs door het lint gaan en waardoor gemeenten en corporaties
nogal eens moedeloos worden en geneigd zijn het bewonersbijltje erbij neer te gooien.
Ik ben de laatste spreker in een lange rij , dus ik moet het niet te moeilijk maken . Ik ga gewoon
aan de hand van een paar voorbeelden uit de praktijk vertellen hoe het zoal gaat met het
betrekken van bewoners bij de volkshuisvesting en hoe dat misschien beter zou kunnen.
Mij is ook gevraagd om eisen te formuleren die je heden ten dagen aan de opleiding
volkshuisvesting zou moeten stellen. Ik eindig daarom met wat tips voor de opleiding.
Huurdersorganisaties als belangenbehartigers van de klanten van de corporatie
We kregen eens te maken met een corporatie die zwaar gefrustreerd was over de onderhandelingen met haar huurdersraad over het huurbeleid . De huurdersraad was er overigens ook
zeker niet tevreden mee .
Eigenlijk was de corporatie zwaar gefrustreerd over het algehele functioneren van die
huurdersraad. Daar maakte één man de dienst uit, die zo zijn stokpaarden en standpunten had .
De andere leden van de huurdersraad liepen daar klakkeloos achteraan. Als gevolg daarvan
bestonden bij de corporatie ook grote twijfels over de mate waarin de huurdersraad naar de
achterban terugkoppelde.

De corporatie besloot intern het overleg met de huurdersraad op een lager pitje te zetten en
veel meer energie te gaan steken in enquêtering van individuele bewoners om te weten wat
onder bewoners leeft; zogenaamde exit-enquêtes, enquêtes na de afhandeling van een onderhoudskiacht, u kent dat wel.
De huurdersraad had dat eerst nog niet zo in de gaten , totdat in dezelfde vergadering waarin
de begroting van de huurdersraad aan de orde kwam en de gevraagde bijdrage maar ten dele
werd toegezegd, eveneens werd medegedeeld dat de corporatie meer geld vrij ging maken voor
verbetering van de dienstverlening aan de huurders.
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Dit laatste werd gebracht als boodschap waar de huurdersraad blij mee zou moeten zijn.
Maar de huurdersraad legde een relatie met de eigen begroting en was furieus. De achterban
werd opgeroepen om de aangekondigde enquête over de kwaliteit van de dienstverlening, waar
ook nogal wat geld mee gemoeid was, te boycotten ....
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Het komt vaak voor dat corporaties kiezen voor twee gescheiden communicatie-lijnen, een naar
de georganiseerde klant en een naar de individuele klant.
Wij snappen niet dat corporaties hun huurdersorganisaties niet nadrukkelijk bij hun activiteiten
ter verbetering van de dienstverlening aan de individuele klant betrekken. Daarmee zouden zij
twee vliegen in één klap slaan:
I.

Ze kunnen er een leuk, gezamenlijk project van maken, gericht op meer tevreden klanten
van de corporatie en meer tevreden leden van de achterban van de huurdersorganisatie;
daarmee kan voor beide partijen bewezen worden dat overleg met elkaar niet altijd
kommer en kwel hoeft te zijn, maar ook positieve resultaten kan opleveren voor allebei ;

2.

Ze kunnen de huurdersorganisatie helpen met het kijken naar de eigen achterban en de
gedifferentieerde wensen die daar leven, want het is waar dat veel huurdersorganisaties
dat nog weinig doen. Ik vind alleen dat je dan niet moet zeggen: jullie zijn niet representatief. Je moet de huurdersorganisaties kansen bieden te groeien .

Kortom, het is jammer dat veel corporaties hun heil tegenwoordig zoeken in het verbeteren van
de relatie met hun individuele klanten buiten hun huurdersorganisaties om. Daardoor veroorzaken ze vaak irritatie bij hun georganiseerde klanten, terwijl samenwerking op dat thema juist
nieuwe kansen voor de relatie corporatie-huurdersorganisatie biedt. De Woonbond begeleidt
een aantal projecten op dit terrein die onze stelling bewijzen.
Bewonersorganisaties als producenten

Het thema leefbaarheid. Alle mensen in de sector die er verstand van zeggen te hebben, zijn
het er over eens dat betrokken bewoners onmisbaar zijn voor een leefbare buurt.Vervolgens
wordt er veel geklaagd over het feit dat het zo moeilijk is om bewoners voor hun buurt te
interesseren.
Er was eens een naoorlogse wijk waarvoor met veel bombarie een wijkplan in het kader van het
Grote-Steden-Beleid gemaakt moest worden met voorstellen voor de besteding van
Kohnstamm- ofTommel-gelden.
De ambtenaren die belast waren met de communicatie met de bewoners tijdens de voorbereiding en uitvoering van dit plan, zaten menigmaal te zuchten en te steunen, als er wéér
dezelfde oude getrouwen hadden gereageerd op de oproep in een huis-aan-huis-foldertje en de
plaatselijke krant.
Juist in een wijk waar van de oorspronkelijke gezinnen enkel ouderen over blijven, waar steeds

meer allochtonen, startende alleenstaanden en snel weer verhuizende tweeverdieners wonen,
is het zaak na te denken over de vorm waarin je de betrokkenheid van bewoners moet gieten.
Daar was echter geen tijd voor, zeiden de ambtenaren .
Toen wij werden ingehuurd voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de wijk, kwamen
we er snel achter waar je de verschillende groepen bewoners kon vinden.
Met name via de schoolhoofden, een paar actieve bewoners met honden die zich "de ogen en
oren van de buurt" noemen en de eigenares van de bloemenzaak op de hoek van het winkelcentrum.Veel van de allochtonen moest je zoeken op de ouderavonden van de scholen. Een deel
van de werkenden zaten op zondag rond de middag in het café op het plein omdat ze daar na
het joggen een glaasje gingen drinken en de ouderen moest je overdag uitnodigen in hun eigen
buurtje, omdat ze 's avonds niet over straat durven. Ongevraagd werd ons verteld waar de
verschillende jongerengroepen zich ophielden die de buurt onveilig maakten, als we ook in die
bevolkingscategorie geïnteresseerd waren.
Vervolgens hebben we daarop anticiperend verschillende dingen bedacht om de mensen bij de
wijk-analyse en de ideeën voor de toekomstvisie te betrekken. Bijvoorbeeld een excursie naar
vergelijkbare wijken, een tekenwedstrijd voor de leerlingen op de lagere scholen met een prijsuitreiking waar ook de ouders voor werden uitgenodigd. Hetzelfde met een opstelwedstrijd
voor de middelbare school , workshops en groepsgesprekken. Daardoor verschenen er op een
gegeven moment nieuwe gezichten op een wijkbijeenkomst, waar de eerste ideeën voor de
toekomstvisie werden gepresenteerd en bediscussieerd. Daardoor gaven nieuwe mensen zich
later op voor de afsluitende werkconferentie en daar kwam veel waardevols uit.
Om een lang verhaal kort te maken, over het belang van bewonersparticipatie met het oog op
een leefbare wijk, hoeven we niet te discussiëren . Over de manier waarop dat georganiseerd kan
worden, zijn we echter nog lang niet uitgeëxperimenteerd. Weet wel, dat allochtone bewoners
beslist interesse hebben in de toekomst van hun wijk, als zij bijvoorbeeld via hun kinderen
uitgenodigd worden om daarover mee te denken. Dat geldt ook voor andere groepen , als je
rekening houdt met hun mogelijkheden. Ook kunnen enquêtes en leuke bijeenkomsten waarop
de enquête-uitslag wordt gepresenteerd en de conclusies worden bediscussieerd werken.
Zeker als de bewoners bij de uitnodiging gevraagd worden lekkere hapjes voor bij de borrel
mee te nemen en dat die worden vergoed.
Daarmee kom ik op een ander stokpaardje dat ik graag kwijt wil naar aanleiding van de
herstructureringsopgave waar overal in de sector over wordt gesproken .
De stelling die steeds weer in de praktijk wordt bewezen, is dat herstructurering en vergroten
van de differentiatie in een wijk nooit een doel op zich mag zijn. Als je plannen gaat maken voor
een wijk, moet je je primair richten op de bewoners die er al wonen .Voor die mensen moet je
de wijk beter, leefbaarder en desgewenst gedifferentieerder maken. Doe je dat, dan kun je, als
dat aan de orde is, een uitstroom-proces stoppen en kun je verwachten dat de wijk voor nieuwe
groepen instromers interessant wordt. Te veel komen wij tegen dat differentiatie als doel op zich
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wordt gepresenteerd en de zittende bewoners het idee wordt gegeven dat zij niet goed genoeg
zijn en plaats moeten maken voor mensen met hogere inkomens. Als plannen zo worden
gepresenteerd, dan kun je uiteraard weerstand verwachten. Als je je er bewust van bent dat je
bij herstructureringsplannen primair de zittende bewoners iets te bieden moet hebben en daar
ook over nadenkt, kun je veel tegenwerking voorkomen.
En als de bewoners tevreden zijn met de bestaande differentiatie, moet je je afvragen of je die
dan wel moet veranderen . In elk geval moet je dan een aantrekkelijk perspectief bedenken voor
de mensen die daarvoor moeten wijken.
Wij zijn als voorzitter betrokken bij een onderhandelingsteam met bewoners, corporatie en
gemeente om een ingreep te bepalen voor een paar buurten met enkel kleine, goedkope huurwoningen. De eigenaar wilde ingrijpend verbeteren met veel samenvoegingen of anders slopen,
onder meer met meer differentiatie als doel. De bewoners pleitten voor behoud en vonden dat
daarvoor een beperkte opknapbeurt voldoende was. Het stadsdeel nam een neutrale positie in.
Ik was blij verrast over de reactie van Hugo Priemus toen ik hem belde in het kader van dit
project of het OTB een woonwensen-onderzoek zou willen doen in deze buurten.
Hugo had weinig tijd nodig om te snappen waar het om ging: 'Een onderzoek om de gedifferentieerde wensen van de bewoners te achterhalen, bedoel je?' Dat was de spijker op zijn kop.
Alle partijen moesten van hun eenzijdige standpunten af. Anders zou er nooit een compromis
kunnen komen . Een enquête om de gedifferentieerde bewonerswensen te achterhalen zou
ruimte moeten scheppen bij de bewoners om over differentiatie te willen praten. Anderzijds
zou de eigenaar op grond van zo'n enquête moeten erkennen dat een deel van de bewoners
inderdaad tevreden is met de huidige woning.
Uiteindelijk was de uitslag van de enquête veel minder gedifferentieerd dan wij en ook het OTB
van elders gewend zijn . Het zijn dan ook bijzondere buurten. In ieder geval geen buurten waar je
zou moeten differentiëren omwille van de leefbaarheid. Misschien wel integendeel. De buurten
vormen een hechte gemeenschap. Een gemeenschap van mensen die het sociaal economisch niet
makkelijk hebben en het leven samen leefbaar houden. Misschien zijn de bewoners wel terecht
benauwd voor de plannen om een deel van de woningen voor marktprijzen te gaan verkopen
en veel hogere huren te gaan vragen aan nieuwkomers. Zij zijn bang dat hierdoor de sociale
structuur om zeep wordt geholpen. Zij komen met voorbeelden van andere, vergelijkbare
buurten, waar de huren bij leegkomst worden opgetrokken. Daar komen wel hogere inkomens
op af, maar die wonen er steeds maar kort, omdat ze doorstromen naar een andere-, vaak
koopwoning. Men vindt dergelijke vluchtige bewoners helemaal niet bevorderlijk voor de sociale
structuur van de buurt. Die mensen bemoeien zich helemaal niet met de buurt, is de ervaring
van hun collega-bewonersorganisaties.
Kortom, laat differentiatie nooit een doel op zich
mensen vast te houden die anders vertrekken en
groepen te voorkomen, als dat de leefbaarheid in
aan de orde zijn, dan moet je met het oog op de

zijn. Differentiatie kan een middel zijn om
om een eenzijdige instroom van zwakke
de wijk bedreigt. Maar als die bedreigingen niet
leefbaarheid in elk geval niet differentiëren.

Nog een voorbeeld .
Er was eens een corporatie die flats wilde 'optoppen' en op de koppen van de flats torentjes
met liften wilde plaatsen om met name meer geschikte woningen voor ouderen te maken .
Voor de bestaande woningen had de corporatie geen plannen.
Er werd een informatiebijeenkomst voor de bewoners georganiseerd. De corporatie was zeer
verbaasd dat erg negatief werd gereageerd op haar creatieve plan om een serieus probleem
in de buurt op te lossen; dat veel ouderen de wijk uit moesten, omdat er nauwelijks geschikte
woningen voor hen waren .
De bewoners waren bang voor extra overlast op de trappen en voor geluidsoverlast op de
bovenste verdiepingen. Ze hadden berekend dat de extra woonlaag veel zon wegnam van de
benedenverdiepingen van de volgende flat. Ze waren er tegen dat er torentjes tegen hun flats
zouden worden gezet. Daarmee zou de ruimtelijkheid van de buurt geweld worden aangedaan .
Ze hadden over 'verstedelijken' en 'verdichten ' gehoord en dat wilden ze niet. Er konden geen
garanties worden gegeven dat de ouderen in de bestaande woningen naar de nieuwe woningen
zouden kunnen doorstromen. En men was boos dat een aantal wensen met betrekking tot de
huidige woningen niet in de plannen waren meegenomen, terwijl ze wel een tijd last zouden
krijgen van de bouw. De corporatie had de neiging om de bezwaren van de bewoners te
bagatelliseren, waardoor de boosheid van de bewoners alleen maar groter werd .
Pas na de informatiebijeenkomst en na een enquête, waaruit bleek dat de meerderheid van
de bewoners inderdaad tegen de plannen stemde, besefte de corporatie dat ze had moeten
nadenken over de presentatie van het plan aan de bewoners. Ze dacht dat ze een prachtig
aanbod deed, maar feitelijk vroeg ze de zittende bewoners om in te stemmen met een plan voor
andere bewoners, waar ze nog last van zouden hebben ook.
Pas toen de corporatie ook met verbeterplannen voor de bestaande woningen kwam,
verbeterde langzaam het klimaat om ook over het oorspronkelijke plan te praten.
We zijn ervan overtuigd dat de bewoners veel sneller hadden ingestemd met het plan als de
corporatie meteen met een aanbod naar de huidige bewoners was gekomen en bij de presentatie van de uitbreiding de bezwaren van de bewoners had erkend en verzacht. Daarna had
gevraagd kunnen worden om er met het oog op de ouderen in de wijk toch mee in te stemmen.
Tot zover de bewonersorganisaties als belangenbehartigers van consumenten en als producenten
van leefbare wijken. Nog een tip: nodig bewoners nooit uit om mee te praten over herstuctureringsplannen omdat het zo belangrijk is om 'draagvlak' onder de bevolking te creëren.
Zoiets is beslist niet wervend. Bewoners willen niet gevraagd worden om draagvlak te bieden.
Zij willen aangesproken worden op hun ervaringsdeskundigheid als gebruiker van de woning en
de woonomgeving en als lid van het bewonersnetwerk in een buurt. Zij willen ook dat hun
inbreng herkenbaar wordt in de plannen, dus leg nooit plannen voor die daarvoor al in een te
ver stadium zijn.
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Bewoners als partij
Tot slot de rol van bewoners als partij. Wij hebben de indruk dat bewoners steeds vaker buiten
overleggen tussen corporaties en overheden worden gehouden die gericht zijn op volkshuisvestelijke prestatie-afspraken. Dat heeft denk ik veel te maken met slechte ervaringen met
pogingen om bewoners daarbij een positie te geven. Het is inhoudelijk dan ook een zware klus
voor bewonersorganisaties.
Toch baart deze ontwikkeling ons grote zorgen.
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Op dit moment zijn het vooral bewonersorganisaties die de corporaties aanspreken op hun
primaire taak. Het zijn de bewonersorganisaties die behalve betaaibaarheid ook aandacht vragen
voor kwaliteit en keuzevrijheid voor de doelgroep. Veel corporaties maken in hun beleid onderscheid tussen de doelgroep, waarvoor de betaaibaarheid voorop staat, en de overige bewoners
waarbij de kwaliteit voorop staat. De 'kernvoorraad' wordt in het beste geval in goede staat van
onderhoud gehouden, de ingrijpende verbeteringen worden vooral in de overige voorraad
gerealiseerd. Onder andere omdat er geen subsidies meer zijn en hoge investeringen in de
kernvoorraad erg onrendabel zijn. De prestatie-afspraken tussen corporaties en gemeenten zijn
vaak alleen kwantitatief. Het gaat dan om aantallen goedkope en betaalbare woningen, maar niet
over woninggroottes of kernkwaliteiten daarbij.
In Amsterdam waar het Steunpunt Wonen op stedelijk niveau als belangenbehartiger van
bewoners optreedt, vind ik dat bewezen wordt hoe belangrijk het is dat het bewonersbelang bij
volkshuisvestelijke afspraken wordt behartigd. Wellicht moet je de conclusie trekken dat de
belangenbehartiging op dat niveau beter door professionals kan gebeuren, mits die natuurlijk
door de plaatselijke bewoners worden gecontroleerd.
Veel meer te vertellen
Eigenlijk zou ik veel meer willen en kunnen vertellen. Maar die gelegenheid komt wellicht nog bij
de discussie.

Welke tips heb ik voor de opleiding?
• Leer de studenten dat 'de' bewoner niet bestaat, dat je veel soorten bewoners hebt met
heel verschillende en moeilijk voorspelbare wensen, leer hen ervaren dat ook wensen van
individuele huishoudens die tot een zelfde groep behoren qua samenstelling en qua inkomen
heel verschillend kunnen zijn (belangrijke conclusie n.a.v. aanbodsystemen).
• Leer studenten over de specifieke kenmerken van bewonersorganisaties: vrijwilligersorganisaties met allemaal individuen die soms tegenstrijdige wensen en belangen hebben en
soms toch samen een vuist willen/moeten maken; vrijwilligersorganisaties waar steeds meer
volkshuisvestingskennis en inhoudelijke inbreng van wordt verlangd; ga d'r maar aanstaan;
die specifieke kenmerken worden vaak zwaar onderschat.

• Leer studenten over de randvoorwaarden die bewoners stimuleren om als producenten,
consumenten en/of partij in de volkshuisvesting te participeren, en laat hen ook pogingen van
gemeenten en corporaties analyseren om bewoners bij zaken te betrekken; wat zijn succesen faalfactoren?
• Leer studenten over de factoren die bepalend zijn voor de leefbaarheid in wijken ; leer hen
over succesvolle ingrepen/activiteiten/investeringen die de leefbaarheid verbeteren .
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• Leer studenten over de verschillende manieren waarop bewoners hun woningen gebruiken,
welke knelpunten zij tegen komen, welke elementen hen doen beslissen om naar een andere
woning om te zien, en hetzelfde met betrekking tot de woonomgeving/de openbare ruimte.
• leer experimentele, multi-functionele, flexibele woningen ontwerpen .
• Leer experimentele, multi-functionele, flexibele, uitnodigende inrichtingen van de openbare
ruimte te ontwerpen.
En tot slot vind ik dat in de opleiding te weinig wordt geleerd wat belangrijke aspecten zijn van
het managen van een afdeling of een organisatie .Veel mensen komen in leidinggevende functies
terecht en vinden hun draai daar wel, al dan niet met hulp van wat trainingen . Maar studenten
bewust maken van keuzes die gemaakt kunnen worden in stijlen van leidinggeven, in culturen
binnen afdelingen, diensten en bedrijven en een beetje misschien ook in organisatie-structuren,
is misschien wel zinvol.
In elk geval ben ik ervan overtuigd dat het functioneren van de communicatie tussen instellingen
en bewoners en bewonersorganisaties veel te maken heeft met de kwaliteit van het management
van die instellingen.
Mechtild Linssen
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Het onderwijs ter discussie ....

ou..

Dinsdag 22 oktober scharen een tiental studenten bijeen op uitnodiging van de organisatie van
het jubileum om de forumdiscussie voor te bereiden. De discussie moet als onderwerp het
onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op actuele problemen in de praktijk hebben,
zo wordt omschreven. Als voorbereiding op de discussie zijn we in het bezit van een paar korte
omschrijvingen van de onderwerpen die de sprekers van Hugo Priemus als missie hebben
meegekregen. Beide partijen, zowel de sprekers als de studenten missen van elkaar de informatie
die er nodig is om te discussiëren : de sprekers over de opleiding, de studenten over de eisen
van de praktijk aan de opleiding. De uitwisseling zal tijdens het debat moeten plaatsvinden.
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Onder de aanwezige studenten ontstaat al snel een discussie over de wijze waarop de inspraak
van bewoners in het onderwijs wordt meegenomen . De wensen van bewoners en de inspraak
van bewoners is in het TU-onderwijs geminimaliseerd: op basis van wat statistisch materiaal en
grof woonwensen-onderzoek (type: "iedereen wil een twee-onder-een-kapper met tuin") wordt
vormgegeven aan "de" veranderende woonwensen . Omgaan met bewoners komt aan de orde in
"bouwen voor de buurt" (V3) waarbij minimale ingrepen, beslist niet slopen en veel beheer de
oplossing is. Samen met bewoners ontwerpen, betrekken van huurdersverenigingen bij ingrepen
en beheer is iets wat alleen als abstractie aan de orde komt! De discussie lijkt niet te stoppen,
en het is jammer dat we door moeten naar een volgend onderwerp.

In de loop van de avond komen diverse kritische punten naar voren in de discussie aan de hand
van de korte omschrijvingen. Het betrekken van verschillende instanties buiten de corporaties,
particuliere woningbeheerders/eigenaars en gemeente bij de aanpak van problemen in de
wijk/stad/woningvoorraad komt niet naar voren in de studie. Bij diverse onderwerpen strandden
we in een inhoudelijke discussie, waarbij diverse geruchten, denkkronkels en de vermeende
inhoud van tijdschriften over de tafel gaan. Er heerst een overeenstemming tussen de studenten
over één standpunt: de huidige opleiding is het niet helemaal. Het probleem van het huidige
probleem-gestuurd onderwijs is dat het niet wordt gestuurd door problemen uit de praktijk
maar zich richt op fictieve situaties en uitgaat van vaststaande oplossingsrichtingen, die ten
hoogste per module weer verschillen. Hierdoor heeft geen student meer echt het gevoel zich
met de praktijk of met voor de praktijk relevante problemen bezig te houden . De gekozen
cases worden tot fictieve situaties teruggebracht, al was het alleen maar omdat het te veel
inspanning is om elk jaar voor een nieuwe case materiaal te verzamelen. Het zelf verzamelen van
de informatie en problemen gebeurt hoogstens in een ZOP-module, een module waarbij de
inhoud en leerdoelen (van te voren) door de deelnemers zelf worden bepaald.
Aan het eind van de avond heb ik er een zeker vertrouwen in dat een forum-discussie over het
onderwijs op één of andere manier wel zal lukken, discussie onder studenten is er genoeg.
Dan is de grote dag van het jubileum daar. Tijdens de lezingen hou ik bij elke lezing nauwlettend
bij wat de verschillende sprekers meldden over het takenpakket van een volkshuisvestings-
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ingenieur. De ingenieur moet een vak leren, het vak moet zich innoveren en verbreden: richting
de regio en niet alleen meer wonen maar ook werken (pouw), niet alleen meer voor de onderkant (Kuenzli). Creatief en innovatief (Schutten).
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Het blijft onduidelijk, wat wil men nu: alles en nog meer of toch iets meer specifieks?
Vragen worden gesteld, antwoorden niet gegeven. De discussie verzandt in een vraag en (geen)
antwoord-spelletje, wat niet anders dan slaapverwekkend kan zijn geweest. Op het meer in detail
gaande commentaar van Mechteld Linssen na, doet geen van de oude garde concrete uitspraken,
informatie over wat de praktijk wil kan immers leiden tot de voor de discussie broodnodige
informatie-uitwisseling. De voorzitter schakelt snel door van student naar student, zodat nog
maar wat vragen worden gesteld en sluit af.
Vroeger, verzucht Hugo Priemus als afsluiting van het forum, had je nog studenten die naar
voren kwamen in de collegezaal en riepen "Gelul!". Tegenwoordig is de student hier kennelijk te
beleefd voor.
Gelul. ....
Maarten van der Gaag
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VHV-jubileumcongres
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Op 24 oktober 1997 werd er een jubileumcongres gehouden , dat georganiseerd was door
de vakgroep volkshuisvesting en stadsvernieuwing ter ere van het 25 jarig bestaan van de
vakgroep. Tijdens dit congres werden lezingen gegeven door verschillende oud leerlingen van
de vakgroep.
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Zo was daar Wytze Patijn, die het geschopt heeft tot rijksbouwmeester, die in zijn lezing
vertelde over zijn ontwerpen, zijn inspiratiebronnen en anekdotes uit de praktijk. Zo was er ook
André Ouwehand die vertelde over het souterrain van de woningmarkt en hoe de gemeente
Rotterdam omging met inwoners met een zeer laag inkomen. Pim Vermeulen bracht een verhaal
over de financiële kant van het volkshuisvestingsverhaal, terwijl Mechtild Linssen de bewoner
geheel centraal stelde in haar bijdrage aan dit congres. Opvallend aan de lijst van lezinggevers
was wel dat verreweg de meeste van hen hun opleiding al in een grijs verleden hadden afgerond.
Het had de dag kunnen verrijken als er wat meer recenter afgestudeerden verslag hadden
kunnen doen van hun ervaringen in de praktijk.
Uit het aanbod van lezinggevers viel op te maken dat je als volkshuisvester terecht kan komen
in vele verschillende velden die soms nog maar zijdelings te maken hebben met het directe
werkterrein zoals dat aan bod komt in de opleiding tot volkshuisvester.
De kernvraag van dit congres was dan ook of de opleiding nog wel aansluit bij de praktijk.
De vraag of de opleiding zoals die nu is aansluit bij de praktijk stond centraal in het programma
onderdeel waarbij een panel van studenten door middel van kritische vragen aan de sprekers
een antwoord op deze vraag probeerde te vinden . Helaas was er voor dit onderdeel van de dag
niet voldoende tijd. Wel was er tijd om het ontstaan van een nieuwe commissie aan te kondigen,
die zich bezig gaat houden met deze vraag, bestaande uit een groot deel van de lezingevers.
Het is waar dat de opleiding zoals die nu is lang niet bij alle werkterreinen van de sprekers
even goed aansluit. De vraag is alleen of dit een probleem is. Een feit is dat alle sprekers met als
achtergrond de opleiding tot volkshuisvester aan de baan zijn gekomen die zij nu hebben .
Een ander punt is ook dat de duur van de opleiding eindig is en dat daarin een beperking ligt
van de stof die men mogelijkerwijs in een opleiding tot zich kan nemen . Het lijkt mij daarom
van belang dat de opleiding tot volkshuisvester mede een wijze van denken meegeeft, waarmee
mensen zich snel aan kunnen passen aan verschillende omstandigheden en snel nieuwe kennis
tot zich kunnen nemen. Op deze wijze zouden zij in verschillende velden snel inzetbaar zijn.
Er zou dan dus een breed pakket aangeboden moeten worden en onderzoek zou een wezenlijk
deel van dit pakket moeten zijn . Natuurlijk kan elke opleiding verbeterd worden, maar naar mijn
mening voldoet de opleiding tot volkshuisvester op dit moment redelijk aan deze eis. Een bewijs
daarvoor wordt geleverd door het brede veld waar binnen volkshuisvesters kennelijk inzetbaar
zijn.
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Dat er onvoldoende tijd was om de inbreng van het studentenforum voldoende tot zijn recht
te laten komen kwam omdat er een heerlijk koud buffet klaar stond voor de aanwezigen.
Dit buffet was werkelijk verrukkelijk. Onder het genot van de heerlijkste gerechten werd aan de
vele tafeltjes nagepraat over de volle dag waarop wel 8 sprekers een toelichting hadden gegeven
over hun kant van de volkshuisvesting.
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Na deze maaltijd was er een vervolg van de dag in het cultureel centrum Mekelweg 10. Er was
een band uitgenodigd en een cabaretier. Tot in de late uurtjes werd er bijgepraat door oude
bekenden die elkaar soms na jaren weer terug zagen en nieuwe bekenden die discussieerden
over het huidige onderwijs zoals zij dat op dit moment ondervinden. Er werd gedanst en
geproost en daarmee was het jubileum ten einde.
Jacobine Klijberg
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Verslag Forumdiscussie
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In het studentenforum hadden zitting: Olaf van der Aa, Justin Klein, Jacobine Klijberg, Maarten
van der Gaag, Sam Zonneveld, Leontine Rodewijk, Judith Otte en Lieke Ritzema (deze laatste
drie van de Universiteit Wageningen) .
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Ter afsluiting van een dag vol lezingen die het thema 'Onderkant en Bovenkant van de woningmarkt; taken voorVHV-ingenieurs' belichtten, werd er een discussie gehouden tussen de
sprekers en studenten van de afstudeerrichting Volkshuisvesting van de faculteit Bouwkunde.
Hieronder volgt een korte samenvatting van de punten die tijdens deze discussie behandeld zijn.
Hugo Priemus opent de discussie met een inleiding. Daarin wordt aangekondigd dat er een
adviescommissie ingesteld gaat worden onder aanvoer ing van Pim Vermeulen met als centrale
vraag 'concrete ideeën en suggesties over de toekomst van de Volkshuisvestingsopleiding te
ontwikkelen.'
Voordat de discussie begint wordt er bij stil gestaan hoe het huidige onderwijs in elkaar zit.
Een opvallend verschil met de opleiding zoals die in het verleden aan deze faculteit gegeven
werd liggen in de vorm van het onderwijs. In 1990 is het Probleem Gestuurd Leren ingevoerd.
Het onderwijs is sindsdien opgebouwd uit een basis die voor alle studenten gelijk is.
Een twaaftal blokken behandelen verschillende thema's op het gebied van architectuur,
stedebouw, volkshuisvesting, bouwmanagement en bouwtechniek. Na deze basis kan de student
kiezen voor een specialisatie op een van bovengenoemde gebieden.

De discussie
Maarten wil graag van Lex Pauw weten hoe zijn stelling; 'leer een vak en hecht niet aan je vakgebied'
geïnterpreteerd dient te worden. Hij vraagt wat het vak dan is dat de student Volkshuisvesting moeten
leren.
'De ingenieursopleiding richtte zich op de kennis van het produkt. Een ingenieur is niet alleen
iemand die weet om te gaan met beleidsvorming maar heeft ook kennis van de kosten en
kwaliteit van het produkt. Deze basis moet je goed beheersen. De breedte van het vak is een
kwaliteit.' Hij noemt daarbij ook als voorbeeld de diversiteit van de sprekers van vandaag; 'ze zijn
in uiteenlopende functies terecht gekomen terwijl ze toch dezelfde opleiding genoten hebben.'

Maarten vraagt naar de belangrijkste innovaties van het produkt wonen.
Lex Pouw gaat in op aspecten die het produkt wonen karakteriseren . 'Het is een investeringsbeslissing met een lange looptijd. De kwaliteitskeuze beïnvloedt de levensduur. Belangrijk hierbij
is hoe we dit produkt flexibel kunnen houden zodat het later aangepast kan worden. Met andere
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woorden hoe houden we het beton flexibel? Dat is bij nieuwbouw en woningverbetering de
kernvraag.'
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Ola( van der Aa richt een vraag tot Pim Vermeulen.
Pim Vermeulen is lid van de Raad van Bestuur van de nv. Bank Nederlandse Gemeenten. In die positie
beschikt hij over een groot kapitaal. Geld is een middel dat ingezet kan worden voor bepaalde doelen.
Een mogelijke doelstelling is het halen van een zo hoog mogelijk rendement. Gezien de AAA rating die
de BNG heeft (een soort kengetal van de financiële positie waarbij AAA de beste score is) scoort de
BNG financieel goed. De vraag is hoe goed de BNG scoort uit maatschappelijk oogpunt.
Hugo Priem us wil hiernaast ook nog weten hoe dit terug te vinden is in het onderwijs. Daarbij kijkend
naar de opleidingen Bouwmanagement en Vastgoedbeheer (BMVB) en Volkshuisvesting waarbij BMVB
vooral de bovenkant van de markt bedient en VHV de onderkant.
Pim Vermeulen begint met een inleiding. 'De BNG is een NV met aandelen bij de overheden,
dit is anders dan bij de beurs genoteerde instellingen zoals de ABN AMRO. Met een instelling als
de BNG wil de overheid ervoor zorgen dat de gemeenten en andere organisaties goed
gefinancierd worden. De instellingen die de BNG financiert hebben een grote maatschappelijke
waarde. Kenmerkend is dat het bedrijven zijn met middelen van een monopolide karakter zoals
het electriciteitsbedrijf en de vuilophaaldienst.'
Wanneer Hugo Priemus aangeeft dat hij terecht wil komen bij het onderwijs antwoord Pim
Vermeulen dat hij zich aangesproken voelt als de kapitalist van dit gezelschap en dat graag even
wil rechtzetten. 'Het is zo'n brede opleiding dat je er bankier mee kunt worden. De kwaliteiten
van het onderwijs liggen in de kennis van produkten die ontworpen moeten worden . Hierbij
komt een beleidsmatige kant kijken maar ook een financiële component. Het leuke van de
opleiding Volkshuisvesting is de integrale invalshoek. In principe heeft iedereen wat met het
wonen te maken.
Volkshuisvesters kunnen goed kletsen, echter wat de politiek bedenkt is mooi en aardig, maar
hoe gaan we het morgenochtend uitvoeren. Met ander woorden. Je kunt lang praten maar het
jasje moet uit en de mouwen opgestroopt.'
Hugo Priemus vat samen met:
'Het is niet erg als je veel geld verdient, zolang je er maar leuke dingen mee kunt doen.'

Justin Klein stelt een vraag aan Ted Schutten met betrekking tot de uitvoering. 'Welke kwaliteiten moet
een ingenieur hebben die van deze (aculteit afkomt?'
Schutten antwoordt dat een student afkomstig van deze faculteit als een ingenieur moet kunnen
denken op het uitvoeringsgebied. 'De rol van een VHV ingenieur is verbreedt. Hij dient niet
alleen kennis te hebben van technieken maar ook van het procesmatige karakter van de
ontwerp-opgave. Daarnaast is ook de relatie met de maatschappij erg belangrijk.
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De Volkshuisvestingsstudent moet de basiskennis van de techniek wel in huis hebben, hij moet
kennis hebben van het bouwproces en de mogelijke technieken. Waar het inhoudelijk neerkomt
op diepgaande technische kennis; daar zijn voldoende goede Civiel Technische ingenieurs voor:
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Hugo Priem us vertelt dat een adviescommissie in opdracht van de TU-Delft een definitie van technologie
heeft ontwikkeld. Technologie staat daarbij voor het traditionele ingenieurswerk (construeren) maar
ook onderscheid je een procestechniek, waarbij meer wordt ingegaan op de managements technieken.
Verder kenmerkt technologie zich door een ontwerp-techniek.
Over wat dan voor een Volkshuisvestingsingenieur het belangrijkste is, kijkend naar de
beroepspraktijk meldt Ted Schutten dat hij vanuit zijn achtergrond als Volkshuisvestingsingenieur
hier waarschijnlijke een gekleurde visie op na houdt. Hij ervaart dat het moeilijk is om
gekwalificeerde mensen te vinden op het gebied van ontwikkeling.Vanuit de managements optiek
wordt veel gekozen voor het ontwikkelingsvak. Hij stelt daarbij echter dat hij daar soms
maatschappelijk gezien twijfels over heeft en hij hecht veel belang aan een "creatieve instroom"
(noot: waarbij hij waarschijnlijk bedoeld dat ook het maatschappelijk rendement van belang is).

Jacobine Klijberg vraagt aan Wietze Patijn welke suggesties hij heeft ten aanzien van de aspecten die in
het onderwijssysteem naar voren moeten komen en welke de belangrijkste zijn.
'Veel mensen zijn hun carrière begonnen als bewonersondersteuner. Het is ontzettend
belangrijk dat je een keer aan deze kant gestaan hebt omdat je dan beter zicht krijgt op het
produkt wonen. Huurdersverenigingen hebben het moeilijk en het vak lijkt geen uitstraling meer
te hebben terwijl het wel heel belangrijk is.
Verder hoeft niet per se ieder aspect in de opleiding verwerkt te worden als je het vak
van huizenbouw maar begrijpt en elementaire kennis hebt van de aspecten zoals bouwfysica:

'Zou het niet beter zijn om het thema bewoners participatie in de basis van de opleiding te onderwijzen
zodat ook de architect hier kennis van heeft?'
Dhr Patijn antwoordt met een simpel 'Ja'.
Daarna gaat hij verder over het feit dat hij zich als architect enigszins een vreemde eend in de
bijt vindt en bang was dat hij geen vraag zou krijgen. Hij heeft namelijk in zijn lezing gesteld dat
hij geen toekomst meer ziet in de opleiding Volkshuisvesting.
Hij plaatst daar echter wel als kanttekening bij dat de vraagstukken op het gebied van de
volkshuisvesting wel thuis horen op de Bouwkunde opleiding. Dit is een opleiding waar je dingen
leert maken. Hij komt kijkend naar o.a. de afstudeerlijst tot de conclusie dat het een brede
opleiding is. Maar de Volkshuisvestingsopleiding alleen is een te smalle basis op dit moment.
Toen Dhr Patijn Volkshuisvesting studeerde (hij kwam van een andere generatie) lag het perspectief anders. Het was de tijd van stadsvernieuwing en grote bewegingen in de Volkshuisvesting.
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Dat perspectief is er nu veel minder en ligt op een breder terrein van o.a. overheid, corporatie
en ontwikkelaars.
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Volkshuisvesting is als instituut niet meer aanwezig. Daarom zou hij de opleiding willen
verbreden met andere facetten die niet alleen met Volkshuisvesting te maken hebben maar ook
met woningbouw in z'n algemeenheid want de woningbouwontwikkeling heeft zich verbreed .
Eveneens refereert hij hiermee aan de mensen in de zaal, kijkend naar de bedrijven
waarbij ze nu werkzaam zijn. Volkshuisvesting is volgens de Wietze Patijn dus een te beperkt
predikaat.

Hugo Priem us zegt hierop dat het primair is dat je verschillende kanten kunt opgaan met het diploma
van Bouwkundig Ingenieur dat je na het afronden van deze opleiding krijgt. Het is gezien de studiedruk
niet mogelijk hier aparte opleidingen van te maken. Het is niet verkeerd om na de basiskennis een
specialisatie te volgen op het gebied van Stedebouw, Architectuur, Bouwmanagement, Bouwtechniek en
Volkshuisvesting. Die specialisatie moet wel gerelativeerd worden. Alles in één opleiding en als je je wilt
specialiseren dan moet dat in de 2e fase. Hugo Priemus vraag of dit als uiterste dan wellicht een
mogelijkheid is?
Alles in één opleiding bied volgens Wietze Patijn te weinig kans voor specialisatie. Hij is er
op zich ook niet op tegen dat "iemand" zich richt op de Volkshuisvesting (Dhr Priemus lacht) .
Hij constateert dat een opleiding als Bouwmanagement en Vastgoedbeheer zich heel veel richt
op de projectontwikkeling. Ik zie daar wel kansen liggen voor de Volkshuisvestingsopleiding,
juist gezien de breedte van de opleiding.

Sam vraagt aan Wietze Patijn hoe hij de opleiding wil verbreden in een steeds korte wordende studieduur.
Dit kan volgens Dhr Patijn eenvoudig, er is I jaar bij de opleiding gekomen, dus hij stelt voor om
4 jaar basisopleiding te volgen en I jaar specialisatie.

Lieke vraagt aan André Ouwehand hoe het komt dat er in de Volkshuisvestingsopleiding weinig aandacht
is voor de onderkant van de markt.
'Volkshuisvesting heeft te maken met systeemdenken; de relatie tussen vraag en aanbod.
Vroeger was er sprake van een aanbodmarkt waarbij het bouwen voor gezinnen centraal stond.
Tegenwoordig is er meer sprake van een vraagmarkt waardoor de doelgroepen zoals jongerenen ouderenhuisvesting belangrijker worden. Dit houdt dus in dat je een differentiatie aan moet
brengen naar soorten produkten en doelgroepen. Concluderend is het erg belangrijk om stil te
staan welke vraag er op de markt is.'
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Hiermee wordt de discussie afgerond. Na afloop heerst er onder de studenten een verdeelde
mening. De uitgangspunten die in het Forum zijn genoemd waren op zich verhelderend,
maar tegelijkertijd vroeg men zich af of er nu echt sprake is geweest van een discussie of meer
van een vraag en antwoordspelletje. Tevens heeft iedereen de wens om betrokken te zijn bij
de plannen omtrent het instellen van een adviescommissie . Dat dit laatste ook gebeurt bleek
vanochtend toen ik mijn brievenbus opendeed; er lag een uitnodiging om aanwezig te zijn bij
een OKV (Onderwijs Kommissie Vergadering) . Wellicht dat we tijdens een OKV wel tot een
spetterende diskussie kunnen komen .
Olaf van der Aa
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De essaywedstrijd ...

l-

V'>

o

w

~

~

V'>
V'>
W

W

o

81

82

Juryrapport essay-wedstrijd
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de afstudeerrichting Volkshuisvesting is door
het organisatiecomité een essay-wedstrijd uitgeschreven . In totaal zijn daarvoor 9 inzendingen
ontvangen, welke geanonimiseerd , dat wil zeggen ontdaan van naam en herkomstkenmerken,
beoordeeld zijn . De jury wil niet verhullen wat teleurgesteld te zijn door het beperkte aantal
inzendingen. De stille hoop dat het aantal inzendingen voldoende zou worden voor een
afzonderlijke uitgave naast het jubileumboek, is niet in vervulling gegaan.
De jury heeft bij de beoordeling een vijftal criteria gehanteerd , te weten: relevantie voor het
vakgebied, oorspronkelijkheid, inhoudelijke respectievelijk literaire kwaliteit en overtuigingskracht.
Daarnaast is beoordeeld welke inzendingen publikatie in het jubileumboek verdienen. De jury
meent dat een drietal inzendingen daarvoor in aanmerking komen te weten de nummers 3,5 en 9.
Essay nr. 3 getiteld 'De volkshuisvester beschouwd ' bevat een zogenaamde SWOT-analyse van de
afstudeerrichting, omdat '25 jaar afstudeerrichting Volkshuisvesting' aldus de schrijver, 'een mooie
aanleiding is om zo'n analyse nu eens niet op het object van de volkshuisvesters toe te passen,
maar op de volkshuisvesters zelf'.
Gelukkig zijn de conclusies kritisch maar positief, want ook vernietigende kritiek is als essay
prijzenswaardig, maar het is natuurlijk een stuk feestelijker als de beoordeling positief uitvalt.
Essay nr. 5 handelt over één van die vragen die bij wijze van spreken het kraambed van de
afstudeerrichting hebben gevormd: kun je 'Goedkoop wonen door goedkoop te bouwen?'.
Het antwoord luidt natuurlijk dat het een kwestie is van prijs/kwaliteitsoptimalisatie. Ook dit
essay kunt u straks in de jubileumbundel nalezen.
Essay nr. 9, dat op de valreep binnenkwam, kijkt terug van 25 jaar vooruit: Onder de titel
'Korte bespiegeling over een halve eeuw afstudeerrichting Volkshuisvesting' wordt vanuit het
volgende 25-jarig jubileum in 2022, als de generatie V-ers van het eerste uur ruim 80 is en
de huidige generatie afstudeerders rond de vijftig, een terugblik gegeven . Hoewel ook dit essay
prijzenswaardig is, kent de jury de prijs van de essay-wedstrijd toe aan essay nr. 3, dat op alle
criteria het hoogste scoorde.
De prijs bestaat uit een oorkonde, een sjerp, een magnum champagne, een boeket bloemen en
een boekenbon.

Delft, 23 oktober 1997, de jury,
Hugo Priemus,Jurgen Rosemann en André Thomsen
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De Volkshuisvester beschouwd
Inleiding

Studenten volkshuisvesting onderzoeken tijdens hun studie regelmatig de sterke en zwakke
kanten van complexen en gebieden of van een voorraad van een beheerder en doen uitspraken
over de kansen en bedreigingen voor deze eenheden, een zogenaamde S(trong) W(eak)
O(pportunities) T(hreats) analyse. Het doel van zo'n analyse is de basis te leggen voor het
formuleren en afwegen van strategieën voor het beheer. 25 Jaar afstudeerrichting Volkshuisvesting
is een mooie aanleiding om zo'n analyse eens niet op het object van de volkshuisvesters toe te
passen maar op de volkshuisvesters zelf. Op basis van de analyse trekken we enkele conclusies
over de toekomst van de volkshuisvester en over de afstudeerrichting in Delft. We voeren de
analyse uit aan de hand van de volgende kenmerken van aldaar opgeleide volkshuisvesters:
•
•
•
•

Het zijn ingenieurs.
Het zijn bouwkundigen.
Het zijn professionals.
Ze hebben een doelgroep.

Sterke en zwakke punten
Ingenieurs

Volkshuisvesters zijn ingenieurs. Deze kenmerken zich door een oplossingsgerichte benadering
van de werkelijkheid; ze kunnen een maatschappelijk probleem herformuleren in een
vakprobleem, dit analyseren en hiervoor oplossingen aandragen. Hun effectiviteit, in de zin van
het snel kunnen leveren van voorstellen voor de oplossing van maatschappelijke problemen
is een sterk punt van ingenieurs. Ook volkshuisvesters zijn oplossingsgericht; de geschiedenis
van de volkshuisvesting laat zich lezen als een opeenvolging van programma's en plannen om
maatschappelijke problemen op te lossen: grootschalige nieuwbouwprogramma's in de jaren
vijftig en zestig om de kwantitatieve woningnood te bestrijden, stadsvernieuwingsplannen in de
jaren zeventig en tachtig om de verkrotting en verpaupering van oudere stadswijken terug te
dringen en, tegenwoordig, herstructureringsplannen om de segregatietendensen in naoorlogse
wijken tegen te gaan.
De oplossingsgerichtheid van ingenieurs heeft ook een schaduwzijde. Ingenieurs zijn geneigd
door te gaan tot alle problemen zijn opgelost. Zo heeft De Kleijn erop gewezen dat veel
stadsvernieuwers/volkshuisvesters van mening zijn dat de stadsvernieuwing pas 'af' is wanneer
alle woningen opgeknapt zijn. Hij stelt de noodzaak daarvan ter discussie en pleit ervoor een
'rafel rand' te laten zitten, om een deel van de woningvoorraad in stadsvernieuwingswijken niet of
minimaal te verbeteren ten behoeve van groepen die een lagere kwaliteit en een lagere prijs
prefereren (De Kleijn 1985).
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Bouwkundigen
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Volkshuisvesters zijn bouwkundige ingenieurs. Bouwkundige ingenieurs hebben verstand van
ingrepen in en beheer van de gebouwde omgeving. Dat is een belangrijke vaardigheid omdat veel
maatschappelijke problemen met die omgeving te maken hebben. Een actueel beleidsterrein
zoals het Grote-Stedenbeleid onderscheidt bijvoorbeeld vijf thema's waarop problemen worden
genoemd en oplossingen gezocht: werk, onderwijs, veiligheid, leefbaarheid en zorg. Zeker de
laatste drie hebben een sterke relatie met de gebouwde omgeving. Ingrepen in de gebouwde
omgeving hebben bovendien het voordeel dat ze zichtbaar zijn en (daardoor) mensen kunnen
motiveren. Verbeteringen in de gebouwde omgeving zijn vaak een stimulans bij het zoeken van
oplossingen voor andere componenten van maatschappelijke problemen.
Volkshuisvesters onderscheiden zich van andere bouwkundige ingenieurs doordat ze ook enig
verstand hebben van de sociale processen die zich in en met betrekking tot de gebouwde
omgeving afspelen. Ze zijn in staat de fysieke ingrepen in een breder kader te plaatsen.
De effectiviteit van de ingrepen kan daardoor toenemen.
Toch zijn volkshuisvesters net als andere bouwkundigen behept met een flinke dosis fysiek
determinisme. Reijndorp laat in zijn klassieke artikel "Social scientist looking for trouble,
de vergeten factor van het verval" zien dat veel beschouwingen over de problematiek van de
naoorlogse woningbouw bij de analyse keurig een rijtje sociale problemen vermelden. Wanneer
men verder leest ontbreken ze echter bij de gesuggereerde oplossingen; daar worden alleen
(stede)bouwkundige ingrepen genoemd (Reijndorp 1985). Fysiek determinisme is geen kwaal uit
het verleden. Tegenwoordig maken veel corporaties plannen om de leefbaarheid te verbeteren in
de gebieden waar zij bezit hebben. Ook in sommige van die plannen worden de sociale problemen in die gebieden vermeld maar blijkt in de uitwerking de nadruk te liggen op ingrepen in de
woning en de directe woonomgeving. Kleren maken kennelijk de man. Een soort fysiek
determinisme is ook te zien in de recente herstructureringsregeling van de Rijksoverheid.
Deze regeling is ingesteld uit zorg om segregatietendensen en daarmee samenhangende sociale
problemen. Deze zorg is vertaald in een regeling om de herstructurering, of beter herdifferentiatie,
van de goedkope woningvoorraad mogelijk te maken. Impliciete veronderstelling is dat die
herdifferentiatie van de woningvoorraad een bijdrage levert aan het tegengaan van segregatie en
daarmee verbonden problemen (Priemus e.a. 1997).

Professionals
Volkshuisvesters zijn professionals met een serie professionele normen. Ze werken in instituties,
zoals corporaties of gemeentelijke diensten, waar die normen gedeeld worden met andere
volkshuisvesters. Bekende normen zijn bijvoorbeeld 'sober en doelmatig', 'betaalbaar en
bereikbaar' en 'evenwichtige bevolkingssamenstelling'. Deze basale gelijkgerichtheid leidt ertoe
dat volkshuisvesters bij de aanpak van problemen vrij snel kunnen doorstoten naar de 'wat en
hoe' vraag. Over het 'waarom' is weinig discussie nodig. Klijn laat in zijn proefschrift zien hoe
een dergelijke gelijkgezindheid die vorm krijgt in bepaalde omgangsregels een van de succesfactoren is geweest in de Rotterdamse stadsvernieuwing (Klijn 1996). Ook het verslag van de
Parlementaire Enquêtecommissie Bouwsubsidies laat zien hoe de normen en regels binnen de

volkshuisvestingssector hebben geleid tot een zeer effectieve produktiemachine met als doel de
woningnood te bestrijden. Tegelijkertijd komt uit dit verslag ook naar voren dat deze normen en
regels ertoe leiden dat andere normen, zoals het zorgvuldig volgen van de subsidieregels worden
genegeerd (PEB 1985).
Normen die door een beroepsgroep worden gedeeld, hebben als nadeel dat bepaalde vragen
niet gesteld worden, zoals de vraag: waarom moet de overheid de woningbouw stimuleren
middels objectsubsidies? Dat had in de jaren tachtig tot gevolg dat de volkshuisvesters in de zgn.
heroverwegingsdiscussies met economen met lege handen stonden. Ze waren zozeer gewend
geraakt aan de subsidiëring door de overheid dat ze nauwelijks in staat waren om actuele
argumenten te noemen voor het inzetten van subsidies in de volkshuisvesting (De Geus en
Geurts 1996 en Rouwendaal 1996).

Doelgroep
Volkshuisvesters hebben een doelgroep. Ze werken niet voor een anonieme markt maar voor
aanwijsbare groepen bewoners. Op verschillende manieren hebben ze daarmee contact.
Organisaties van de doelgroep spelen een rol in het institutionele kader van de volkshuisvesting;
dat gebeurt op landelijk niveau (o.a. De Nederlandse Woonbond), op lokaal niveau (stedelijke
koepels), op bedrijfsniveau (huurdersraden) en op buurtniveau (buurtgroepen). Ook in de
projecten en het dagelijkse beheer komen volkshuisvesters de doelgroep tegen . Gevolg is dat ze
op allerlei manieren reacties krijgen op hun werk, dat de terugkoppeling relatief sterk is. Dat is
goed voor de kwaliteit van het werk en voor de motivatie van de volkshuisvesters. Een (actieve)
doelgroep draagt ook bij aan het maatschappelijke draagvlak voor de volkshuisvesting en zo voor
het werk van volkshuisvesters.
Het hebben van een doelgroep leidt nog wel eens tot fixatie op die groep en op de woningen
die in het bijzonder voor die groep bedoeld zijn. De omschrijving van de doelgroep is echter
het wisselende resultaat van een politiek proces en daardoor in zekere zin arbitrair:
in de jaren zestig en zeventig behoorden 'brede lagen van de bevolking' tot de doelgroep;
na de Nota Volkshuisvesting in de jaren '90 werd de doelgroep relatief nauw en in financiële
termen afgebakend. Daar komt bij dat de doelgroep huisvesting zoekt op een woningmarkt
waarop ook andere groepen aanwezig zijn; dat heeft invloed op de positie en mogelijkheden
van de doelgroep. De geschiedenis van de stadsvernieuwing laat zien dat een fixatie op de
doelgroep, in casu de 'zittende bewoners' op termijn verkeerd kan uitpakken .
Veel stadsvernieuwingswijken hebben nu een overdosis aan sociale huurwoningen en zijn mede
daarom object van herstructureringsplannen (Noordanus 1996 en Van der Wiel 1997).
Het hebben van een doelgroep leidt soms ook tot het denken voor de doelgroep. Op zichzelf
is er niets tegen dat volkshuisvesters anticiperen op de wensen van de doelgroep maar zo'n
opstelling kan leiden tot consumentisme bij de doelgroep en tot moeilijk controleerbare
'bewonersstandpunten', vgl. de discussie bij bewonersdeskundigen over het 'zaakwaarnemerschap' (K'bben 1984).
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Kansen en bedreigingen

Ingenieurs
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Het valt niet te verwachten dat het aantal maatschappelijke problemen in de nabije toekomst
zal afnemen . Dat geldt ook voor de complexiteit van die problemen. De complexiteit vraagt
om een samenhangende, zo men wil integrale, aanpak: op verschillende terreinen, tussen
verschillende partijen en op verschillende schaalniveaus. Die integraliteit is tevens een
achillespees; een integrale aanpak vraagt om samenwerking tussen partijen met uiteenlopende
visies en werkwijzen en die samenwerking verloopt vaak moeizaam. Misschien paradoxaal blijft
er daarom behoefte aan ingenieurs die niet voorbijgaan aan de complexiteit en komen met
voorstellen voor deeloplossingen. Het gevaar is namelijk aanwezig dat de complexiteit tot
stagnatie in de aanpak leidt. Een voorbeeld is de totstandkoming van een nieuwe bestuurlijke
organisatie op het gebied van de volkshuisvesting als antwoord op processen van schaalvergroting en -verkleining: de regio.
De reducerende kijk op de werkelijkheid van ingenieurs vormt tevens een bedreiging voor
hun positie. Wanneer blijkt dat door hen aangedragen oplossingen vanwege een te beperkt
analysekader niet werken of na een aantal jaren contraproduktief zijn kan het geloof in de
oplosbaarheid van maatschappelijke problemen een flinke knauw krijgen. Dat kan ten koste gaan
van de geloofwaardigheid van ingenieurs en hun benadering van de werkelijkheid. De discussies
over de tegenvallende resultaten van de stadsvernieuwing vormen hiervan een illustratie
(B&W Rotterdam 1988).

Bouwkundigen
Voor volkshuisvesters liggen er nog flinke bouwkundige opgaven in het verschiet: er moet een
groot aantal woningen worden gebouwd onder lastige randvoorwaarden om tegemoet te komen
aan de groeiende vraag (VINEX); de bestaande wijken moeten heringericht worden zodat ze
met de nieuwe kunnen concurreren en adequate huisvesting kunnen bieden aan groepen die op
VINEX-Iocaties niet aan de bak komen, en dan hebben we het nog niet gehad over het normale
technische beheer van 2,5 miljoen huurwoningen .Voldoende kansen dus.
Ondanks de omvangrijke bouwopgave wordt de volkshuisvesting steeds meer een beheeropgave,
gaat het vooral om het beheer van bestaande woningen en gebieden. Het technisch beheer is daarbij slechts een deel van het verhaal en het zal steeds in verband gebracht moeten worden met
andere aspecten van beheer. Reorganisaties binnen corporaties, waarbij allerlei varianten van het
woondienstenmodel worden ingevoerd, laten dat zien. Het relatieve aandeel van de bouwkundigen
in de volkshuisvesting zal daardoor afnemen. Dat hoeft niet te gelden voor de volkshuisvestingsb.i.'s wanneer ze in staat zijn om in hun bijdrage technische en andere disciplines te verbinden.

Professionals
De volkshuisvestingssector kenmerkt zich door de aanwezigheid van gekwalificeerde
professionals die werkzaam zijn in instituties waarin veel know how is opgeslagen. Als zodanig
hebben de volkshuisvesters een uitstekende uitgangspositie om in te spelen op nieuwe vragen.

Een zo'n vraag is bijv.: hoe moeten wij een woningvoorraad of een gebied waarin vri jwel alleen
huishoudens met een laag tot een zeer laag inkomen, de doelgroep, aanwezig zijn beheren?
In het verleden waren die huishoudens voor een groot deel gehuisvest in de particuliere
huursector. Mede door de stadsvernieuwing is het goedkope deel van deze sector sterk
gekrompen en is de huisvesting van de laagste inkomensgroepen een taak van de co rporaties
geworden . Die zullen hun werkwijze moeten aanpassen en doen dat ook al. Die aanpassingen
variëren van het opvoeren van de intensiteit van het technisch beheer: niet meer om de zeven
jaar schilderen maar om de vier jaar, en van het sociaal beheer: meer dienstverlening en meer
controle in de directe woonomgeving tot aanpassingen in de grondslag van de exploitatie: geen
sluitende exploitaties meer maar deels onrendabele investeringen gedekt door verkoop van
bezit. Sommigen zullen zeggen dat gebieden waar alleen de doelgroep woont ongewenst zijn
maar het blijft een reële vraag; wanneer 40 of 30% van alle Nederlandse huishoudens tot de
doelgroep behoort moet het mogelijk zijn om een voorraad of een gebied met alleen de doelgroep goed te beheren. Dat zou in ieder geval een uitdaging voor volkshuisvesters moeten zijn .
Er zijn ook bedreigingen voor de volkshuisvesters als beroepsgroep. De vraag naar koopwoningen
is groot. Volgens sommige scenario's neemt de doelgroep tot 2020 af tot minder dan 15% van
het aantal huishoudens (Woningraad 1997) en verwacht wordt dat corporaties op fl inke schaal
woningen zullen verkopen. Dat kan leiden tot een afname van de huursector en van de vraag
naar bouwkundigen in dienst van professionele opdrachtgevers en beheerders. Misschien wel
bedreigender is het 'second best' worden van huur als huisvestingsvorm waarbij de huursector
een sector van maatschappel ijke 'verliezers' wordt. Veel van de normen van professionele
volkshuisvesters en daarmee hun zelfbewustzijn zijn verbonden met het de huisvestingsvorm
huren en de maatschappelijke waardering daarvan.

Doelgroep
Het doel van de volkshuisvesters is geformuleerd in termen van het huisvesten van bepaalde
groepen. Dat biedt kansen om uitgaande van de wensen van die groep na te denken over nieuwe
activiteiten die daaraan bijdragen. Het gaat niet meer in de eerste plaats om het bezitten en
beheren van woningen met een standaard kwaliteits- en huurniveau maar om het ontwikkelen,
bouwen, beheren en (ver)kopen van woningen op allerlei kwaliteitsniveaus en om het leveren
van aan de woning verbonden diensten ten behoeve van en soms met de doelgroep. Zo valt er
te denken aan corporaties die alleen beheersdiensten leveren en het eigendom overlaten aan
beleggers of bewoners. Ze moeten dan wel kunnen concurreren met andere bedrijven die
dergelijke diensten aan (gaan) bieden.
Welke CPB-scenario men ook hanteert, te verwachten valt dat de doelgroep kleiner en
specifieker wordt (MVROM 1997). Dat betekent dat het voo r volkshuisvesters lastiger zal worden
om de relatie met die doelgroep in stand te houden . Het is immers eenvoudiger contact te
houden met autochtone bewoners die zich netjes organ iseren in bewonerscommissies dan met
allochtonen met andere organisatiepatronen of met starters die zich helemaal niet willen
organiseren rond hun huisvesting. De afstand tussen volkshuisvesters en hun doelgroep kan groter
worden . Dat kan op termijn het draagvlak van de volkshuisvesting als aparte sector ondermijnen.
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De eerste conclusie is dat de volkshuisvester bouwkundig ingenieur moet blijven. Er zijn nog vele
maatschappelijke problemen die een relatie hebben met de gebouwde omgeving. Oplossingsgerichte bouwkundigen blijven nodig om deze problemen aan te pakken.Volkshuisvestings-b.i.'s
hebben een voorsprong op elders opgeleide volkshuisvesters door hun generalistische
invalshoek en hun kennis van zowel de markt (de doelgroepen) en het produkt (de woning en
directe woonomgeving) als de financiering (de huren en exploitatie). Op twee punten blijft
aandacht nodig. Op de terreinen waarop ze zich van andere volkshuisvesters onderscheiden
moeten ze voldoende vakkennis in huis hebben. Dat geldt bijvoorbeeld op het punt van de
bouwtechniek. Tevens moeten ze in staat zijn om problemen en oplossingen in een breder
kader te plaatsen. Meer nadruk in het onderwijsprogramma op theorievorming en theoretische
benaderingen kan daaraan bijdragen.
De tweede conclusie is dat er discussie nodig is over de professionele normen en doelen van
volkshuisvestings-b.i.'s. Die discussie is niet alleen een zaak van de professionele volkshuisvesters
maar ook van de doelgroepen en hun organisaties. Discussie is nodig over de omschrijving van
de doelgroep; voor wie doen we het en waarom? Houden we vast aan de vrij arbitraire
afbakening van de doelgroep of hebben volkshuisvesters taken aan de onder- én bovenkant van
de woningmarkt. Die discussie is ook nodig over de huren als huisvestingsvorm: is kopen te
prefereren boven huren zoals velen tegenwoordig beweren of heeft de huurvorm specifieke
voordelen die behouden moeten blijven of moeten worden opgenomen in nieuwe beheersvormen.
Om de discussie te voeren is een platform nodig. Er is dus een taak voor organisaties als
FORUM voor Volkshuisvesting en de sectie Volkshuisvesting van het NIROY.Aandachtspunt
daarbij is het contact met de wereld buiten de volkshuisvesting om te zorgen voor ijking van de
eigen normen en opvattingen. Aandachtspunt is ook het versterken van de relatie tussen de
afstudeerrichting en de vakwereld zodat ook toekomstige volkshuisvestings-b.i.'s aan de discussie
kunnen deelnemen.
Tenslotte en wellicht onvermijdelijk; het opleiden van b.i.'s die zich bezighouden met de
volkshuisvesting en het stimuleren van discussies over de volkshuisvesting is mogelijk zonder
aparte Afstudeerrichting Volkshuisvesting. Het bestaan van zo'n afstudeerrichting maakt dat
echter wel een stuk gemakkelijker.

Kees van der Flier
Vakgroep Volkshuisvesting & Stadsvernieuwing
TU DELFT
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Goedkoop wonen door goedkoop bouwen?
Regelmatig komt in Volkshuisvestingsland de gedachte naar voren dat er dringend behoefte is aan
goedkope nieuwbouwwoningen. Op zichzelf een respectabele gedachte.
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In de jaren zestig en zeventig was vooral het 'merit-good' karakter van woningen een belangrijke
overweging om voor de lagere inkomensgroepen 'goede en goedkope' woningen te bouwen.
Een goede woning moest voor iedereen betaalbaar zijn, was de gedachte, want een goede
woning draagt bij aan de ontplooiingskansen van de bewoners. Of misschien beter gezegd,
een slechte woning vormt een belemmering voor die ontplooiingskansen. En vanwege het
(kwantitatieve) woningtekort waren er hoe dan ook onvoldoende mogelijkheden om 'goede en
goedkope' woningen in de voorraad te vinden . Dus moesten ze gebouwd worden. En dat deden
we toen door er veel subsidiegeld bij te leggen.
Momenteel is de motivatie voor het bouwen van goedkope woningen vooral te vinden in het
tegengaan van sociale segregatie. Als nieuwbouw alleen betaalbaar is voor mensen met (veel)
geld, zal dat op den duur leiden tot een sterke scheiding van, 'rijke' en 'arme' buurten. Onder
andere daarom is het de bedoeling dat op VINEX-Iocaties 30% van de woningbouw in de sociale
sector wordt gerealiseerd.
Door de sterk stijgende prijzen van nieuwbouwwoningen zal dat echter niet meevallen. Het is
duidelijk dat de belangrijkste oorzaak van de prijsverhogingen van de laatste jaren gezocht moet
worden in het relatief geringe aanbod van nieuwe woningen en vooral in de sterk gestegen
grondkosten. Een kwestie van 'schaarste en markt' min of meer gecreëerd door het VINEXbeleid zelf. Daar kan (of wil) men dan ook weinig aan veranderen.

Ontwerp en verkaveling
Hoe kunnen de prijzen van nieuwe woningen dan zover omlaag gebracht worden dat ze weer
bereikbaar worden voor de "aandachtsgroep"? De rente is laag, de honoraria van architecten
en adviseurs zijn in de woningbouw al zo mager, dat er met goed fatsoen niet meer op te
bezuinigen valt. Om allerlei redenen schijnt de omzetbelasting (btw) op woningbouw ook niet
omlaag te kunnen . Blijven over de bouwkosten zelf.
Dat moeten ook de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het Pensioenfonds voor
de bouwnijverheid (Bpf-bouw) gedacht hebben toen ze in 1995 samen de ideeënprijsvraag
'Goedkoper bouwen met behoud van kwaliteit' uitschreven.
Drieënnegentig inzendingen waren er. Oude wijn in nieuwe zakken naar mijn idee, varianten op
de thema's 'rug-aan-rug' woningen en 'zeer-smalle' plattegronden. Dat hiermee kostenbesparingen
mogel ijk zijn door vermindering van het geveloppervlak en verkleining van de overspanningsmaat

van vloeren zal niemand betwisten, en een grotere woningdichtheid zal stellig leiden tot lagere
kosten per kavel. Maar of we daar nu zo blij mee moeten zijn?
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De kritiek van de Vrouwenadviescommissie op veel van de plannen loog er niet om. Met name
op het punt van veiligheid en aanpasbaarheid schoot een groot deel van de (te) krappe plattegronden tekort. En dan hebben we het over nieuwe (nog te bouwen) woningen. Wat betekent
dat voor de mogelijkheden van die woningen over pakweg 2S jaar? Moeten ze dan tegen
extreem hoge kosten gerenoveerd worden met complexe aanpassingen van het casco, omdat we
nu een paar duizend gulden kunnen overhouden? Als je om je heen kijkt kun je de problemen
van straks op verschillende plaatsen in de voorraad al zien bij de woningen, waarmee we zo'n
20 jaar geleden hetzelfde geprobeerd hebben.
Van de vier geselecteerde 'kansrijke plannen' zijn er drie die, om een hoge woningdichtheid te
bereiken, gebruik maken van een verkaveling op basis van beneden- en bovenwoningen of een
daarvan afgeleide variant. Naar mijn inschatting niet echt woonvormen met toekomstwaarde.
Ze hebben noch de voordelen van eengezinswoningen noch die van meergezinswoningen.
Het bouwen in hoge dichtheden is trouwens in zijn algemeenheid niet zonder problemen.
Hoewel de aandacht momenteel meer uitgaat naar de wijken waar 'verdichting' mogelijk is en
misschien zelfs een verbetering betekent, zou het denk ik met het oog op de invulling van de
VINEX-Iocaties niet verkeerd zijn nog eens kritisch te kijken naar wijken waar hoge dichtheden
gerealiseerd zijn. In de randstad en ook elders in het land zijn er echt wel een paar te vinden,
wijken die niet ouder zijn dan zo'n jaar of vijftien, twintig en waar je het idee krijgt dat het toch
niet helemaal zo jofel is: woonerven met een te hoge parkeerplaatsdichtheid, veel schuttinkjes
om het gebrek aan privacy te compenseren, centrale ophaalpunten voor huisvuil die verworden
zijn tot stinkende vuilnishopen, enz.

Bouwsystemen
Ook de bouwmethode is van invloed op het niveau van de bouwkosten, weet de SEV, en daarom
heeft ze Werkgroep 2duizend opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar een aantal
'innovatieve en veelbelovende' bouwsystemen. En ja hoor - hoera - de bouwkosten vielen steeds
lager uit dan die van traditioneel gebouwde vergelijkbare woningen! Vijf tot tien procent zou er
bespaard kunnen worden!
Op papier dan, want merkwaardig genoeg is er over de uitvoering van deze revolutionaire
plannen al geruime tijd niets te vernemen. Merkwaardig, temeer daar ze toch kunnen bogen op
zo'n korte bouwtijd.
Mensen laat je toch niet bij de neus nemen. Goedkope bouwmethoden komen in ons land echt
vanzelf op de markt. Kijk maar naar de echte succesvolle produkten: kalkzandsteen elementen,
kanaalplaat vloeren, breedplaat vloeren, tunnelbekistingen, diverse soorten dakplaten, houtskelet
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binnenspouwbladen, allemaal in hun eigen context economisch verantwoord toepasbaar.
Opdekdeuren, prefab meterkasten, systeembouw van elektrische installaties, flexibele in de
dekvloer op te nemen cv-pijpen. Onopvallend maken ze de woningbouw in ons land relatief
goedkoop. In de praktijk! Vergelijk de verhouding tussen kosten en kwaliteit gerust met die in
andere landen.
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Overigens is dit kunstje van nieuwe bouwsystemen als panacee voor het kostenprobleem ook
niet nieuw. Toen ik in de jaren 80 bij het Bouwcentrum werkte, kregen we daar een opdracht
van het Ministerie van Volkshuisvesting om diverse 'alternatieve' bouwmethoden op hun
mogelijkheden tot het realiseren van kostenbesparingen te onderzoeken.
Uit de door de systeembouwers ingediende kostenopstellingen, waaruit moest blijken hoe
voordelig de verschillende bouwmethoden wel waren, kwam echter na analyse het tegendeel
naar voren. De bouwsystemen waren helemaal niet goedkoper dan 'traditionele' bouwen de op
papier lage bouwkosten werden vooral bereikt door (te) lage stelposten op te nemen voor
installaties, dakbedekkingen, schilderwerk e.d. - onderdelen die gewoonlijk door gespecialiseerde
onderaannemers geleverd en in het werk gebracht worden en die in een aannemersbegroting
meestal niet nader worden gespecificeerd.
Die (te) lage prijzen voor onderaannemerswerk hebben ook in de praktijk een nogal dubieus
effect op de uiteindelijke kosten van het bouwen. Dat is een van de conclusies van een ander
onderzoek dat ook over bouwkosten gaat, zij het niet speciaal over de bouwkosten van
woningen.
De kosten van fouten
Ik bedoel het onderzoek dat het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) onlangs in
samenwerking met de Hogeschool Zwolle heeft uitgevoerd naar 'faalkosten' in de bouwsector,
de schade dus die ontstaat door fouten bij de uitvoering van bouwwerken.Voor sommige
bouwbedrijven zouden die faalkosten zelfs oplopen tot wel 25 procent van de omzet! In de hele
sector zou het gaan om een bedrag tussen de 7 en 15 miljard gulden per jaar. Als we daar eens
een deel van konden verzilveren ten bate van de volkshuisvesting....
Voor de helft van de genoemde fouten zijn volgens het onderzoek de bouwbedrijven zelf
verantwoordelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om een muur die op de verkeerde plek wordt
neergezet en dus weer moet worden afgebroken of om een fundering die niet goed is. Maar ook
het feit dat bij de selectie van onderaannemers vaak alleen maar gekeken wordt naar de prijs en
niet naar de kwaliteit leidt tot de nodige schade.
De andere helft van de fouten wordt veroorzaakt door architecten en ingenieursbureaus.
Tekeningen kloppen niet of berekeningen zijn fout. Pas tijdens de bouw komen die fouten aan
het licht.

Volgens mij zijn de opdrachtgevers ook niet vrij te pleiten, als het erom gaat een schuldige aan
te wijzen voor de faalkosten in de bouw. Zijn niet de opdrachtgevers zelf zo gefixeerd op de
prijs bij het aanbesteden van bouwwerken , dat ze de kwaliteit uit het oog verl iezen? Proberen
niet de opdrachtgevers - de 'professionele' vaak niet uitgezonderd - zo te bezuinigen op advieskosten, dat architecten en ingenieursbureaus 'om toch nog wat te verdienen ' zo haastig gaan
werken dat de kwaliteit van hun werk in het gedrang komt?

Afschuiven
Voor ik terugkom op het probleem van de te dure woningen, wil ik naar aanleiding van de vraag
naar de verantwoordelijkheid voor bouwfouten nog even een ander fenomeen aan de orde
stellen. Het fenomeen van het afschuiven (van de verantwoordelijkheid). Dit afschuiven is in
zekere zin een uitwas van onze hang naar perfectie.
Wat is namelijk het geval? We willen zeker zijn van een goede kwaliteit van de steeds
complexere bouwprodukten die we laten maken. Dus hebben we een aantal specialisten aan het
werk gezet om ons te voorzien van regels en standaarddocumenten, waarmee precies kan
worden vastgelegd waaraan de produkten moeten voldoen. En dat is eigenlijk bijzonder goed
gelukt. We hebben nu een Bouwbesluit, waarin allerlei zaken van min of meer algemeen belang
aangaande het bouwen zijn geregeld, en we beschikken over een STABU-bestek waarmee we
heel nauwkeurig op projectniveau kunnen beschrijven wat we willen hebben .
De specialisten hebben hun werk grondig gedaan want ze hebben bedacht dat er allerlei
bijzondere situaties kunnen voorkomen, die allemaal hun eigen specifieke eisen stellen. Daarom
zijn Bouwbesluit en STABU-bestek onderbouwd met talloze NEN-normen die weer voorschriften
geven omtrent de toepass ing van specifieke materialen , constructies etc. Kortom een heel mooi
systeem. Alleen het is wat moeilijk een goed overzicht te houden , zelfs voor menig ingenieur.
Maar ook buiten de bouwsector is het nodige gedaan om de burger meer zekerheid te
verschaffen omtrent de goede kwaliteit van de produkten die hij aanschaft. We hebben nu het
Nieuw Burgerlijk Wetboek waarin geregeld wordt dat de leverancier verantwoordelijk is voor
de kwaliteit van zijn produkt ....
Risico's derhalve voor de verschillende partijen die bij het bouwen betrokken zijn . En we zien
dan ook, dat er bij het opstellen van bestekken tegenwoordig vaak veel aandacht wordt besteed
aan het vastleggen van verantwoordelijkheden (bij de aannemer) , wat niet zelden ten koste gaat
van een inhoudelijk goede omschrijving van het gevraagde werk. Zeker omdat dat laatste toch al
niet eenvoudig is door de gelaagde structuur van het STABU-systeem. Wie weet per slot van
rekening uit z'n hoofd waar klasse 11 B van tabel 4 van NEN zus-en-zoveel voor staat? En al die
NEN-normen in je boekenkast, dat is voor de meeste adviseurs ook niet te betalen. Dan maar
liever jezelf als adviseur indekken door te verwijzen naar het voorschrift van de leverancier etc.
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Gewoon
Wat hebben al deze overwegingen nu met goedkope woningbouw te maken?
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Laten we de zaken nog eens op een rijtje zetten. In volkshuisvestingskringen komt met een
zekere regelmaat het idee op, dat we de kosten van nieuwbouwwoningen moeten en kunnen
verlagen door 'slimmere' plannen te ontwerpen of door andere bouwsystemen te introduceren.
Beide opties blijken twijfelachtige resultaten op te leveren.
'Slimme' plannen blijken steeds weer uit te komen op (te) krappe plattegronden en hoge
bebouwingsdichtheden. Beide leiden op z'n minst op de middellange termijn tot problemen en
zullen daardoor de kosten van het wonen niet omlaag brengen. Nieuwe bouwsystemen die
goedkopere woningen opleveren, zijn niet afhankelijk van een 'ontdekking' in een daartoe
opgezet onderzoek. Ze komen op in de praktijk van het bouwen, omdat ze economisch
succesvol zijn.
Kijken we ondertussen naar ontwikkelingen ten aanzien van kosten en kwaliteit in de bouwsector als geheel, dan zien we dat er wellicht toch nog initiatieven mogelijk zijn die het bouwen
goedkoper kunnen maken met behoud van kwaliteit. De partijen in de bouw moeten dan juist
afstappen van hun fixatie op lage prijzen, en zich meer richten op de prijs in relatie tot de
kwaliteit van het bouwprodukt.
Voor de volkshuisvesting betekent dat, dat er behoefte is aan adviseurs/ingenieurs die verstand
hebben van de 'kwaliteit van het gewone'. Die niet alleen kennis hebben van de constructies en
bouwmethoden die in de woningbouw worden toegepast, maar die ook de uitvoeringskwaliteit
ervan kunnen beoordelen. Die een overzicht hebben op normen en regels voorzover ze van
belang zijn voor de woningbouw, liefst ook nog eens vanuit het perspectief van beheer en
onderhoud.
Hier ligt, denk ik, een uitdaging voor de afstudeerrichting.
Er is nog veel te doen.
Korte bespiegeling over een halve eeuw afstudeerrichting Volkshuisvesting.
Tim de Jonge
Vakgroep Volkshuisvesting & Stadsvernieuwing
TU DELFT

Korte bespiegeling over een halve eeuw afstudeerrichting
Volkshuisvesting
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De situatie in 2022
Inleiding
De afstudeerrichting jubileert wederom groots. Een halve eeuw kan en mag je nu eenmaal niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Het feest wordt gevierd met 'het volk', een kleurrijk volksfeest
met vertegenwoordigers van bewonersgroepen midden in een stedelijk getransformeerde stad
waarin de VIN EX-locaties naadloos zijn opgenomen.
De initiatiefnemers en werkers van het eerste uur van de afstudeerrichting Volkshuisvesting
zijn volledig uit beeld geraakt, zij het dat nestor Priemus af en toe nog in een live-interview
op internet in beeld komt om zijn visie te geven op de 'ontheemden van onze samenleving':
een groep Europeanen die zich massaal genesteld heeft in en rond de grote steden.
Het merendeel woont in eigen brouwsels binnen de draagstructuren van de goeddeels verlaten
kantoorcomplexen en de vroeger veel toegepaste complexen van gestapelde woningen
(o.a. flats) die nu voor sloop bestemd zijn.
De volkshuisvesting
Zij die in de jaren zeventig bij het opzetten van de afstudeerrichting de sociale dimensie van
de volkswoningbouw een warm hart hebben toe gedragen hebben moeite de huidige aanpak nog
te volgen. De nieuwe generatie volkshuisvesters heeft de koers rigoureus gewijzigd nadat rond
het 2S-jarige jubileum het 'wilde wonen' haar intrede deed; een roep naar andere verhoudingen
tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheden. Maar ook tussen de overheid en het
particuliere initiatief van woningcorporaties en projectontwikkelaars. (Adri Duivesteijn , NRC,
opinie Donderdag 22 mei 1997), kreeg de burger zijn traditionele rol van opdrachtgever rond
20 IS terug.
De rol van de corporaties leek uitgespeeld . De marges waarbinnen de corporaties nog konden
schuiven met budgetten om sociale woningbouw voor de minst draagkrachtige nog betaalbaar te
houden was binnen Nederland alleen niet meer te realiseren . Door het aantal corporaties flink
te saneren en de dienstverlening op het gebied van onderhoud en beheer fors uit te breiden
met complexen in België en Noord-Frankrijk bleken de corporaties nog net in staat haar, wat we
toen noemden, 'kern'-taken te volbrengen .
De nieuwe generatie volkshuisvesters heeft hierbij een enorme inspanning geleverd om de
maatschappelijke verbondenheid met de sociaal zwakkere binnen de volkshuisvesting hoog in het
vaandel te kunnen houden .
Stedelijke transformatie
Een aantal radicale ontwikkelingen hebben zich de afgelopen 2S jaar gemanifesteerd. Het ruimte
gebruik was door de uitbreiding van woningbouw, infrastructuur, industrie en bedrijven dermate
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toegenomen dat het niet bebouwde oppervlak in Nederland zo beperkt was geworden dat het
alleen nog werd vrij gehouden voor sport en recreatie. Hoewel de verstedelijking gestaag is
doorgezet blijkt er toch sprake te zijn van een aanzienlijke 'verdunning' binnen de stedelijke
context in tegenstelling tot de verdichtingstendensen van de jaren negentig. Hierdoor ontstond
er een ruimtelijkheid binnen de steden die de concurrentie positie met de tuindorpen moeiteloos kon doorstaan.
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Dit werd mogelijk doordat het 'ondergronds bouwen' volop in de belangstelling kwam te staan.
'De mens als mol' vormde al eind 1990 het thema van ondergronds bouwen en wonen.
Na wat experimenten met winkelcentra (de koopgoot in R'dam) en infra-structurele werken
(de Betuwelijn) ontdekte men, dat het ondergronds wonen en werken in Turkije in en rond
Cappadocië (36 ondergrondse steden) weliswaar vanuit volstrekt andere motieven gebouwd,
een serieuze optie was om efficiënter om te kunnen gaan met het ruimtegebruik in Nederland.
Met de onder dit thema gebouwde bouwwerken werd met succes geëxperimenteerd,
zij het dat de effecten van het ondergronds bouwen pas recentelijk zichtbaar zijn geworden.
Op grote schaal worden binnen de stedelijke context, naast de al eerder toegepaste infrastructuur, nu ook kantoren en voorzieningen letterlijk en figuurlijk onder de grond gewerkt en
op bescheiden schaal gecombineerd met wonen. Het gevolg van een en ander was dat er binnen
de steden verdunning plaats kon vinden ten behoeve van het wonen en recreëren. Hierdoor
ontstond een nieuw domein voor spelende kinderen dat qua hoeveelheid ruimte te vergelijken is
met de situatie rond de jaren vijftig.
Alle inspanningen ten spijt is het niet gelukt om door middel van de herstuctureringsoperatie
de steden 'als bron van welvaart en duurzaamheid' toekomst te geven. Een menging van arm
met rijk en van allochtonen en autochtonen bewoners bleek niet te realiseren binnen de reeds
ontstane segregatie. Het proces bleek niet te sturen. Daar waar al in de negentiger jaren van
de vorige eeuw sprake was van oververtegenwoordiging van een der boven genoemde categorie
op wijkniveau, blijkt dit nu te zijn uitgebreid tot stadsdeelniveau, vergelijkbaar met Amerikaanse
steden in de 21 helft van de vorige eeuw.
Woningverbetering en beheer
De woningverbeteringen vinden ook nu nog op verschillende ingreepsniveau's plaats. Het duurzaam bouwen-concept bleek in de praktijk minder duurzaam uit te vallen dan verondersteld.
Het in de jaren negentig ingezette proces van verkopen van woningen door corporaties heeft de
woningverbetering vooral tot een juridisch steekspel gemaakt. Mede daardoor is het accent
komen te liggen op transformatie van niet-woongebouwen tot volkswoningbouw en het beheren
van woningcomplexen op nationaal en internationaal niveau.

Het gemiddelde ruimtegebruik per bewoner blijkt tot op heden te zijn toegenomen. Met name
door het telewerken en de flexibele invulling van arbeidstijden is de woonkamer omgevormd
tot een werk-woonkamer. In eerste instantie werd de combinatie wonen/werken gezocht door

het toepassen van vides waar het werkdomein gevestigd werd om toch nog een relatie met
het wonen te kunnen onderhouden. Later kwam in het woonvertrek het accent meer en meer
op het telewerken te liggen. Niet alleen de ruimte, door de combinatie van werken en wonen,
werd vergroot maar ook de verdiepingshoogte werd aangepast naar 3.40cm. Enerzijds vanwege
de ruimtewerking, aangezien de verhoudingen tussen de oppervlakte en de plafondhoogte zoek
was geraakt, anderzijds om tegemoet te komen aan de steeds langer wordende mens waarvoor
aanpassingen in verticale zin noodzakelijk bleken.
Technisch gezien zijn er ook de nodige veranderingen opgetreden. Het besef dat voor de toiletten, douche en zelfs voor het bad hoogwaardig drinkwater werd gebruikt bleek niet alleen
onbetaalbaar maar ook onuitvoerbaar om in de levering voldoende 'drinkwater' te voorzien.
Na een periode van drinkwater in flessen, omdat de kwaliteit van het water niet meer kon
worden gegarandeerd, besloot men tenslotte tot de introductie van een dubbel waterleiding
systeem met A en B kwaliteit water.
Het onderdeel van de eco-projecten waar het de waterhuishouding betrof bleek achteraf
moeilijk uitvoerbaar. Na een aantal excessen met vervuild boezemwater (bedoeld voor
hergebruik) moest men weer gebruik maken van de nuts water leverancier.Voor de energie
huishouding bleken de eco-projecten wel als voorbeeld te kunnen werken .Vele facetten
hiervan worden al jaren toegepast in de volkswoningbouw. Het meest revolutionaire was de
ontwikkeling van het zonnepaneel. Waar in de jaren negentig de panelen nog, als vlakke plaat,
op het zuiden gericht moest worden om het beste rendement te halen is met de introductie
van de dakpan vorm deze werkwijze achterhaald. Door de golvende vorm van de dakpan bleek
het mogelijk de zonne-energie optimaal te benutten. Door de ontwikkeling van een nieuwe pan
(combinatie van dakpan met zonnepaneel) werd de oriëntatie ten opzichte van de zon van
minder van belang. Ook de bestaande woningvoorraad kon nu worden uitgerust met de
'eco-dakpan' .
Overigens was er in 2005 al goed nieuws voor de rolstoel gebruikers. De technologische
ontwikkelingen hadden het mogelijk gemaakt om niet de woning aan te passen maar de hulpmiddelen. De grootste barrière, namelijk de trap werd overwonnen. Met uitzondering van de
spiltrap (wenteltrap) bleek het mogelijk om een rolstoel inclusief de gebruiker moeiteloos te
laten 'trap lopen'. Door een ingenieus systeem toe te passen, waarbij zich een soort rupsband
ontvouwt uit de rolstoel en tevens het zwaartepunt van het geheel verplaatst, blijkt de stoel
veilig en zonder vrees voor de gebruiker de trappen te kunnen nemen . De rolstoel klimt
daarbij achterstevoren de trap op en wordt infrarood bestuurd. Voordat deze revolutionaire
ontwikkeling operationeel was geworden was het breedte probleem voor rolstoelgebruikers
allang opgelost. De doorgangen die te smal waren om te kunnen passeren werden overwonnen
door dat de rolstoel zich bij dergelijke obstakels kan versmallen.
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De Trapklimmer, anno 2002

De oud medewerkers
Maar hoe leven en wonen onze medewerkers van het eerste uur, die zijn immers rond de tachtig!
Voor het over grote deel zijn deze 'babyboomers' destijds ingegaan tegen de gevestigde normen
en waarden, de 'protestgeneratie', geboren tussen 1940-1955. De generatie van democratisering,
emancipatie, seksuele revolutie en zelfontplooiing. Minder gericht op de familie, meer
hedonistisch ingesteld en verantwoordelijk voor het ik-tijdperk. Onder deze generatie bevonden
zich veel meer tweeverdieners dan bijvoorbeeld bij de 'vooroorlogse generatie' (geboren tussen
1910 en 1930) en de 'stille generatie' (geboren tussen 1930 en 1940).
In 1996 werden de verschillen tussen de generaties al aangegeven (zie tabel) maar de consequenties
kon men toen nog niet overzien.
Tabel: Kenmerken van het oude en het nieuwe profiel
NIEUW SENIORENPROFIEL (50+)

TRADITIONEEL MODEL

•

fysiek behoeftig

•

gezond en vitaal

•

crisiservaring

•

welvaartservari ng

•

bejaard

•

jong

•

voor de maatschappij versleten en
afgedaanen

•

worden door de maatschappij gezien als
'wijs ervaren'

•

sparen voor (klein)kinderen

•

hedonisme

•

arbeidsethos

•

vrijetijdsoriëntatie

•

financieel behoeftig

•

koopkrachtiger

•

neiging tot sparen

•

neiging tot lenen

•

consumptie sober

•

consumptie uitbundiger

•

enigszins afhankelijk

•

zelfstandig, zelfredzaam

•

vaak door bedrijven over het hoofd
gezien

•

opgemerkt als belangrijke doelgroep

Bron: Seniorenmarkt Consultancy: senioren en de woningmarkt, 1996
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De tabel zegt niets over de ontwikkelingen in de technologie terwijl de verschillen tussen de
generaties zo groot zijn dat het communiceren van de 'traditionele generatie' met werkenden
over het arbeidsverleden slechts nostalgische informatie oplevert. Een hard gelag voor die
ouderen die het arbeidsethos hoog in het vaandel dragen.Wat dat betreft hebben onze
oud-medewerkers nog wel wat op kunnen pikken van deze ontwikkelingen, zij het dat ze slechts
aan het begin stonden van deze high-tech -turboperiode.
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De oud-medewerkers zijn inmiddels oud maar het profiel is onvergelijkbaar met de generatie
ouderen van het Ie lustrum. In 1997 stonden zij nog te boek als 'protestgeneratie', de generatie
van democratisering. Opmerkelijk is het dat uitgerekend deze generatie later de protesten in de
kiem smoorde en de democratisering weer om zeep hielp; alleen de vrouwen emancipatie en de
waarde van de seksuele revolutie bleken voor hen onomkeerbaar.
Financieel staan ze als vermogend te boek. Ze profiteerden van de economische groei en de
enorme stijging van hun eigen woningbezit. De eigen woning werd niet meer gezien als
belangrijkste financiële strategie voor de oude dag, maar bleek een aardig appeltje om de vele
extra's te kunnen bekostigen. En daar genieten ze thans behoorlijk van; ze wonen comfortabel,
beschikken over een vangnet aan hulpverleners voor het geval ze dat echt nodig hebben.
Door de welvaartservaring die ze opgedaan hebben voelen ze zich jonger, vitaler en gezonder
en ze worden meer gezien als wijs en ervaren, er is sprake van hedonisme.
Ze maken deel uit van de Europese kasten van nieuwe rijken met een 2e woning, een zeewaardig jacht of ze maken gebruik van 'wisselwoningen' waardoor ze jaarlijks in staat zijn om
andere delen van de wereld te bewonen.
Er is evenwel ook een schaduwkant voor deze generatie. Ze beseffen maar al te goed dat zij
mede het straatbeeld bepalen waar meer ouderen dan jongeren te zien zijn. Van deze ouderen
is ook nog eens I op de drie tachtig jaar of nog ouder! Pas over 18 jaar zal de top van het
aandeel 65-plussers op de bevolking bereikt zijn. Maar dan zijn ook de oud medewerkers uit het
straatbeeld verdwenen.

De afstudeerrichting anno 2022
Het onderwijs is zowel in vorm als inhoud drastisch gewijzigd. Hoofdmoot wordt gevormd door
middel van tele-Ieren. Niet zo vreemd want de medewerkers zijn immers voor het merendeel
van hun dagtaak telewerkers geworden . Het kon ook niet anders; de totale afstand die 24 medewerkers al rond het jubileum in 1997 moesten afleggen om slechts één dag op Bouwkunde te
komen werken bedroeg maar liefst 1750 kilometer! Indien je daarbij de geschatte reistijd per
auto neemt kostte dat 182 uur tezamen (bron:ALH Routeplanner 1992). Een optimistische
schatting, gemeten vanaf de rand van de stad met een gemiddelde van zo'n 94km/u. Ook toen
al was er sprake van het dichtslibben van de wegen. Het alternatief van het openbaar vervoer
bleek voor een aantal van hen geen soelaas te bieden. De eerste thuiswerkers dienden zich aan.
De telewerkers van nu zijn interactief met studenten en collega's in verbinding. Het studie
aanbod wordt geleverd in teksten en afbeeldingen maar vooral ook in bewegende beelden op
interactieve cd-roms. Per studie onderdeel wordt via dit medium de kennis gedoceerd

(in minimaal vijf talen) en de studie resultaten te toetsen. De kwaliteit van de opleiding is met
sprongen vooruit gegaan. Elk studie onderdeel wordt voordat het op de (studie)markt verschijnt
tot in de kleinste details door experts gescreend op volledigheid en didactiek, en zo nodig
aangepast aan de actualiteit.
De vakinhoudelijk vooruitgang staat in schril contrast met het gemis aan intermenselijke
communicatie. Om dit gemis enigszins te kunnen opvangen vormen een soort Workshops het
hoofdbestanddeel van de opleiding. één week per kwartaal in retraite op de hei die verbouwd
wordt op de daken van de ondergrondse woningbouw projecten. Door de sterke individualisering wordt tijdens die week ook extra aandacht gegeven aan communicatieve vaardigheden.
Ook werd er een nieuw vak geïntroduceerd, een vorm van sociale-pc-communicatie, dit bleek
gewenst om binnen de volkshuisvesting groepen bewoners op te kunnen vangen die al jaren vast
zitten op de vluchtstrook van de elektronische snelwegen in ons land.

Tot slot
De inmiddels stokoude initiatiefnemers van de afstudeerrichting hebben de vele veranderingen
nauwelijks kunnen volgen. Gelukkig hebben ze wel kunnen constateren dat hun oude stokpaardjes nog steeds herkenbaar zijn en dat in ieder geval 'het hart' van de nieuwe volkshuisvesters nog steeds op de goede plaats zit!

Fokke Wind
Vakgroep Volkshuisvesting & Stadsvernieuwing
TU DELFT
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Het organiseren van het 25-jarig jubileum
van de afstudeerrichting Volkshuisvesting
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Hieronder volgt een opsomming, of liever gezegd een overstroming van associaties, gevoelens, beelden en
emoties die in me opkomen als ik denk aan al die maanden werken aan het Jubileum " door Ylva en mij.
Misschien ervaren sommige lezers wel een gevoel van herkenning. Laat u door deze maalstroom van
gevoelens gewoon meevoeren en beleef het mee vanaf het begin tot het eind.......... .
"Zo'n grote gebeurtenis lijkt een uitdaging om te organiseren .... het begint allemaal vrij relaxt....
er is weinig informatie voorhanden .... wat moet er nu allemaal worden georganiseerd en wat is
daar voor nodig? .... de eerste mailing moet de deur uit.... vroege vrijdagochtend-bijeenkomsten
met de hele orga-club .... nog een mailing maken .... knippen . plakken. kleuren (echt een bouwko
nietwaar!) .... heen en weer naar de drukker (en wéér terug - foutje opgetreden -) .... invouwen in
enveloppen (leuke aantallen: zo'n 2.5 duizend) .... het wordt al wat drukker.... bedrijven uitzoeken
voor o.a. pennen. broodjes. catering .... het nut van de gouden gids ontdekt.... voorstellingen die je
in je hoofd hebt kunnen niet altijd zo .... de eerste aanmeldingen stromen binnen .... de eerste
essay komt binnen en wordt direct door Ina in de anonimiteit gehuld .... bands beluisteren tijdens
de kennismakingsweek voor de nieuwe eerstejaars ... , waar gaan we de taartjes vandaan halen?. .,
om iets gedaan te krijgen moet je er (vaak) achteraan zitten .... voordat je de juiste persoon
aan de telefoon krijgt is het verhaal al drie keer verteld (zucht) ... , de taartjes niet vergeten ;
"Kees bakt het zelf" heeft petit-fours die paars kunnen (ja maar mevrouw zo'n moeilijk logo,
dat begrijpen onze bakkers niet) ... , racen door de macro voor nootjes en tafelkleden ...,
Het wordt echt steeds weer drukker (zelfs als je denkt dat het niet drukker kan), deadlines,
allemaal deadlines .... iets loopt toch weer anders dan gepland of geregeld ... , toch maar weer
proberen het hoofd koel te houden ... ,de laatste inschrijvingsdag nadert... en gaat voorbij ... ,
stiekem toch nog een inschrijving ..., en nog zo'n zestig andere inschrijvingen komen te laat
binnen tot zelfs de dag voor het jubileum .... Daar langs, dat nog even doen is dit er al en is zus
geregeld? ..., De driehonderd geleverde badges zitten helaas niet op alfabet..., last minute
vergadering... , de grote dag staat bijna op het punt van aanbreken .... de avond ervoor nog even
de tentoonstellingszaal opbouwen als pauzeruimte ... , tafels sjouwen, buffet opstellen, sponsorpromotie opbouwen, pizza eten, tafels aankleden, balie voor zaal A installeren ... , 's nachts in bed
is je hoofd nog druk bij alle gebeurtenissen ..., toch zie je er op de grote dag stralend uit
(adrenaline?) ....om acht uur op Bouwkunde ... , gauw alles checken ... , de sprekers moeten gezocht
worden in de mensenmassa ..., wie heeft hoeveel dia's voor hoeveel carrousels? ..., je ervaart een
gevoel van trots als je in het technische hok bovenin zaal A staat en je ziet dat alles er goed
uitziet, de zaal best gevuld is en alles zichtbaar goed verloopt..., weer eens op je tenen de trap
op en af in zaal A met een boodschap voor de voorzitter van het congres (Hugo) ... , de hele dag
loop je nog als een soort vliegende kiep overal van alles te regelen, spring je overal waar nodig
bij en ben je blij als je nog net twee zinnetjes meemaakt van het studentenforum ... , na een
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heerlijke avondmaaltijd, die even gauw naar binnen is gewerkt, nog wat zaken regelen ... , dan krijg
je opeens een bos bloemen die je niet verwacht had en waar je plotseling ontzettend verlegen
van wordt, al ben je ook wel erg blij met alle lovende woorden die erbij gezegd worden (maar je
denkt ook: dat was toch gewoon onze taak) ... , als iedereen al naar de Mekelweg 10 is om te
feesten, nog gauw met gelukkig een heel stel sterke armen alles afbouwen en opruimen ... , dan
hoeft eindelijk even nergens aan gedacht te worden en kan even genoten worden van een glaasje
wijn en een goed stukje muziek (en een wat erg droge cabaretier) ... , en dan eindelijk lekker
slapen ........."
Het was echt een dag om niet te vergeten. Na al dat harde werken geeft het erg veel voldoening
als zo'n dag gewoon goed verlopen is.
Na de grote dag zelf is het organiseren nog niet afgelopen want er moet van alles worden
opgeruimd, nagestuurd, de financiën moeten worden bekeken (betalingsverzoeken moeten
verstuurd worden)en de publicatie moet voor de laatste week van november bij de drukker
liggen. Dit brengt nog veel werk met zich mee; de teksten moeten nagejaagd worden alle teksten
moeten doorgelezen worden, foto's voor publicatie uitzoeken ..... .
Ik ben zelf echt een hoop ervaringen en kennis wijzer. Ik spreek vast ook voor Ylva als ik zeg dat
het organiseren van dit jubileum erg leuk was en ik het nooit had willen missen, maar nu lijkt me
even een paar maanden gewoon (lekker rustig ?) studeren toch wel een heerlijk idee!
Esther van Wijk
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• in de gehele bouwcyclus
- programma
- ontwerp
- bouw
- beheer en gebruik
- evaluatie
- strategische beheerbeslissing
40
35

30

25
20

1. Won ingbouwvereniging
2. Buiten VHV werkzaam!
werkzoekend
3. Onderzoek - en adviesbu reau
4. Gemeente
5. Architectenbureau
6. Post- doctoraa l onderwijs
7. Aannemer
8. Overig

15
10

5

o

2345678

TUDelft -~~~ ~.~- 1j

•••

dat we,v1c,t!

De sponsors ...

Vl

c:::

o
Z
oa..
Vl

Vl
LU

o

123

FACULTEIT BOUWKUNDE
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Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
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De afstudeerrichting Volkshuisvesting bestaat 25 jaar. U viert dus uw
zilveren jubileum . Onlangs vierde het DGHV zijn vijftigjarige, gouden
jubileum.
Zulke mijlpalen moeten passend worden gevierd, met een passend cadeau
en een passende opdracht voor de komende 25 jaar.
Op z'n Rotterdams zou ik tot uw studenten willen zeggen: "Na woorden,
de daden", oftewel: "goede theorie is zilver, maar goede praktijk is goud".
dr. D.K.J. Tommei

dS+V
126

gemeente Rotterdam
dienst Stedebouw + Volkshuisvesting

De afstudeerrichting Volkshuisvesting aan de T.U. Delft viert haar 25-jarig bestaan. Over twee
jaar is het 25 jaar geleden dat in Rotterdam de Stadsvernieuwing in zijn volle hevigheid van
start ging. Deze samenhang is niet toevallig: veel volkshuisvestingsingenieurs vonden in
Rotterdam hun plaats bij de toen bestaande dienst Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling en
de projectorganisatie Stadsvernieuwing. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de
Rotterdamse stadsvernieuwing en volkshuisvesting die in de loop der tijd een belangrijke
ontwikkeling heeft doorgemaakt: van het gevecht voor betaalbare huren in de jaren zeventig
en begin jaren tachtig, de herwaardering van de stedenbouw eind jaren tachtig tot de huidige
inzet op stedelijke vernieuwing waarbij Rotterdam het vasthouden van midden- en hogere
inkomensgroepen als expliciete doelstelling van beleid heeft geformuleerd in de recente
beleidsbrief Volkshuisvesting.
Het werkveld van de dS+V omvat de ruimtelijke ordening, natuur- en landschapsbeheer,
verkeer en vervoer, bouw- en woningtoezicht en de volkshuisvesting. Aan deze taakvelden
wordt gewerkt door een zevental hoofdafdelingen. Deze hoofdafdelingen zijn hieronder op
een rijtje gezet, waarbij er een aantal nader wordt belicht vanwege de directe bijdrage aan
de volkshuisvesting.
Volkshuisvesting
De hoofdafdeling Volkshuisvesting is onder meer verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling,
planning en programmering van woningbouw en het beheer van enkele woninggebonden
subsidies. Belangrijke producten die hieruit voortkomen zijn meerjarige volkshuisvestingsplannen, beleidskaders voor de ontwikkeling van strategische locaties en volkshuisvestingsafspraken tussen stad, deelgemeente en corporaties.
Ontwikkeling
De belangrijkste taken van de hoofdafdeling Ontwikkeling omvatten de advisering van deelgemeenten en andere opdrachtgevers met betrekking tot ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, en het uitwerken van deelgemeentelijk beleid in concrete uitvoeringsplannen.
Bureau Projectmanagement
Het Bureau Projectmanagement levert professioneel projectmanagement om complexe
opdrachten op het gebied van stedenbouw, volkshuisvesting en verkeer en vervoer in de stad
en de regio te ontwikkelen en te realiseren.

Naast deze hoofdafdelingen die directe bemoeienis hebben met de volkshuisvesting
kent de dS+V nog de hoofdafdelingen Bouw- en Woningtoezicht, Ruimtelijke Ordening en
Verkeer en Vervoer en Woonruimtezaken. De zeven hoofdafdelingen samen omvatten het
brede palet aan disciplines dat nodig is om een stad als Rotterdam in haar ruimtelijke
ontwikkeling te begeleiden.

Woningbedrijf Amsterdam
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Wonen is meer dan een dak boven je hoofd ...

V'l

Met zo'n 41.000 woningen en bedrijfsruimten bepaalt het Woningbedrijf
Amsterdam voor een aanzienlijk deel het gezicht van de stad. Vele
woningzoekenden huren of kopen een woning bij ons. Het is goed wonen in
een woning van het Woningbedrijf. Ook onze nieuwbouwprojecten laten zien
dat bouwen voor ons meer betekent dan het hebben van een dak boven je
hoofd. De omgeving en de buurt spelen een belangrijke rol. Met oog voor
architectonische schoonheid gecombineerd met ruim en goed wonen,
worden complexen gebouwd die we graag tot ons nieuwe bezit rekenen.
Verantwoordelijk voor klant en stad
De verantwoordelijkheid die we hebben in de stad nemen we graag;
immers één op de negen Amsterdamse woningen is van het Woningbedrijf.
Ook de vraag en de behoefte van onze klanten nemen we serieus.
Wij zorgen voor kwalitatief goede woningen tegen een redelijke prijs.

Het Woningbedrijf Amsterdam investeert niet alleen in de stad, maar ook
in de regio. De woningmarkt houdt voor ons niet op bij de stadsgrenzen!
Het Woningbedrijf kent geen hit and run-mentaliteit, waar we bouwen,
beheren we ook. We hebben een binding voor de langere termijn.
Wilt u meer informatie, belt u dan naar het Woningbedrijf Amsterdam,
telefoon 020 - 555 91 11. Ons adres is: De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam.
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Woningbedrijf Amsterdam
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Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting?
Dagelijks nieuwe financiële cijfers en statistieken?
Belangrijke adressen?
Publicaties?

128
Congressen, symposia en evenementen?
Vacatures?
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stedelijke woningdienst Amsterdam
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BNG feliciteert TU Delft
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De BNG feliciteert de TU Delft met het 2S-jarig bestaan van de
afstudeerrichting Volkshuisvesting van de faculteit Bouwkunde.

Een
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aan

die een belangrijke

toekomst van de volkshuisvesting. De BNG

daarbij, ais volks-

huisvestingsbank bij uitstek, een natuurlijke bondgenoot.

BNG. Buitengewone expertise.
Veilige en schone straten . Prettig wonen. Kwaliteit van leven. We realiseren ons nauwelijks wie hieraan dagelijks werken: gemeenten, provincies en met de overheid
gelieerde instellingen op hel terrein van de volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs, gezondheidszorg en verkeer en vervoer. Ze kunnen daarbij rekenen op de steun
van hun bank die een breed dienstenpakket biedt: lang en kort krediet, derivaten , deposito's, electronic banking, consultancy en cash- en treasury-management.
nv Bank Nederlandse Gemeenten, Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag.
Telefoon 070·3 750 750, fax 070·3 655 178. GemNet: bng.gemnet.nl Intemet: www.bng.nl

ESTRADE
Estrade Projectontwikkeling VOF
postbus 946, 3160 AC Rhoon

"Estrade Projectontwikkeling VOF" is in 1996
opgericht; ontwikkelt en realiseert projecten voor
woningcorporaties BVP, STZ en volkswoningen
te Rotterdam alsook voor derden.
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Her NC lV heefr 400 leden-co rpo raries die sa men
ruim 800.000 wo ninge n in de socia le sector
beheren. De leden bepalen in belangrijke mare de
invulling van de kerntaken va n het NCIV

/

..

Postbus 55
3730 AB De Bilt
Groene kanseweg 70
Telefoon (030) - 220 99 I I
Telefax (030) - 220 12 54
e-ma il: inFo@nciv.n l

Kerntaken:
belangenbehartiging en beleidsontwikkelin g
onderzoek
voorlichting en kennisoverdracht
platform: debat mer en door leden

ALGEMENE WONINGBOUWVERENIGING ARNHEM

Woningstichting Nijmegen

Beheert samen met haar partner AWBA uit Arnhem 18.000 huurwoningen in de regio Knooppunt
Arnhem Nijmegen. Cok Buijs, ir-vhv sinds 1976, is er sinds 1992 directeur-bestuurder.
In de afgelopen vijfentwintig jaar heeft ook de volkshuisvesting de jaren zeventig omgeruild voor
de jaren negentig. De maakbaarheid voor de haalbaarheid. De overheid voor de markt. De regelgeving voor de zelfsturing. De specifieke controle vooraf voor het generale toezicht achteraf.
Monocultuur voor heterogeen en gedifferentieerd.
Maar corporaties zijn gebleven, de VHV-opleiding en de doelgroep ook. Zonder de laatste zouden
de corporaties er tenslotte ook niet zijn, toch ?
Dus reconstrueert Woningstichting Nijmegen haar oude volkswijken, gedifferentieerd van 80%
naar 50% goedkoop en bouwt zij goedkope, zelfbetaalde huurwoningen in de Vinex-Waalsprong
van niks naar 20%. Maar hoe gedifferentieerd is gedifferentieerd? Kan de opleiding volkshuisvesting toch niet beter in een sociologische faculteit worden ondergebracht?
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'De stichting Universiteitsfonds Delft (UFD)
heeft als doel de bevordering van de technische wetenschappen
en het technisch-wetenschappelijke onderwijs in het algemeen.
In dat kader behartigt de stichting de belangen van
de Technische Universiteit Delft in het bijzonder.'
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Dordrecht

tl

Beleidsgroep Wonen, Stadsontwikkeling, gemeente Dordrecht

sfb
Vastgoed

sfb vastgoed

De Woningbouwvereniging Schiedam feliciteert de TU met het 25-jarig jubileum
van een zo belangrijke afstudeerrichting
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WONINGSTICHTING

woningbouwvereniging

SMALLINGERLAND

Woning Bedrijf

Rotterdam
WONINGBOUWVERENIGING STEENWIJK

Duinker, van der Torre, samenwerkende architekten
haarlemmerstraat 126c 1013 EX amsterdam telefoon 020-624 90 71 fax 020-62717 82
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woonmilieu •
leefmilieu •
sociaal milieu •
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De tentoonstelling
en een blik in de oude doos ...

:::JO
ww

1-0
Vl~

6oV'0

1-0

~ö

I-u.

135

}jTentoonstelling }j
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"Het volkshuisvestingsonderwijs
van de afgelopen jaren"
in het kader van
het

25 jarig jubileum
van de

afstudeerrichting Volkshuisvesting

Locatie:
overloop op de eerste verdieping van Bouwkunde
wanneer:
van 20 oktober tlm 7 november 1997
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Locatie: De Gaarden
in Den Haag Zuid-west
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ONTWERPEN EN BEHEER
VAN WONINGEN;
VOORRAADBELEID,
INGREEPPLANNING EN
WONING·EXPLOIT ATlE
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Opgave V1 :
.. opstellen/bijstellen van een plan van aanpak voor een
naoo rlogse woonwijk: Den Haag Zuidwest. Het stcrke
sledebouwkundige concept van Oudok zorgt hier niet
voor ernstige problemen, maar de woningvoorraad
voldoet niel meer aan de eigentijdse eisen;
analyse van de sterke en zwakke punten van Oen Haag
Zuidwest;
bepalen van de gewenste ingreep in de woningvoorraad ;
onderhoud, renovatie. herstructurering, sloop en vervangende nieuwbouw of een combinatie van gonoemde
ingrepen.
Betreffende vakgebieden:
.. stadsvernieuwing en wOl1îngverbetering/woningbeheer.

MODULlB',Vl

E.iller vau Wijk
97.71~.
O~1996

V2
VROM-BELEID
EN
WONINGMARKT

140

Saiplio V2
V()~~=\\'()Qj"~

".....---.........

Er wordt ingegaan op de lokale en regionale wonln!9m,"kt,
Aandacht wordt besteed aan het gemeentelijk volkshuisves-

tingsbeleJd, dat meer en meer In een regionaal kader wordt
gevoerd en aan de beleidsinstrumenten die het Rijk fnzet.

De combinatie van beleid, management en marktkennis
staat centraal.
zoeksscholing.

De

V2

is

sterk

gericht

op

onder-

Opgave:
.. het schrijven van een scriptie over een aspect van het
volkshuisvesUngsbeleid.
Betreffende vakgebieden :
.. volkshuisvesting;
woningbeheer:
stadsvernieuwing:

recht.
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Opgave:
.. ~;twerp: de locatie kent een
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voorzieninU;:~lC:~ Z~~I~

Er

complexiteit

'

~re~~~~::O;;~1/:~ huidlge9 e~a~ed:o~~~~1j~~O~~~~v!l~
Betreffende vakgebied .
.. stadsvernieuwing' en .
stedelijke herstru~turerÎn9.

Locatie: De Rivierenbuurt in Den Haag

één uitwerking

V4
VOLKSHUISVESTINGSSTUDIEGROEP

142

Oe V4 wordt gevolgd door studenten volkshuisvesting
voordat zij aan het laatste studie-onderdeel, het afstuderen.
beginnen. Er is in deze module dan ook-niet één onderwerp

aan de orde. maar elke student brengt ziJn of haar eigen
onderwerp in. Oe doelstellingen van de module zijn:
versnellen van de beginfase van het afstudeerproject;
vertrouwd raken met het opzetten van een groot project:
kennismaken met relevante onderzoeksmethoden en •

technieken:
kennismaken met relevante bronnen van Informatie;
kennismaken met aspecten van de beroepspraktijk;

Bedrijven: problemen en kansen in
grootstedelijke gebieden

..... 1,,,,,,1996j

,~_."""-",.,.<:'

Welk soort bedtljvene%fcluslers van bedriJVen "unnen
in~tfshaYenen500rtgehJkeprcbleemgebif!dende

soóa~~lbaafheidvergrOlenenllj!'l!eveos

ecooOfl'll$Chleveosvatbaar?Eo onderwalke
voorwaardon?Hoe JcUMeIldie oedrijvengOSlimuleerd
WQrdenziCh,ndel.eprobieemgebiedenteveS!i!len?

Opgave:
het schrijven van een zogeheten voorpeIlIngsrapport,
waarin een onderbouwde en beargumenteerde opzet
voor het afstudeerwerk. wordt beschreven.
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AV
(architectuur/volkshuisvesting)

Locatie: Westerdoksdijk in Amsterdam

- ~~---In de AV staat het woongebouw of de woonwijk in de stad
centraal. Bij de theorie ligt het accent op relaties tussen
programmafontwerp, regelgeving, financiering en typologie
van verkaveUngen/wonlngontslulting. Ook is er een reeks
colleges over architectuur- en stedebouwgeschiedenis.
Opgave:
ontwerp een woongebouw of woonwijk in de stad;
.. accent op de formele ordening van woningen in relatie
tot de vorm van de stad: stedebouwkundige inpassing,
verkaveling, bouwmassa en hoofdopzet van woningen
met de ontsluiting en plattegronden.

Betreffende vakgebieden:
architectonisch ontwerpen;
.. stadsvernieuwing;
.. geschiedenis,

AV
Z.O.P.-opgave
(l-OlfopgQutproject)

SARAJEVO
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BV
(bouwtechnologietvolkshuisvesting)

'\""l\r~ BOUWTECHNOLOGIE
"" Tè,';; EN WONINGBEHEER,
~;JI' T, ECHNISCH BEHEER VAN
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Thema van de BY is het voor de: komende bouwopgave
essentiële teehnisch beheer van woningen. Het doel van de
module is het aanbieden en toepasbaar maken van de
daarmee verband houdende kennis.

Aan de orde komt zowel de

bouw~

en installatle.technîsche

kennis die nOdig Is voor het maken van keuzes in het
ontwerp. en beheerproces, als de kennis van woningbeheer,
onderhoud en exploitatie die nodig is om de affecten van
ontwerpkeuzes te kunnen inschaUen en afwegen .
Opgave:
• Oe onderzoeks~ en ontwerpopgave biedt per modulog roep een keuzemogelijkheid tussen woningbouwfwo ningverbetering en horgebruik.
.,

Locatie: De Poptahof in Delft
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Locatie: De Poptahof in Delft
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MV
(bouwmanagement en vastgoedbeheer/vblkstu.lîsvesting)
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In de MV wordt op
huidige en toekomstige gebruik een huisvestingsplan
ontwfkkeld dat ook het voorraadbeheer betreft
Onderwerpen die in deze module aan de orde komen:
huisvestfngsonderzoek;
voorraadopnamq;-

huisvestingslllah;
Ingreepplanning;
onderhouds'- en beheerplanning;

projectorganIsatie bij reorganisatie.
Betreffende vakgebieden:
bouwmanagement;
vastgoedbeheer;
volkshuisvesting;
stadsvernieuwing_
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STEDELIJKE
WOONGEBIEDEN
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De SV is
op woningen cn woongebouwen in het ste.
de bouwkundig ontwerp. Aan de orde komen aspecten als:
formele en functionele kenmerken en typologie van woningen, woongebouwen, woonvormen en woongebieden ;
• de maatschappelijke kenmerken van eigenaren, beheerders en gebruikers in het stedebouwkundig ontwerp .
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Opgave:

Op uitvoering gericht ontwerp maken, waarin de politieke en economische haalbaarheid onderzocht wordt;
.. aan de presenlatie wordt extra aandacht besteed .
Betreffende vakgebieden :
.. stedebouwkundig ontwerpen :
~ VOlkshu isvesting ;
.. stadsvernieuwing;
.. media el1 bouwinformatica.

Locatie: Westerdoksdijk in Amsterdam
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Locatie: Het Hooikade-Zu ideinde-gebied
in Delft
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andefi) kenmerken van (foloc,'UICl ; IIllrka'lcllng$vo[fIJl:ln In rct~lJiI!:Ot
vorkcernMtshlltlng en opcnbilfo ru1mto, (lil dergoliJ~e,
kWolhtolwuison: &ledobouW"kundig. rulnlteltjk en vanuillt/ll gebnHk:
flltane,,,lè h~"lbaalheld: koston on ba!!!n ~an do urolldoxplo'Utht ~a r, MI
plan\lebled. lrwolóloringsbCloidllmd v>ln Ql'm«n l(l on mMktp~rtijlH)
(m leggot"$, omw,kkillam-s, ''''I:lnmgl)o..iwcolpol~tI1l5);

D4
BOUWEN
IN
ONTWIKKELINGSLANDEN

Oe dlffNCn\1,tloml)<j~1 .. "ao~w<m in <)ntwikMlhflll$I.:lOd~n~ 1$ !lo)riç~: op "Ct
IQ'en bç~,jjpon vall vormIng, tmt.vl~h!ln" .11 m~na!l1'mMI van stodcljj~",
in ontw!kk/i!<m!la 8çOl'lOm!~an m hl iwodcr v an g!obldlaerlng. MQt de

g~bjed"tI

t1lot)Jlls~ring I'IOQlm d .. MQdenjkn "tltwlkJ<oll"lJ t'()n bcl~n,,(~k<llll Il.el ,,~I'On~fG
ontwf~~ol'ng~~I.;d en cr w<>«Il g«uld d~1 "t!todan do mOIO' v,"" 9mol rijn",
Pi! IIc"ll do manlot WUf"P stooan \Iopland ~Ijn on bO~*NI wordc!' In ll,ole
m~! .. bO'fnvl~!lt
/-jel prOOf3mma uI de $tudent bui.wgrippcn op het Ilcl>"k>dYSI1 th~o<ic 011
beleid bijl"vngcn. /lvenlla vCI~todal,jklnll, Icd>nolollit.dlO on ;eo!lOmiJ~Il(,
vcr~ "d/l ,jnoon In ontwlldt~lln\l,!. ndon, .enu:I>IIlMéa $1t~t"il,Mn 4n IflO{lohJI<9
pl~nr'~\I$.nt.\lIlIMnlcndi" gebruIkt 'ounncn worden voor 4UUI'l~mo J:l1~nn,n9
QI1 votrnguvi"S" VM d~A fÇ(/u:;Jk~ tr.. nMOMlólllo.

~ OOtw<llp.oPlla~o ~! ;(1 d. vorm

"'.(1

eeo .lm~l~ti!!-pt()j.d OndOlWt!fp(ln
planfllng ~ a" IIrb.100 p(obh,meo, 'I'th'kc"luijf on
11., ontw;kkeholl,l.mlon, ornoun mei onbekend" ",Iru:.tlu on
UI' ll~av.nJ, het I~nd on pfl>]Qç:1 ~~l gclo:won ,,"oman <lan d~
1131ld v,o op del momen' bOl;1ng rjJk" OnfWl"~"lInoon In dq p'"blclTlJllkk food
Qntwlkk~h(\(I&13Md~f';
hol
telJng
en
IlO!
helQld
van
Qntwi kktnngllurm" ...""klng~~crb,n<ltn In N&dcrland ftO in de I~ndon uil.
lO~I,
~0Ihhililve$ljn9

bevanon

IckorlkO~ll"gen

d~%" modulo womt
~f"wd"C""'trk "" " taga In

rMl

Thall~ nd,
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<I<lk

d~

un,b~h l

ontwikkclmgsllnden

geve$tilJd op tlndel'loek,
lo,~,·

luid..Afrlk;r;,

ar~~illo,
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Vereniging

voor Volkshuisvesting
150
FORUM is een initiatief van (oud)studenten en docenten Volkshuisvesting
van de TU Delft. FORUM wil de discussie over de Nederlandse volkshuisvesting
stimuleren en de relatie tussen de volkshuisvestingspraktijk en de opleiding
verbeteren.
FORUM organiseert studiedagen, workshops en excursies en geeft het blad
VHV-bulletin uit.
Voor informatie en lidmaatschap: Esther van Wijk (kab. 8.51 , tel.: 015-2783359).
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Met dank aan

L
::la::

Aan het gehele 25-jarig jubileum van de afstudeerrichting Volkshuisvesting hebben een hoop
mensen meegewerkt, zonder wiens hulp dit alles niet mogelijk was geweest.
We spreken ook namens de initiators, Hugo Priemus, André Thomsen en Jurgen Rosemann als
we bedanken:
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Voor medewerking aan het jubileum
Ina, Fokke, Harry, Anita, Inge en Marleen voor hun niet aflatende inzet bij alle dingen die in de
loop van de tijd gedaan moesten worden

Marieke, Kirsten en Diana voor hun hulp bij het realiseren van de tentoonstelling
'25 jaar Volkshuisvesting'
Vincent en Bianca voor het laatste kluswerk dat zij gedaan hebben
Janine Kleywegt-Sanders voor de hulp bij de ontvangst van de deelnemers
Lennen en Bert voor de stralende bediening, de kantinedames die ervoor hebben gezorgd dat er
telkens weer verse thee en koffie was.
Hans Krüse, de fotograaf
Rob en Arie van de Audiovisuele dienst voor het geluid, de diaprojectie, de opnames e.d. (en
voor het opeten van de restanten)
Ron, Ton van Aart, de avondportiers
Uiteraard: de sponsors (zie elders in dit boek)
Voor medewerking aan het boek danken we:
Ina en André
Marleen en Anita voor het uittypen van de alleen gefaxte en gesproken teksten

De sprekers voor het aanleveren van de teksten en ander materiaal
Gerard Cos en Henk Berkman van het Publikatie Buro Bouwkunde voor hun bijstand en ideeën
Peter Huisman van NKB

Ylva Schutte & Esther van Wijk
Jubileum Volkshuisvesting 25 jaar

