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1
INLEIDING

1.1

Inleiding

De kennis van een eigenaar-bewoner over zijn of haar woning is in vele gevallen
ontoereikend. Met name op het gebied van onderhoud en verbetering ontbreekt
bij tal van bewoners bijvoorbeeld het inzicht om te bepalen wat voor ingrepen
noodzakelijk zijn en wat de kosten daarvan zijn (zie bijvoorbeeld: Van der Heijden, e.a., 1984; Van Rhee, e.a., 1987; Meijer, 1987; Meijer en Hüpscher, 1990).
Teneinde op deze behoefte in te spelen, heeft de Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid (SAOB) in samenwerking met het IBBC-TNO een gebruikers- en onderhoudshandleiding ontwikkeld voor eigenaar-bewoners van
nieuwbouwwoningen. Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) heeft dit project financieel ondersteund. De uiteindelijk ontwikkelde gebruikers- en onderhoudshandleiding heeft de naam 'woningmap' gekregen en bevat naast de technische omschrijving van de woning een stappenplan
waarmee het onderhoud van de woning aangepakt kan worden.
Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
heeft in samenwerking met de Management Groep Technisch Beheer (MGTB)
het OTB verzocht de woningmap te evalueren. In deze publikatie worden de
reacties op de map aan aanbod- en vraagkant van de woningmarkt beschreven.
Bij de totstandkoming van deze publikatie is dankbaar gebruik gemaakt van de
deskundige begeleiding en het kritische commentaar van de leden van de begeleidingscommissie bestaande uit: ir. E. van den Brink (SAOB), dr. J.B. Burie
(voorzitter namens de MGTB), ir. H. Huis in 't Veld (NVOB), ing. GJJ. Lieverse (NVOB), drs F. Ophorst (Vereniging Eigen Huis) en ir. W. Willart (namens
het ministerie van VROM). Verder is dank verschuldigd aan ir. R. de Bruyn van
het Belgische Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
(WTCB) voor zijn medewerking aan het onderzoek en niet in de laatste plaats
aan de bedrijven en bewoners die bereid zijn geweest via enquêtes en interviews
informatie te verstrekken over hun ervaringen met de woningmap.
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1.2

Voorgeschiedenis: van IOP naar MGTB

De woningrnap kan niet los gezien worden van het medio 1989 afgesloten werkplan Technisch Beheer van het Innovatiegericht Onderzoekprogramma (lOP)
Bouw. Vanwege dit werkplan wordt vanaf eind 1986 gesubsidieerd toepassingsgericht onderzoek uitgevoerd om voorstellen te maken die innovaties kunnen stimuleren voor beheer en onderhoud. In het najaar van 1990 is er een prototype
van het inmiddels woningrnap genoemde document verschenen, inclusief een
handleiding voor het opstellen ervan en een floppydisk met daarop de basisbestanden waarmee de map zelf ingevuld kan worden.
Na het gereedkomen van de map probeert de SAOB de map in artikelen in een
aantal bouwbladen onder de aandacht van eventueel geïnteresseerde bouwbedrijven te brengen. Het hele pakket wordt te koop aangeboden voor f 200,- exclusief BTW en verzendkosten. Op basis van het prototype en met de diskettes met
de 'master' woningmap is het mogelijk per project een woningmap samen te
stellen die inhoudelijk toegespitst is op een specifiek project. Ook het NVOB
probeert de map - in het 'Kwaliteitsproject in de Bouw' - op een bredere schaal
te verspreiden.
Naast de twee bovengenoemde instanties is de woningrnap ook nog verspreid
door de Vereniging Grootbedrijf Bouw (VG-Bouw) en het Belgische WTCB. De
VG-Bouw, waarbij de grotere bedrijven aangesloten zijn, heeft de map ter kennisname verstuurd aan de afzonderlijke leden die zich met woningbouw bezighouden. In België heeft het WTCB de woningrnap geïntroduceerd bij enkele bedrijven die woningen gebouwd hebben voor een zogenaamd 'kijkdorp' te Aalbeke. Dit kijkdorp is een soort expositie waar een aantal bouwbedrijven een kleine
zestig woningen hebben gebouwd. Na afloop van de expositie (in het najaar van
1991) hebben de bewoners de woningen betrokken.
De map wordt vanaf eind 1990 en begin 1991 op een beperkte schaal verspreid
onder de aanbieders van woningen. De tijd is nu aangebroken om de oorspronkelijk derde fase van het onderzoek uit te voeren: toetsing van de praktijkervaringen. Het IOP-Bouw Werkplan Technisch Beheer is echter in de zomer van
1989 volgens plan afgesloten. Na het verscheiden van het IOP-Bouw komt er
vanuit het voormalige coördinatieteam van het Werkplan al snel het initiatief om
de samenwerking tussen onderzoek en praktijk tenminste nog voor enkele jaren
te bestendigen. De Management Groep Technisch Beheer (MGTB) wordt geboren, waarbinnen gewerkt kan blijven worden aan toegepaste onderzoeksprojecten
voor het technisch beheer van gebouwen. Evenals bij het IOP-Bouw wordt bij de
financiering van de onderzoeken ervan uitgegaan dat de onderzoeksinstelling
vijftig procent van de kosten van het onderzoeksproject bijdraagt en dat het overige gedeelte voor rekening komt van een sponsor. Dit onderzoek is binnen deze
MGTB-constructie uitgevoerd, waarbij het ministerie van VROM is opgetreden
als sponsor en het OTB de overige 50% van de onderzoekskosten financiert.
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1.3

Structuur van de woningmap

De map is zoals gezegd bedoeld voor bewoners van nieuwbouw(koop )woningen,
en heeft de functie van een gebruiks- en onderhoudshandleiding voor de woning.
De map zou al bij de oplevering van de woning gebruikt kunnen worden, maar
moet vooral tijdens de bewoning zijn nut bewijzen.

Afbeelding 1.1 De structuur van de woningmap

gebruikshandleiding

zo zit uw woning
In elkaar

algemene wonInggegevens
2 ingebruikname van
uw woning
3 woon- en gebruikswenken
4 wijzigingen in de woning
aanbrengen

5 technische
omschrijving
6 overzicht materialen,
constructies en
leveranciers

onderhoudshandleiding

logboeken
opbergen

7 onderhoud uitvoeren
en onderhoudskosten
8 onderhoudsplan
9 storingen
verhelpen
10 eenvoudige
onderhoudsklussen

11 woninglogboek
12 opbergen

Bron: SAOB, 1990.

Een gedeelte van de woningmap is standaard, dat wil zeggen dat de informatie
algemeen geldend is en dat het bouwbedrijf de informatie in principe zonder
wijzigingen kan overnemen. Daarnaast kent de map echter een meer projectgebonden deel dat is toegesneden op het desbetreffende project. Dit deel moeten
de bouwbedrijven zelf invullen.
Er zijn drie - min of meer - afzonderlijk te onderscheiden inhoudelijke onderdelen te herkennen binnen de map: de gebruikshandleiding, de technische omschrijving ('zo zit uw woning in elkaar') en een onderhoudshandleiding. Verder is
3

er een logboek bijgevoegd waarin eventuele aangebrachte wijzigingen genoteerd
kunnen worden en is er ruimte in de map gereserveerd voor het opbergen van
tekeningen (zie afbeelding 1.1).
De gebruikshandleiding bevat voor het grootste gedeelte standaardinformatie,
zoals aanwijzingen en tips over het schoonmaken van de woning en de wijze
waarop een woning het best kan worden ingericht.
De technische omschrijving van de woning behoort tot het projectgebonden gedeelte van de map. In principe bevat dit onderdeel alle relevante technische
informatie over de woning.
De onderhoudshandleiding geeft onder meer richtlijnen voor het opzetten van
een onderhoudsplan voor de woning en de wijze waarop eventuele storingen in
installaties te verhelpen zijn. Aan de hand van checklisten kan worden bepaald
welke onderhoudswerkzaamheden er verricht moeten worden.
Een ander belangrijk onderdeei van de map is het woninglogboek. Daarin kunnen alle aangebrachte veranderingen en onderhoudswerkzaamheden in en aan
de woning worden opgetekend. Om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de map te vergroten, is voorin een index - de zogenoemde informatiekaart - opgenomen waarop inhoud en een schematisch overzicht van het onderhoudswerk kort worden weergegeven.

1.4

Doel en inhoud van het onderzoek

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is antwoord te krijgen op de vraag of
de ontwikkelde woningmap in de huidige vorm bij de producenten en consumenten van woningen aanslaat. Hoe reageert 'de praktijk' op de map? De ervaringen, wensen en behoeften, aan zowel de aanbod- als de vraagkant van de markt
moeten de basis vormen voor de definitieve invulling van een gebruikers- en
onderhoudshandleiding voor koopwoningen. Introductie van de map bij het
bouwbedrijfsleven is de eerste essentiële stap. Via de SAOB, het NVOB, de VGBouwen het WTCB in Brussel zijn de mappen onder ruim 230 producenten verspreid.
Het onderzoek kent twee fasen: in de eerste fase is de aandacht voornamelijk op
het bouwbedrijf gericht, terwijl in fase twee de bewoners het zwaartepunt van
het onderzoek vormen. De belangrijkste taak in de eerste onderzoeksfase is de
ervaringen van de bouw- en aannemersbedrijven evalueren. Alle bedrijven en
instanties die de map besteld of toegestuurd hebben gekregen, hebben in eerste
instantie een korte schriftelijke vragenlijst ontvangen. In deze enquête wordt
ingegaan op de aard van het bedrijf, de reden om de map te bestellen en het
eventuele verdere gebruik van de map. De bedrijven die de map daadwerkelijk
zijn gaan gebruiken, zijn vervolgens bezocht en geïnterviewd over de wijze waarop zij de map gebruiksklaar hebben gemaakt.
In fase twee van het onderzoek is de aandacht verschoven naar de gebruikers
van de woningmap. De bewoners die bij oplevering van hun woning een map
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hebben gekregen, is een enquête toegestuurd. Centraal in de vragenlijst staat de
inhoud van de map en de beoordeling ervan door de bewoners.
De hierboven genoemde fase-indeling heeft betrekking op woningbouwprojeèten.
Rond de oplevering van de woningen in een bepaald project zijn gesprekken
gevoerd met een vertegenwoordiger van het bouwbedrijf. De bewonersenquête is
zoveel mogelijk minimaal twee maanden na deze oplevering verspreid.
De interviews met de bedrijven (fase 1) hebben begin 1992 plaatsgehad, de
laatste bewonersenquêtes zijn in de zomer van 1992 verstuurd.

1.5

Opbouw van het rapport

In het tweede hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op het verschijnsel 'onderhouds- en gebruikershandleiding' voor eigenaar-bewoners. Er zijn de afgelopen
jaren meer initiatieven ontplooid om onderhoudsboeken voor eigenaar-bewoners
te ontwikkelen. De inhoud van deze initiatieven wordt in hoofdlijnen geschetst.
Verder wordt de door de SAOB en TNO-IBBe vervaardige woningmap uitgebreid beschreven.
De ontvangst van de woningrnap bij de aanbieders op de woningmarkt komt aan
bod in hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van de wijze waarop de bedrijven in hun
woningbouwprojecten met de map zijn omgegaan: welke elementen zijn overgenomen en in hoeverre hebben de bedrijven veranderingen in het prototype van
de map aangebracht?
In het vijfde hoofdstuk staan de gebruikers van de map centraal: de bewoners.
Hun mening en oordeel over de map wordt gegeven. In het zesde en laatste
hoofdstuk tenslotte worden de voornaamste conclusies samengevat en worden
aanbevelingen om het prototype van de woningrnap te vervolmaken.

5
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2
VAN INSTRUCTIEBOEKJE TOT WONINGMAP

2.1

InIeiCUUtg

Alle kopers van een nieuwbouwwoning krijgen op de een of andere manier informatie over hun woning. De wijze waarop dit gebeurt, en de vorm waarin
bouwondernemingen, projectontwikkelaars, architecten en dergelijke, deze informatie verstrekken, varieert echter nogal. Het ene bedrijf verstrekt een folder in
vier kleurendruk met daarin een 'artist's impression' van de woning en de woonomgeving. Andere komen met minder tot de verbeelding sprekend materiaal,
maar leveren wel een uitgebreid informatiepakket met tekeningen, plattegronden, gebruikte materialen en onderhoudstips. Wat het informatiegehalte betreft,
zijn beide voorbeelden min of meer te beschouwen als twee uitersten. De overgrote meerderheid van de kopers krijgt bij oplevering van de woning een aantal
plattegronden, de technische omschrijving van de gebruikte materialen en voorschriften over de werking van de installaties.
Er zijn geen richtlijnen opgesteld voor de hoeveelheid en aard van de informatie
die bij oplevering verstrekt moet worden aan de nieuwe eigenaar, enige uniformiteit ontbreekt dan ook. Tips en aanwijzingen over het onderhouden van de
woning en de woningonderdelen worden slechts zelden bij aankoop verstrekt.
Ondanks dat gegevens over het onderhouden en verbeteren van woningen over
het algemeen vrij' eenvoudig te verwerven zijn (boeken, brochures en informatiefolders), blijkt er bij bewoners een grote behoefte te bestaan aan informatie over
deze zaken. Deze omstandigheden hebben meegespeeld bij het ontwikkelen van
de woningrnap. Met de map wordt niet alleen een aanzet gegeven tot een grotere uniformiteit in het momenteel bij oplevering verstrekte materiaal, maar bovendien wordt een kwalitatieve verbetering nagestreefd van dit materiaal. Het
geeft de bewoners veel informatie over het onderhouden van een groot aantal
woningonderdelen.
De ontwikkeling van de woningrnap is overigens niet een nieuw initiatief. Er zijn
de afgelopen jaren meer initiatieven geweest om onderhouds- en gebruikershandleidingen voor koopwoningen meer uniform te maken en de kwaliteit ervan
te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld gewezen worden op het zogenaamde 'pas7

poort voor uw woning' dat uitgeverij en redactiebureau ESI vanaf 1989 verstrekt.
Dit paspoort is een losbladig systeem waarin alle relevante woninggegevens
opgeslagen kunnen worden. Het is onbekend in hoeverre dit initiatief is aangeslagen: de uitgeverij doet geen mededelingen over de verkoopcijfers. Ook het
Bouwcentrum is recentelijk (loop van 1992) bezig geweest om - in opdracht van
het ministerie van VROM - een gebruikershandleiding voor ondermeer woningen te ontwerpen waarin met name de milieu-aspecten centraal staan.
Op deze ontwikkelingen wordt hier verder niet ingegaan. Wel worden er twee
andere in het oog springende initiatieven in dit hoofdstuk kort besproken: het
onderhoudsboekje uit het begin van de jaren tachtig van de Stichting Bouwresearch (SBR) en de onderhoudshandleiding die het Garantie-Instituut . Woningbouw (GIW) vanaf eind 1988 aan de kopers van met garantie gebouwde woningen verstrekt. De inhoud en opzet van de woning map komt in dit hoofdstuk
eveneens uitgebreid aan de orde.

2.2 Een nieuwe woning; gegevens voor bewoners (SBR)
De Stichting Bouwresearch (SBR) constateert in het begin van de jaren tachtig
een gebrek aan kennis bij eigenaar-bewoners over hun woning. Bewoners van
nieuwe woningen zouden meer in handen moeten krijgen dan alleen opleveringsgegevens. Ook de gebruiksmogelijkheden en -wenken van de woning, de wijze
waarop inspecties naar gebreken en het voorkomen daarvan verricht moeten
worden, en het functioneren en onderhouden van de technische installaties moeten de bewoners beter duidelijk gemaakt worden. Het uiteindelijk resultaat hiervan is te vinden in de in 1983 uitgebrachte SBR-studie Een nieuwe woning; gegevens voor bewoners.
Deze studie bevat een handleiding voor de eventuele samenstellers en verstrekkers van de gebruiks- en onderhoudsgegevens en een illustratief praktijkvoorbeeld van een instructieboekje voor kopers van woningen. De gedachte achter de
SBR-studie is dat vakmensen de handleiding door invullen voor de leek. De
handleiding is verder primair gericht op eenvoudige woningen en moet informatie bevatten over het W!rzorgende onderhoud en het in goede staat houden van
de woning. Er wordt niet ingegaan op ingrijpende reparaties en verbeteringen
om de woning in goede staat te brengen. De verwachting is verder dat wanneer
het instructieboekje eenmaal voor een bepaald project vervaardigd is, aanpassingen (met behulp van indertijd op steeds grotere schaal voorkomende tekstverwerkingsapparatuur) voor nieuwe projecten eenvoudig aan te brengen zijn.
Het prototype van het instructieboekje kent drie onderdelen: een algemeen deel,
en twee delen waarin het gebruik en onderhoud in bouwkundig opzicht en van
de installaties aan de orde komt. In afbeelding 2. 1 wordt een schematisch overzicht gegeven van de inhoud van de SBR-handleiding.
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Afbeelding 2.1 De inhoud van de SBR-handleiding in hoofdlijnen

1: algemeen deel
a) overzicht van ont\\erpers, aannemers en installateurs
b) beknopte beschrijving van mlIling en installatie
fundering en bodemafsluiting
daken
vloeren
plafonds
cv- en warmwaterinstallatie
drinkwaterinstallatie
elektrische installatie
televisie

-

gevels
goten en hemelwaterafvoeren
binnenwanden
kanalen
gasinstallatie
rioleringinstallatie
telefoon, antenne en kabel
mechanische ventilatie

-

betonwerk
houtwerk/timmerwerk
kunststoffen
glaswerklbeglazing
natuursteenwerk
gebakken kunststeen
bitumen

-

gasinstallatie
rioleringinstallatie
telefoon en CAl
overige ventilatie- en ont-

2: gebruik en onderhoud in bOlmkwlIlig oty.richt
grond- en bestratingswerk
metselwerk
metaalwerk
hang- en sluitwerk, kozijn,
raam- en deurbeslag
tegelwerk
niet-gebakken kunststeen
dakbedekkingswerk
3: gebruik en onderhoud van de installaties
warmwater- en cv-installatie
drinkwaterinstallatie
elektrische installatie
mechanische ventilatie +
luchtingsvoorzieningen

In het eerste deel van het SBR-instructieboekje staan de namen en adressen van
alle bij de bouw betrokken partijen en komen de constructieve onderdelen van
de woning en installaties kort aan bod. Het eerste deel bevat eveneens de tekeningen van de woning.
De delen twee en drie van de SBR-handleiding geven informatie over het verzorgende onderhoud. De woningonderdelen die in het eerste deel kort zijn behandeld, komen uitgebreider aan bod. Er wordt informatie gegeven over het
gebruikte materiaal en uitgebreid wordt beschreven (bijvoorbeeld over de beglazing), hoe de inspecties uitgevoerd moeten worden en op welke wijze de toegepaste beglazing eventueel vervangen moet worden. Dit laatste gebeurt door een
stappenplan, dat de bewoner chronologisch moet doorlopen. De onderhouds9

handleiding in het SBR-boekje geeft veel informatie en is helder opgezet. Zoals
aangegeven, wordt naast het bouwkundige onderhoud, aandacht besteed aan het
gebruik en het onderhoud van de installaties.
Het is niet bekend in hoeverre het door de SBR ontworpen instructieboek is
aangeslagen bij bouwondernemers. Het Garantie-Instituut Woningbouw (GIW)
vond het nodig vond een eigen handleiding te vervaardigen. Bovendien gebruikt
geen van de bedrijven die in deze studie benaderd zijn, het SBR-ontwerp. Dit
lijkt erop te wijzen dat de verspreiding en de toepassing beperkt zijn gebleven.

2.3

Een huis om in te leven; gebruik en onderhoud van uw woning (GIW)

In de vorige paragraaf is al verondersteld dat de handleiding die de SBR maakte
niet op ruime schaal· verspreid is. De belangenorganisatie voor eigenaar-bewoners Vereniging Eigen Huis geeft in 1987 aan dat bewoners grote behoefte hebben aan een gebruiksaanwijzing voor een woning (Woonconsument, 1987;
Utrechts Nieuwsblad, 1987; Haarlems Dagblad, 1987 en Leidsch Dagblad, 1987).
Het pleidooi voor een gebruikshandleiding voor woningen wordt met name gericht tot het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
(NVOB). Om het imago van het bouwbedrijfsleven te verbeteren, lijkt het ontwikkelen van een dergelijke handleiding prima te passen. Het NVOB reageert
positief op de oproep van de Vereniging Eigen Huis. De bouwondernemers zien
het nut vaD. een dergelijke gebruikershandleiding in en ze zijn van plan om op
korte termijn samen met consumentenorganisaties te bekijken hoe zoiets van de
grond zou moeten komen.
Ruim een jaar later - in het najaar van 1988 - komt het Garantie-Instituut Woningbouw in samenwerking met de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen met
een vernieuwde gebruikershandleiding voor woningen. Binnen het bestuur van
het GIW, waarin de producenten en de consumenten van woningen samenwerken, zijn zowel de Vereniging Eigen Huis als het NVOB vertegenwoordigd.
Binnen het Garantie-Instituut Woningbouw is het initiatief vervolgens verder
uitgewerkt.
Vanaf oktober 1989 krijgt iedere koper van een woning die onder GIW-garantie
gebouwd is, het boekwerkje Een huis om in te leven: gebruik en onderhoud van
uw woning (zie ook afbeelding 2.2).
De GIW-handleiding is beperkt van omvang (20 à 30 pagina's), goed leesbaar en
bevat veel tips. De gebruiksaanwijzing is echter erg summier, de tips en aanwijzingen zijn in een aantal gevallen zeer algemeen. Over bijvoorbeeld de beglazing
en de kozijnen wordt niet veel meer gezegd dan dat de woning constant belaagd
wordt door de natuurelementen en dat daarom jaarlijks onderhoud noodzakelijk
is. Zeker over het onderhoud en gebruik van de woning bevat het instructieboekje van de SBR dat in de vorige paragraaf besproken is, veel meer èn betere informatie.
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Afbeelding 2.2 Inhoud van de GIW-handleiding in hoofdlijnen

1 adviezen bij het in gebruik nemen
de eerste schoonmaak
verhuizing en inrichting

- bouwvocht en drogen
- buiten de woning

2 \'ocht en ventilatie

vocht

- ventilatie

3 mmnte- en 4 geluidsisolatie
warmteverlies en isolatie
beperken geluidsoverlast

- economisch gebruik van energie

5 materialen, constructies en onderhoud

de noodzaak van onderhoud
gevels
kitwerk
schoonmaken
daken
binnenwanden
open haard

-

fundering en kruipruimte
kozijnen en beglazing
schilderwerk
hang- en sluitwerk
vloeren
kitvoegen

-

mechanische ventilatie
gasinstallatie
riolering
telecommunicatie

6 installaties en onderhoud

centrale-verwarmingsinstallatie
elektrische installatie
waterleiding
drainageleiding
7 veranderingen en verbotrningen

meerwerk

- verbouwingen

8 aanvullende infonnatie
moet de aannemer leveren (materialenoverzicht, informatie over de installaties en dergelijke)

Desondanks kan Een huis om in te leven, zeker wanneer het aangevuld wordt
met de gegevens die het bouwbedrijf erbij zou moeten leveren (onderdeel 8), de
bewoner een nuttige handleiding bieden.
De bij het GIW aangesloten bouwbedrijven verstrekken het GIW-garantiecertificaat aan de bewoners van al hun woningen (dus niet alleen aan bewoners van
11

door hen gebouwde premiekoop-A-woningen). De GIW-gebruikershandleiding
wordt dus aan relatief veel eigenaar-bewoners verstrekt.

2.4

De woningmap; documentatie en richtlijnen voor gebruik en onderhoud
van uw woning (SAOB/TNO)

Bij het prototype van de map is een handleiding gevoegd waarmee bouwbedrijven of projectontwikkelaars voor een eigen woningbouwproject zelf een map
kunnen invullen. De basistekstbestanden van de map zijn daarbij op floppy-disks
toegevoegd (tekstverwerkingsprogramma WordPerfect). Per hoofdstuk is stapsgewijs aangegeven welke actie het bedrijf moet nemen:
1: werkkopieën maken van originele bestanden;
2: het prototype aanpassen aan het eigen project;
3: de opmaak van de teksten controleren;
4: de tekstenbestanden printen;
5: de ordner maken;
6: de tekstbladen maken;
7: de tabbladen maken;
8: tekeningen in de map opbérgen.
Verder worden aanwijzingen gegeven welke gegevens standaard gehandhaafd
kunnen worden en. welke projectgebonden zijn en die het bedrijf zelf moet
leveren. De handleiding bevat eveneens aanwijzingen om de informatiekaart en
de controlelijsten van de voorjaars- en najaarsbeurt samen te stellen.
De eerste vier hoofdstukken van de woningmap vormen de gebruikshandleiding,
waarin algemene woninggegevens zijn opgenomen en een groot aantal tips en
aanwijzingen gegeven wordt die bewoners kunnen gebruiken vlak v66r- en nádat
ze de woning hebben betrokken (zie afbeelding 2.3).

Afbeelding 2.3 Inhoud van het onderdeel gebruikshandleiding

1 algemene \Wninggegevens (ca. 4 pag.)
-

realisatie van de woning
adolllllstratieve gegevens
garantieregeling

- technische gegevens
- opleveringsprocedure
- verkoop van de woning

2 ingebruikname van uw \Wning (ca. 16 pag.)

-
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verzekeringen
bevestigen van voorwerpen
wand- en vloerafwerking
geluidsoverlast

-

aansluiten apparatuur
schoonmaken
bouwvocht
tuinaanleg

Vervolg afbeelding 2.3

3 \IDOn- en

gebruiks~

(ca.1S pag.)

installaties + woningonderdelen
schade
energiegebruik
veiligheid

-

beschadiging van woningonderdelen
geluidsoverlast
ventileren en luchten
wintertips

-

procedures
gevolgen voor premies, garanties
en verzekeringen
wijzigingen vastleggen

4 \\ijzigingen in de ooning aanbrengen (ca. 6 pag.)
mogelijkheden
woning onderdelen die bijzondere
aandacht vragen
zelf doen of uitbesteden

-

Het tweede onderdeel van de map bestaat uit de hoofdstukken 5 en 6 en heeft
de titel Zo zit uw woning in elkaar, meegekregen. Wanneer de map correct ingevuld wordt, moeten in dit deel alle technische gegevens en omschrijvingen van de
gebruikte materialen en constructies terug te vinden zijn. Verder kunnen de bewoners de namen en adressen van alle leveranciers en producenten erin opzoeken (zie afbeelding 2.4) .
In het derde en meest omvangrijke onderdeel van de woningrnap komt het gebruik en het onderhoud van de woning ruim aan bod. Dit onderdeel bevat onder
meer een stappenplan waarmee de voorjaars- en najaarsinspecties van de woning
verricht kunnen worden (hoofdstuk 8) . Per woningonderdeel wordt daarin
aangegeven waaraan de bewoner bij de controle van de woningonderdelen aandacht moet schenken en in welke gevallen actie noodzakelijk is. De controlebeurten hebben een sterke visuele inslag: de bewoner moet voornamelijk kijken
naar de onderhoudstoestand van het desbetreffende woningonderdeel.

Afbeelding 2.4 Inhoud van het onderdeel Zo zit uw woning in elkaar

5 tecluûsche omschrijving (variabele omvang)
technische omschrijving

-

oplevergids

6 overzicht materialen! constructies/leveranciers (ca. 26 pagina's)
bedrijven
materialen bij wijziging

-

materialen
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In een beperkt aantal gevallen wordt er actie van de bewoner vereist (bijvoorbeeld het schoonmaken van een onderdeel).
Wanneer aan de hand van het stappenplan eventuele beschadigingen of gebre- .
ken geconstateerd worden, moet dit op het inspectieformulier worden aangekruisd. In hoofdstuk 10 kan nagezocht worden op welke wijze herstel van het
gebrek mogelijk is.
De onderhoudshandleiding geeft voor een groot aantal veel voorkomende klachten en gebreken een oplossing. De onderhoudswerkzaamheden worden overzichtelijk en helder gepresenteerd. Hier dringt zich een vergelijking op met het
hiervoor besproken instructieboekje van het SBR (zie afbeelding 2.5).

Afbeelding 2.5 Inhoud van het onderdeelOnderhoudshandieiding

7 onderltoud uitvoel'en en onderltoudskosten (ca. 6 pag.)
algemene informatie
laten uitvoeren

-

zelf uitvoeren

8 onderltoudsplan (voor- en ~beurt) (ca. 8 pagina's)
controlelijst voorjaarsbeurt (april)
werkzaamheden noteren

-

controlelijst najaarsbeurt (oktober)

-

ventilatie
gas
elektrische installatie

9 storingen in insta1laties verhelpen (ca. 20 pag.)
riolering
verwarming
water
CAI

10 zelf eenvoudige onderltouds~eden uitvoeren (30 pag.)
riolering en drainage
gevels en afwerking
goten en hemelwaterafvoeren
hang- en sluitwerk
trappen
verwarming
keukeninrièhting
overige onderdelen
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-

bestrating en erfafscheiding
dak en afwerking
kozijnen, ramen en deuren
schilderwerk en beglazing
ventilatievoorzieningen
gas, water, elektra
- sanitair

Tot slot kunnen in hoofdstuk 11 (het woninglogboek) ingrepen of wijzigingen
(schilderwerk, werkzaamheden buiten, binnen en aan installaties en het energiebeheer) worden vastgelegd. Hoofdstuk 12 biedt ruimte om tekeningen, onderhoudscontracten, garantiebewijzen, polissen, verzekeringen, handleidingen van de
apparatuur en degelijke, op te bergen.

2.5 Samenvatting

Met name de SBR-handleiding bevat veel (helder gepresenteerde) informatie
over het onderhouds en gebruik van de woning. In die zin zijn er overeenkomsten met het onderhoudsgedeelte van de woningmap. De gebruiksaanwijzing van
het GIW is veel algemener. Er worden weliswaar veel tips en aanwijzingen gegeven, maar weinig specifieke informatie over het onderhoud. Het GIW verwacht
dat het desbetreffende bouwbedrijf aanvullende informatie aan de bewoner levert. Daarbij zal het dan met name om onderhoudsadviezen voor onder meer
het schilderwerk en de installaties moeten gaan.
De SBR-handleiding is niet tot nauwelijks verder verspreid. Het is bij een min of
meer theoretische aanzet gebleven, die een hoge praktische waarde zou kunnen
hebben, maar die niet op brede schaal tot de praktijk is doorgedrongen. De afzetmogelijkheden van de GIW-gebruiksaanwijzing zijn in principe groot: alle
bewoners van een met garantie gebouwde woning behoren een exemplaar te
krijgen. De woningmap van de SAOB/TNO moet haar waarde nog bewijzen, inmiddels (1992) hebben ruim 200 bedrijven de map in bezit.
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3
VERSPREIDING V ANDE WONINGMAP

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de reacties van deze afnemers op het
prototype van de woningmap: in hoeverre vindt de woningmap weerklank in de
praktijk? Het zijn overigens niet alleen bouwbedrijven en aannemers die de map
hebben besteld of gekregen, ook woningcorporaties, projectontwikkelaars, en
adviesbureaus hebben woningmappen aangevraagd. In principe hebben alle instanties die op het moment van dit onderzoek een woning map in bezit hadden,
een vragenlijst gekregen. Van de bedrijven die de woningmap daadwerkelijk zelf
zijn gaan gebruiken, zijn vervolgens de ervaringen - in de vorm van mondelinge
interviews - geïnventariseerd.
In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de inhoud en het aantal verstuurde enquêtes
en de uiteindelijke response daarop van het bouwbedrijfsleven. Paragraaf 3.3
gaat in op de reacties van zogenaamde 'niet-bouwbedrijven' (woningcorporaties,
architecten, adviesbureaus en projectontwikkelaars) op de woningmap. De bouwen aannemersbedrijven staan in paragraaf 3.4 centraal. . Er wordt in deze paragraaf onder meer ingegaan op het soort bedrijf (grootte, aantal werknemers en
woningproduktie en de mening over de woningmap .

3.2

Schriftelijke enquête onder de afnemers

Alle afnemers van de map zijn eind 1991 schriftelijk benaderd. Deze afnemers
hebben op verschillende wijze de beschikking gekregen over de map. Sommige
bedrijven hebben de map gratis gekregen van de overkoepelende vereniging
waarvan zij lid zijn, anderen hebben de map gekocht. De mappen zijn verspreid
via het NVOB, de SAOB, de VG-Bouw en het Belgische WTCB.

3.2.1 Verspreiding van de map
In totaal zijn er drie soorten schriftelijke enquêtes onder de afnemers van de
woning map verspreid: voor bouwbedrijven, voor woningcorporaties en een voor
architecten, adviesbureaus en instanties die de map bij de SAOB besteld hebben
17
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maar waarvan de werkzaamheden niet uit de naam te destilleren waren. In alle
enquêtes staan vragen over de woningmap. Bij de bouwbedrijven wordt verder
nog specifiek ingegaan op de grootte, omzet en woningproduktie van het bedrijf.
Een vertegenwoordiger van het WTCB is geïnterviewd over de woningmap.
Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)
Het NVOB heeft de woningmap bij twintig aangesloten leden geïntroduceerd in
het zogenaamde 'Q-project'. De deelnemers aan dit Q-project werken in een
aantal sessies aan het verbeteren van de kwaliteitszorg van hun bedrijf. In die zin
kunnen de deelnemende bedrijven gekarakteriseerd worden als 'innovatieminded'. Tijdens een van de bijeenkomsten is de map gepresenteerd en zijn de inhoud en de bedoeling van de map uitgebreid aan de orde gesteld.
Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid (SA OB)
Nadat het prototype van de map gereed is, begint de SAOB via artikelen de map
onder de aandacht van het· bouwbedrijfsleven te brengen. In de periode oktober
1990 tot en met de zomer 1991 verkoopt de SAOB er op deze wijze ruim 230
woningmappen. Op basis van de bedrijfsnaam zijn de bedrijven onderverdeeld in
de categorieën bouwbedrijven, woningcorporaties, architecten, en adviesbureaus.
Uiteindelijk hebben we aan 210 bedrijven en instanties vragenlijsten verstuurd:
134 bouwbedrijven en aannemers, 28 corporaties en 48 architecten-, en adviesbureaus, de projectontwikkelaars en de onbekende instanties
Vereniging Grootbedrijf Bouw (VG-Bouw)
Bij de VG-Bouw zijn de grootste bouwbedrijven in Nederland aangesloten (de
zogenaamde grootbedrijven). De overkoepelende organisatie heeft de map verstrekt aan alle (circa 45) leden die actief zijn in de woningbouw. De enquête is
via de VG-Bouw naar deze 45 bedrijven gestuurd.
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf(WTCB)
Het WTCB is betrokken bij de zogenaamde 'kijkdorpen' die vanaf 1989 in
Vlaanderen jaarlijks gebouwd worden. Deze kijkdorpen zijn te beschouwen als
een buitenexpositie waarop een bouwbedrijven hun woningen presenteren. Het
kijkdorp wordt gedurende vijf maanden als tentoonstelling opengesteld en wordt
daarna als een gewone woonwijk in gebruik genomen. In het in 1991 gebouwde
kijkdorp Papeye te Aalbeke (bij Kortrijk) heeft een vertegenwoordiger van het
WTCB de woningmap besproken met drie aannemers en een architect die bij
het project betrokken zijn.
3.2.2 Response
In totaal zijn er 275 vragenlijsten onder de afnemers van de woningmap uitgezet.
Van die 275 instanties hebben uiteindelijk 123 op de een of andere wijze een
reactie gegeven. Dit betekent dat iets minder dan de helft (45 procent) de vragenlijst ingevuld geretourneerd heeft. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de response.
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Tabel3.1 Het aantal verstuurde enquêtes en de response, uitgesplitst naar
NVOB, SAOB, VG-Bouwen aard van de afnemer (oktober 1990 - mei
1991)

verstuurde
enquêtes
NVOB:
SAOB:

VG-BOUW:

botrnbedrijven

totaal
wv: bouwbedrijven
woningcorporaties
architecten
advies + projectontwikkeling
botrnbedrijven

Totaal

20
210
134
28

response
N

14
99

41
45

54
21
5
19
10

275

123

7

%

70
48
40
75
71

46
22
45

Bron: OTB-enquête woningmappen, 1993.

Wanneer de response per 'bron' bekeken wordt, springen er een aantal zaken in
het oog. Allereerst is dit de relatief hoge Fesponse van de NVOB-bedrijven. De
wijze waarop het NVOB de map aan deze bedrijven heeft verspreid (met een
uitgebreide mondelinge toelichting) en het feit dat de meeste van hen door het
OTB ook telefonisch zijn benaderd, zijn belangrijke verklaringen. Opmerkelijk is
verder de hoge animo bij de woningcorporaties . Maar liefst drie kwart van hen
heeft de vragenlijst geretourneerd. Meestal zijn corporaties gewend om mee te
werken aan (OTB-)enquête-onderzoeken. Wellicht speelt deze traditie een rol
bij de verklaring. De bij de VG-Bouw aangesloten bedrijven hebben, ondanks de
medewerking van de overkoepelende organisatie, relatief weinig op de enquête
gereageerd.

3.3

Woningcorporaties, architecten, adviesbureaus en projectontwikkelaars

Het gaat in deze paragraaf om instanties die de map rechtstreeks bij de SAOB
besteld hebben. Per categorie wordt ingegaan waarom men de woning map heeft
besteld en wat de instanties er verder mee gaan doen.
Woningcorporaties
Van 19 van de 21 woningcorporaties die op de enquête gereageerd hebben, zijn
gegevens verzameld. Met als kanttekening dat de response in absolute aantallen
gemeten klein is, kan geconstateerd worden dat vooral de relatief grotere corporaties de map aangevraagd hebben. De gemiddelde omvang van het woningbestand bedraagt een kleine 4.800 woningen, ruim 85% van de respondenten heeft
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een woningbezit van meer dan 1.800 woningen. Van de bij de Nationale Woningraad aangesloten corporaties heeft nog geen 40% een woningbezit dat uitkomt
boven de 1.800 woningen (NWR, 1991).
De sociale verhuurders bestellen de map voornamelijk uit belangstelling. Niemand is van plan iets te gaan doen met de map in de huidige vorm. Wel geven
enkele corporaties aan de map te willen gebruiken als inspiratiebron of onderlegger bij het maken van een eigen handleiding voor huurders. Een dergelijke
huurdershandleiding zal overigens veel minder omvangrijk zijn dan de woningmap. De algemene reactie van de corporaties op de map is dat ze de map te
gedetailleerd vindt en te veel gericht op koopwoningen. Deze twee kritiekpunten
vormden juist de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwikkelen van de map.
In die zin zijn de opstellers van de map in hun opzet geslaagd.
Architecten
Een beperkt aantal architectenbureaus heeft de woningmap besteld, vijf van hen
hebben gereageerd op de enquête. Deze bureaus hebben de map ter oriëntatie
en informatie aangevraagd. Ze willen de ontwikkelingen op de woningmarkt bijhouden. Twee bureaus geven aan wellicht in de nabije toekomst de woningmap
(na overleg met de andere participanten) te gaan gebruiken.
Adviesbureaus, projectontwikkelaars en overige instanties
Van de 41 instanties die binnen deze categorie vallen, heeft uiteindelijk iets minder dan de helft ge",eageerd (19). De meeste (10) zijn adviesbureaus ; daarnaast
bevat deze groep een beperkt aantal projectontwikkelaars en makelaars. Ook
hier is belangstelling de voornaamste drijfveer geweest een map aan te schaffen.
Het grootste gedeelte van de respondenten schuift de map daarna ter zijde. Vier
projectontwikkelaars en adviesbureaus geven aan in de toekomst eventueel met
de map te gaan werken.

3.4

Aannemers- en bouwbedrijven

In totaal hebben 78 bouwbedrijven de vragenlijst geretourneerd. Niet al deze
bedrijven hebben echter de vragen volledig beantwoord. Twaalf bouwbedrijven
hebben de enquête weliswaar geretourneerd maar niet of nauwelijks ingevuld, zij
zijn dan ook onder de categorie onbruikbaar gerangschikt. Het merendeel van
de bedrijven heeft de enquête wel ingevuld teruggestuurd, zestig bedrijven hebben dit volledig gedaan en zes bedrijven hebben een gedeelte ingevuld. Van in
totaal 66 bedrijven is dus informatie beschikbaar .
3.4.1 Kenmerken van de bouwbedrijven
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de bedrijfsgrootte, de omzet en de aantallen gebouwde en geplande woningen in 1990 en 1991 (woningbouwproduktie).
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Tabel3.2 De grootte van de 'woningmap-bedrijven'in vergelijking met de totale
Nederlandse bouwbedrijven in de sector B. en U.

aantal

~emers

tot en met 20
21 tot en met 50
51 tot en met 100
101 en meer
totaal

\\Oningmap
bedrijven
(n=60)

alle bedrijven in
sector B. en U.
(n=l1.367)

10,0
21,7
31,7
36,6

86,5
9,1
2,9
1,5

100,0

100,0

Bron: OTB-enquête woningmappen, 1993; Lourens, 1991.

Bedrijfsgrootte
Het aantal werknemers dat in dienst is van de deelnemende bedrijven varieert
nogal: het kleinste bedrijf heeft zes werknemers in dienst, de grootste 1.050.
Ondanks deze variatie kan toch geconstateerd worden dat vooral de relatief grote bedrijven de woningmap besteld hebben. Het gemiddeld aantal werknemers
van de 'woningmap-bedrijven' bedraagt namelijk 145, terwijl het gemiddelde
bedrijf dat werkzaam is in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw (oftewel de sector B.
en U.) rond de 15 werknemers telt (Lourens, 1991). Met name de bedrijven die
aangesloten zijn bij de VG-Bouw, zijn verantwoordelijk voor deze uitschieter.
Het gemiddelde bedraagt daar bijna 400 werknemers, terwijl de NVOB- en
SAOB-bedrijven respectievelijk uitkomen op een gemiddelde van 95 en 102
werknemers (zie ook tabel 3.2).
Omzet
De bedrijven is verder gevraagd een procentuele verdeling te geven van hun in
1990 behaalde omzet naar de categorieën Burgerlijke en Utiliteitsbouw en
Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector). Het overgrote deel van de bedrijven blijkt binnen de sector B. en U. werkzaam te zijn. Het leeuwedeel van de
omzet wordt gerealiseerd door woningbouwactiviteiten (zowel de nieuwbouw- als
renovatie-activiteiten). In tabel 3.3 wordt het belang van de woningbouw weergegeven. Bij bijna 90 procent van de deelnemende bedrijven draagt de woningbouw
voor meer dan de helft in de omzet bij. Een kleine 45 % van de bedrijven is zelfs
vrijwel volledig gericht op woningbouw. De verschillen tussen NVOB-, SAOB- en
VG-Bouw bedrijven zijn overigens niet groot.
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Tabel 3.3

Het belang van de woningbouw (inclusief renovatie) als percentage van de totale omzet van de 'woningmapbedrijven'(n=66)

m1ningmap~

% van omzet
uit m1ningbouw

bedrijven

tot 50%
50% tot 75 %
75% en meer

13,6
40,9
45,5
100,0

totaal
Bron: OTB-enquête woningmappen, 1993.

VVoningbouwproduldie
Bij de woningproduktie in 1990 en de verwachte produktie voor 1991 is onderscheid gemaakt naar het bouwen in opdracht van derden en het bouwen voor eigen risico. Over het totaal genomen, blijkt dat in 1990 zo'n 70% van de woningrnapbedrijven voor eigen risico heeft gebouwd. De geplande eigen risico voor
1991 is daarmee vergelijkbaar: 65% van de bouwbedrijven geeft aan in 1991
voor eigen risico te gaan bouwen. Vergeleken met het gemiddelde Nederlandse
hoofdaannemingsbedrijf zijn deze percentages aan de hoge kant. In 1990 heeft
een kleine 32 % van alle bedrijven in de sector B. en U. weleens voor eigen risico bouwt (Lourens, 1991).
De bedrijven in dit onderzoek die lid zijn van het NVOB , hebben een relatief
lage woningproduktie (gemiddeld 65 woningen in 1990). De VG-bouwbedrijven
hebben niet alleen een veel hogere produktie, maar hebben in 1990 ook iets
vaker voor eigen risico gebouwd. De voor 1991 geplande produktie komt in
hoofdlijnen overeen met de in 1990 gerealiseerde (zie · tabel 3.4).

Tabel 3.4 De gemiddelde uitgevoerde en geplande woningproduldie (in aantal
woningen en procenten) in 1990 en 1991 van de 'woningmapbedrijven'

opdrachtgeverschap
m1ningproduktie

1990
N

%

in opdracht van derden
eigen risico

91
98
188

totaal
Bron: OTB-enquête woningmappen, 1993.
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1991
N

%

48
52

101
100

50
50

100

201

100

3.4.2 Huidig informatiepakket en reactie op woningIlNlP
In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de bedrijven een eigen onderhouds- en gebruikershandleiding voor hun klanten ontwikkeld hebben
en hoe zij de woning map beoordelen.
Huidige gebruikershandleiding
Aan de bedrijven is gevraagd welke informatie zij momenteel bij oplevering van
de woning verstrekken (zie tabel 3.5). Een opvallend groot aantal (meer dan 40
procent) levert nu geen gebruikers- en onderhoudshandleiding aan de kopers van
hun woningen. De voorlichting blijft echter meestal beperkt tot de technische
omschrijving en enkele plattegronden en is sterk op het desbetreffende project
gericht.
Een aantal bedrijven geeft aan op verzoek van de bewoners een mondelinge toelichting te geven over het onderhoud en gebruik van de woning. Naar alle waarschijnlijkheid vindt dit tijdens de oplevering plaats, waardoor de hoeveelheid tips
beperkt zal blijven en het sterk de vraag is of deze kennis de bewoner lang zal
bijblijven. Voor opvolgende eigenaar-bewoners gaat deze informatie helemaal
verloren.
Bijna 60% van de bedrijven levert daarentegen, naar eigen zeggen, wel een onderhouds- en gebruikershandleiding aan de bewoners. De helft van deze bedrijven betitelt deze handleiding als gestandaardiseerd, de andere helft lijkt de
handleiding meer ad-hoc samen te stellen. Desondanks zijn de inhoudelijke verschillen tussen deze twee categorieën gering. De invloed van het in het vorige
hoofdstuk besproken GIW-boekje Een huis om in te leven op de huidige opleveringsboekjes is duidelijk herkenbaar. Vele onderhouds- en gebruikershandleidingen blijken, zowel wat de structuur als de inhoud betreft, geïnspireerd te zijn op
de GIW-handleiding. Het informatiepakket bevat vrijwel altijd adressen van de
leveranciers en andere betrokkenen, projectgegevens, plattegronden en tekeningen, een materialenoverzicht en garantieformulieren. Daarnaast wordt er veelal
informatie verstrekt over het ingebruiknemen, het stoken en ventileren, het gebruik van de installatie, het schilderwerk en het onderhouden van de woning.

Tabel3.5 Huidig informatiepakket van de 'woningmapbedrijven'(n=65)

verstrekken van infonnatie
geen informatiepakket
informatie afhankelijk van project
wel informatiepakket
totaal

\IDningmapbedrijven
41,6
29,2
29,2

100,0

Bron: OTB-enquête woningmappen, 1993 .
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Gebruik van de woningmap
De bedrijven is tot slot gevraagd wat zij van de woningmap vinden en of zij van
plan zijn de map te gaan gebruiken. Iets minder dan de helft (29 bedrijven) gaat
de woningmap zeker niet toepassen binnen het bedrijf.
Wat de redenen betreft die hiervoor aangevoerd worden, kunnen de bedrijven in
twee - bijna gelijke groepen - ingedeeld worden. De bedrijven in de ene groep
wijzen de map af, omdat zij vinden dat hun huidige informatiepakket voldoet. Zij
hebben de map slechts uit interesse aangevraagd, belangstellend ingekeken en
daarna in de kast gelegd. De bedrijven in de andere groep (die iets groter is)
vinden de woningmap veel te uitgebreid en te detaillistisch en daardoor te ingewikkeld en te duur.
Naast deze 'afwijzers' geven 37 bedrijven aan serieus te overwegen de map in de
toekomst te gaan gebruiken, enkele daarvan (vier bedrijven: 6 % van het totaal)
passen de map daadwerkelijk al toe. Twaalf van deze 37 bedrijven zijn echter naar eigen zeggen vooral vanwege tijdgebrek - niet bereid verder mee te werken
aan het onderzoek. Er resteren zodoende nog 25 bouwbedrijven die plannen
hebben en willen meewerken aan het vervolgonderzoek.

3.5 Samenvatting
Alle 275 afnemers van de woningmap hebben een schriftelijke enquête ontvangen, waarin onder meer gevraagd is waarom ze de map hebben aangevraagd en
wat zij er in de toekomst mee gaan doen. Iets minder dan de helft (45 %) van de
bedrijven heeft de vragenlijst teruggezonden.
De woningcorporaties hebben de map vooral uit interesse in huis gehaald en
gaan er in de praktijk weinig mee doen. Bij de categoriëen architecten, adviseurs
en projectontwikkelaars, zijn er zes bureaus die aangeven de map in de nabije
toekomst te willen gebruiken.
De meeste woningmappen zijn bij bouwbedrijven terechtgekomen; 66 van hen
hebben een bruikbare vragenlijst geretourneerd. Deze bouwbedrijven richten
zich - logischerwijs - vooral op de woningbouw. Meer dan de helft (n=37) van
de bouwbedrijven geeft aan de woningmap in de toekomst op een of andere
manier te willen gaan toepassen. Of, en op welke wijze dat vorm gaat krijgen, is
meestal nog onduidelijk. Enkele bedrijven geven bijvoorbeeld aan vooral
belangstelling te hebben voor een meer 'afgeslankte' woningmap. Van deze 37
bedrijven zijn er overigens twaalf niet bereid nog mededelingen te verstrekken
over het (eventuele) verdere gebruik van de map in hun bedrijf (er resteren dus
25 bedrijven).
Tezamen met de twee architecten- en vier adviesbureaus zijn in totaal 31 bij de
bouw betrokken bedrijven van plan de map op termijn te gebruiken èn zij zijn
tevens bereid verder mee te werken aan het onderzoek. In België heeft het
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) de map
onder de aandacht gebracht van vier bouwbedrijven die participeren in het experimentele kijkdorp Papeye bij Kortrijk.
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4
TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staan de eerste ervaringen centraal van de bouwbedrijven die de
map zijn gaan toepassen. Allereerst wordt in paragraaf 4.2 ingegaan op de vraag
hoeveel bedrijven de map daadwerkelijk zijn gaan gebruiken. Tevens komt in
deze paragraaf aan de orde op welke wijze de ervaringen geïnventariseerd zijn.
In paragraaf 4.3 worden vervolgens de uitkomsten gepresenteerd. De wijze
waarop de bedrijven de map hebben ingevuld komt aan de orde en de uiteindelijke inhoud van de mappen wordt vergeleken met het prototype dat de SAOB/TNO hebben ontwikkeld. Paragraaf 4.4 geeft een verslag van de response die de
woningrnap bij onze zuiderburen heeft gekregen.

4.2 Animo bij de bedrijven
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat van de bedrijven die een woningrnap aangevraagd of gekregen hebben, er 31 van plan zijn de map zelf te gaan toepassen.
Van deze 31 hebben er uiteindelijk tien (voorjaar 1992) dat waargemaakt. De
overige bedrijven zien ofwel af van de map of hebben op korte termijn geen
capaciteit of geen woningbouwproject op stapel staan. Acht bedrijven van deze
resterende groep van 21 geven aan nog steeds serieuze plannen te hebben. De
looptijd van het onderzoek liet verder afwachten niet toe. Van de overige dertien
bedrijven is het twijfelachtig of zij de map in de nabije toekomst gaan gebruiken.
In absolute aantallen bezien, is het aantal bedrijven waar de ervaringen met de
woningrnap zijn nagegaan, beperkt. Daarbij moet wel bedacht worden dat in dit
hoofdstuk de ervaringen van àlle bedrijven die in Nederland in het voorjaar van
1992 de woning map gebruiken, beschreven worden.
Met vertegenwoordigers van de tien bedrijven is gesproken over de wijze waarop
de woningrnap is samengesteld en op de eventuele problemen die ze daarbij zijn
tegengekomen.
In tabel 4. 1 wordt een aantal kenmerken van de bedrijven gegeven.
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Tabel 4.1 Kenmerken van de bedrijven die de woningmap gaan gebruiken

aard

nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

bouwbedrijf
bouwbedrijf
bouwbedrijf
bouwbedrijf
bouwbedrijf
advies/proj . ontw.
advies/proj. ontw.
bouwbedrijf
advies/proj . ontw.
bouwbedrijf

aantal
medew.

% oIllZEt
\\Oningbouw

23
22
54

70
100
70

235
1
4
80
7

55

40

aantal \\Oningen w.IlU"
de map is gebruikt
6
39
65
25 appartementen
. 20 appartementen
206
utiliteitsbouw
6 appartementen
3 appartementen
23

Bron: OTB-enquête woningmappen, 1993.

Eén bedrijf heeft de map omgevormd tot een gebruikers- en onderhoudshandleiding voor de. utiliteitsbouw. De resterende (bouw)ondernemingen gebruiken de
map waarvoor die in principe ontwikkeld is: de (koop)woningsector. Daarbij kan
worden aangetekend dat één bedrijf in een project met zowel koop- als huurwoningen (vrije sector) de map ook aan de huurders heeft verstrekt.

4.3 Inhoud van de woningmappen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de meningen van de bedrijven op het
stappenplan en komt de inhoud van de woningmappen aan de orde.

4.3.1 Volgen van de handleiding: het stappenplan.
In de gesprekken met de bedrijven is nagegaan of het stappenplan werkbaar is.
Stap 1: werkkopieën maken
De bedrijven krijgen naast het prototype van de map floppydisks met de teksten
van de verschillende hoofdstukken (tekstverwerkingsprogramma WordPerfect;
versies 4.2, 5.0 en 5.1). Als eerste stap moeten de originele bestanden gekopieerd
worden in werkbestanden. De problemen die bij deze stap optreden, komen
doordat dit pakket niet aansluit op de programmatuur en hardware die de
bedrijven gebruiken. De woningmapbestanden worden uitsluitend via het WordPerfect programma aangeleverd en zijn op HD-schijfjes (High Density) opgeslagen. De moeilijkheden liggen hier dan ook vooral op het computertechnische
vlak.
Sommige bedrijven werken bijvoorbeeld met een ander tekstverwerkingsprogramma dan WordPerfect. Ze moeten de teksten dan eerst omzetten naar dit
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andere programma voordat ze aan de slag kunnen. Dit is meestal tijdrovend:
zaken als de paginabreedte, de tabinstellingen, de kolomdeflniëring en dergelijke
moeten allemaal aangepast worden. De opmaak van de teksten komt er daardoor anders uit te zien.
Het feit dat de tekstbestanden op HD-diskettes zijn opgeslagen, heeft eveneens
kritiek ondervonden. Twee bedrijven hebben computers die nog niet geschikt
zijn voor de HD-floppydisks. De bestanden op de aangeleverde disks moeten ze
eerst kopiëren naar DD (double density) schijfjes, pas dan kunnen ze ermee
werken.
Stap 2 en 3: de teksbestanden aanpassen en de opmaak controleren
In de tweede stap worden de specifieke projectgegevens in de teksten opgenomen. De derde stap ligt nauw in het verlengde hiervan: nadat de teksten zijn
ingevoerd, kan de opmaak en lay-out gecontroleerd worden.
De bij stap een beschreven afstemmingsproblemen hebben tot gevolg dat bij
enkele bedrijven de eigen projectgegevens met de nodige moeite zijn ingevoerd.
Vooral de ingestelde lay-out aanpassen in het WP-programma heeft soms veel
tijd en hoofdbrekens gekost. De bedrijven moeten zelf ondermeer paginaindelingen maken, tabinstellingen wijzigen en lettertypes veranderen.
De bedrijven zijn ook niet altijd even enthousiast dat er nogal wat informatie
meer keren terugkomt in de map. Bij het wijzigen van gegevens moet de hele
map weer worden doorgenomen om er zeker van te zijn dat de wijziging
consequent wordt ingevoerd: "Ook dat kost weer veel tijd". Verder wordt opgemerkt dat bij het verwijderen van paragrafen uit de hoofdstukken de nummering
en paragraafaanduidingen veranderen. Wellicht kunnen hierover in de handleiding meer aanwijzingen en tips worden opgenomen.
Twee bedrijven merken op dat een data-base (DBase) programma de hanteerbaarheid van de standaardteksten makkelijker zou kunnen maken dan een tekstverwerkingsprogramma. Een belangrijk nadeel van DB ase-programmatuur is dat
het minder verspreid, minder hanteerbaar en duurder is dan een tekstverwerkingspakket. Het voordeel is dat een project-specifleke map makkelijker en
sneller samen te stellen is. Met een DBase-programma kan namelijk het principe
van vraag en antwoord worden toegepast. Op het tekstscherm komt bijvoorbeeld
de vraag te staan 'heeft de woning een tuin?', bij het antwoord 'ja' zoekt de
computer dan zelf de juiste tekstdelen op en plaatst ze vervolgens in het juiste
hoofdstuk.
De opmaak van de teksten kan volgens sommige bedrijven duidelijker. Zij vragen zich af of een bewoner bij een eventueel probleem snel de desbetreffende
informatie kan vinden. De grote lappen tekst nodigen niet uit tot lezen: "Bewoners zullen daardoor slechts bij hoge nood de map lezen". Het 'spannender' maken van de map kan dit veranderen. Er kan bijvoorbeeld overwogen worden om
trefwoorden uit de tekst in de kantlijn aan te brengen. De lezer kan dan de tekst
snel en doelgericht doornemen. Eerder is gemeld dat een aantal bedrijven de
map heeft gebruikt in een bouwproject met appartementen. Daarbij wordt niet
alle informatie uit het prototype aan de bewoners verstrekt. Zij geven de
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suggestie om twee standaardmappen te ontwikkelen: één voor eengezins- en één
voor meergezinshuizen.

Stap 4: de teksten printen
Nadat de eventuele afstemmingsproblemen uit de vorige stappen zijn overwonnen, levert het printen meestal geen problemen meer op. Desondanks
kunnen er enkele opmerkingen gemaakt worden.
In één geval moest de 'characterstring' van de printer van het bedrijf aangepast
worden om alle kaders uit te kunnen printen. Een ander bedrijf had de beschikking over een matrixprinter die niet geschikt bleek te zijn voor het printen van
de teksten. Die kon namelijk alleen overweg met het lettertype courier 10. Ze
hebben daarom maar een nieuwe (laser)printer aangeschaft. Een opmerkelijke
actie, omdat binnen het WP-programma veel lettertypen - waaronder cour ier 10
- in te stellen zijn!
Stap 5,6 en 7: de ordner, de tekstbladen en de tabbladen maken
Nadat de teksten klaar zijn, wordt de map gevuld met de informatie. In de
stappen vijf tot en met zeven komt dat aan de orde. De bedrijven zijn hierbij op
verschillende manieren te werk gegaan.
Eén bedrijf heeft bijvoorbeeld nog geen aandacht besteed aan het uiterlijk van
de map: "We hebben niet al te veel tijd en het is toch nog maar een proefexemplaar; zodat de verpakking tot nu toe ondergeschikt is geweest aan de inhoud".
De meeste andere bedrijven hebben daarentegen al wel aandacht aan de verpakking besteed. Sommigen hebben veel tijd gestoken in het eigen imago van de
map. Er zijn voorbladen, kopteksten en dergelijke ontworpen met eigen logo's en
kleuren.
Enkele bedrijven ontwerpen en drukken alles zelf, zij bekritiseren de daarmee
gemoeide tijdsinvestering. Daarbij speelt de omvang van het project een belangrijke rol. In een aantal gevallen wordt de map ontwikkeld voor weinig woningen
en dat betekent relatief veel kosten: "Is het niet mogelijk om met een gecoördineerd aanbod van woningmap, tekstbladen en tabbladen te komen?"
Andere bedrijven hebben minder moeite met de stappen 5 tot en met 7. De
ringbanden en de tabbladen worden bij een kantoorboekhandel gekocht, waarna
de eigen grafische dienst van het bedrijf een omslagontwerp maakt met daarop
een foto van het desbetreffende complex. Deze omslag is vervolgens bij een
drukker vermenigvuldigd, de tabbladen zijn met behulp van de kopieerexemplaren uit het prototype op karton gekopieerd.
Weer een ander bedrijf heeft het kopiëren van de teksten en het vullen van de
ordners uitbesteed aan een copy-shop in de buurt, waarmee goede contacten bestaan. De ordners worden daar bedrukt, voorzien van tabbladen en vervolgens
gevuld met de teksten.
stap 8: tekeningen in de map opbergen
Deze laatste stap zou geen problemen mogen opleveren en dat is dan ook niet
gebeurd. De meeste bedrijven hebben de (bestek)tekeningen gekopieerd op A4-
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papier en ze vervolgens in de map opgeborgen. In een aantal gevallen wordt uit kostenoverwegingen - overigens alleen de woningplattegrond op A4-formaat
bijgevoegd.
De infokaart/controlelijsten maken
Met het doorlopen van stap 8 is de map nog niet geheel gereed. De informatiekaart (met daarop een kort overzicht van de inhoud van de map) en de controlelijsten voor de voor- en najaarsbeurt moeten nog gemaakt worden.
Er zijn twee mogelijkheden waarop de informatiekaart gemaakt . kan worden.
Wanneer de map identiek is aan het prototype, kan de informatiekaart uit het
prototype gekopieerd worden, op stevig karton worden geplakt en geplastificeerd
worden. Wanneer er wel (veel) wijzigingen zijn aangebracht, dan moet het
tekstbestand met daarop de informatiekaart gewijzigd worden. Na het printen
kan vervolgens dezelfde procedure uitgevoerd worden als bij de eerste manier
(kopiëren en plastificeren). De controlelijsten voor de voor- en najaarsbeurt
kunnen, aangenomen dat ze specifieke informatie bevatten, op dezelfde wijze
gefabriceerd worden.
Zowel over de inhoud van de infokaarten en de controlelijsten als over het
maken ervan, zijn nogal wat opmerkingen gemaakt. Enkele bedrijven vinden de
informatiekaart onoverzichtelijk en daardoor weinig informatief: "We maken er
zelf wel een". Ook wordt opgemerkt dat de inhoudsopgave net zo goed voldoet
wanneer men informatie zoekt. Eén bedrijf vraat zich af of bewoners zelf
gebruik zullen maken van de controlelijsten voor onderhoudsbeurten. Ze
overwegen om de eigen onderhoudsdienst tegen vergoeding de controles te laten
uitvoeren, waarna de ingevulde lijst aan de bewoners overhandigd wordt. De
opzet van de controlelijst wordt overigens wel als zeer nuttig beschouwd.
Ook de lijsten maken, is niet zonder problemen verlopen. Een aantal bedrijven
geeft aan dat de infokaart en de controlelijsten niet te printen zijn. De originele
opmaak verschijnt niet op papier, de kaders worden niet gedrukt, de laatste
kolom valt buiten de pagina en dergelijke. Deze problemen hangen nauw samen
met de problemen die bij de eerste stappen naar voren zijn gekomen. Eén
bedrijf doet - gezien de printproblemen die zij ervaren heeft - de suggestie om
eventueel bij het woningmappakket standaardformulieren te leveren die per
mapje verkrijgbaar zijn.
Weer andere bedrijven hebben geen poging ondernomen de lijsten te printen, ze
hebben ze gewoon gekopieerd en daarna op karton geplakt en geplastificeerd.
Tenslotte zijn er ook bedrijven geweest die de infokaart en de controlelijsten
niet in de map hebben opgenomen.
Opberghouder
Het is de bedoeling van de maker van de woningmap dat de bewoners de
uiteindelijke map in een opberghouder in de meterkast van de woning ophangen.
De map hangt daardoor op een vaste plaats en is makkelijk bereikbaar. In de
handleiding van de SAOB wordt aangegeven dat de bedrijven een dergelijke
opberghouder zelf moeten vervaardigen: "Voorzover ons bekend is er geen
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houder in de winkel te koop die bruikbaar is". Geen enkel bedrijf die de map
heeft toegepast, heeft overigens een dergelijke houder ontwikkeld. De map is
aan de bewoners verstrekt, het wordt aan hen overgelaten waar ze de map willen
opbergen.

4.3.2 Structuur en inhoud van de map
Van acht van de tien bedrijven is de map volledig bestudeerd. Twee andere
bedrijven bleken niet bereid te zijn de map uit handen te geven. Met deze
bedrijven is overigens wel mondeling de inhoud van de map besproken.
De bedrijven hebben de hoofdlijnen van het prototype redelijk overgenomen.
Twee bedrijven hebben veel informatie weggelaten (in de schema's aangeduid
met de nummers 2 en 7).
1: algemene woninggegevens
De meeste bedrijven nemen deze gegevens in hun map op. In twee gevallen is
de informatie over de garantieregeling weggelaten. Een bedrijf verstrekt de bewoners ook al het GIW-boekje waarin op de garantieregeling wordt ingegaan.
Om te voorkomen dat met de woningmap dubbele informatie wordt verstrekt,
zijn de paragrafen over de garantie weggelaten. In het andere geval betreft het
de map die aangepast is voor een bedrijfspand.
Gezien eigen ervaringen pleit één bedrijf ervoor informatie op te nemen over
eventuele problemen die .kunnen optreden rond de perceelsgrootte.
Een ander bedrijf (projectontwikkelaar) pleit ervoor om ook algemene informatie op te nemen over subsidies. Zij worden vaak benaderd met vragen over
subsidie-aanvragen (bijvoorbeeld over het invullen van het formulier voor
premie-aanvraag) en pleiten er daarom voor om een aantal tips en aanwijzingen
hierover op te nemen in de woningmap. Subsidieregelingen veranderen echter
nogal eens. De informatie die in de map zou worden opgenomen, kan daardoor
verouderen en niet meer correct zijn.
2: ingebruilmame van uw woning; en 3: woon- en gebruikerswenken
Ook deze hoofdstukken worden meestal wel ingevuld. Vanwege de sterke
samenhang tussen beide hoofdstukken worden ze hieronder samen besproken.
Eén bedrijf vindt dat de informatie te uitgebreid en teveel op specifieke woningen geënt. Ze hebben dan ook alle specifieke gegevens verwijderd en de tekst
algemeen toepasbaar gemaakt door plaatsaanduidingen, merknamen afmetingen
en dergelijke uit de tekst te verwijderen. De zin 'uw cv-ketel bevindt zich op
zolder' is dan bijvoorbeeld vervangen door 'in uw woning bevindt zich een cvketel' .
Dit bedrijf meent dat het teveel tijd kost om deze specifieke informatie voor
ieder project opnieuw in te vullen (de te wijzigen informatie is moeilijk terug te
vinden in de tekst). Doordat de informatie in verschillende hoofdstukken moet
worden gewijzigd is de kans op fouten groot, het is mogelijk dat er zaken in de
map vermeld staan die geen betrekking hebben op de woning. Voor de bewoners
is dit verwarrend. Alle hoofdstukken zijn daarom veralgemeniseerd.
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wand- en vloerafwerking

11

bouwvocht kwijtraken
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min of meer conform het prototype opgenomen
in vergelijking met het prototype is informatie toegevoegd
slechts gedeeltelijk opgenomen
niet in de map opgenomen
zelf tekst gemaakt
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De andere bedrijven hebben details in dit hoofdstuk naar eigen goeddunken gewijzigd. Zo heeft een bedrijf tips uit hoofdstuk 3 opgenomen in hoofdstuk 2 om
zo de tekst korter en bondiger te maken. Andere laten het noteren van belangrijke telefoonnummers weg: "Dat is de verantwoordelijkheid van de kopers zelf".
Ook informatie over installaties is in een aantal gevallen weggelaten. Wanneer
er bij de installaties bijvoorbeeld een gebruiksaanwijzing en voorschriften zijn
geleverd, heeft een aantal bedrijven deze informatie ook niet nog een keer in de
map opgenomen. Een bedrijf vindt de paragraaf over het aansluiten van de apparatuur zo voor de hand liggen dat het niet in de map opgenomen is. Voor de
map voor appartementen is het in een aantal gevallen niet zo zinvol om in te
gaan op tuinaanleg en erfafscheidingen.
.
Eén bedrijf betreurt het dat de informatie in de hoofdstukken 2 en 3 niet verder
gaat dan het in gebruik nemen van de woning bij eerste bewoning. Er wordt op
gewezen dat het de bedoeling is dat de map de gehele levensduur van de woning
bruikbaar blijft. In deze periode zal de woning verschillende gebruikers kennen.
De map zou daarom ook aandacht moeten besteden aan onderwerpen als het
achterlaten van de woning bij verhuizing en het in gebruik nemen van de woning
door de volgende gebruikers.

4: wijzigingen in of aan uw woning aanbrengen
Twee bedrijven hebben dit hoofdstuk sterk vereenvoudigd. De een heeft voornamelijk zaken weggelaten. De ander heeft alleen algemene informatie opgenomen. De informatie. beperkt zich dan met name tot enkele 'spelregels': waar
moeten bewoners aan denken bij het veranderen van de woning. Gedacht kan
daarbij worden aan tips als het toestemming vragen aan Bouw- en Woningtoezicht, rekening houden met de buren, opletten welke materialen men gaat
gebruiken en dergelijke. De overige bedrijven hebben de aangegeven lijn van het
prototype gevolgd.
5: technische omschrijving en 6: constructies en leveranciers
Een bedrijf reserveert het hoofdstuk over de technische omschrijving voor het
procesverbaal van de oplevering. Twee andere bedrijven leveren via de verkoopbrochure al een technische omschrijving van de woning. Volstaan wordt daarom
in hoofdstuk 6 met een lijst van leveranciers van toegepaste materialen. Tevens
is een kleurenschema van het schilderwerk en een onderhoudsadvies van de verffabrikant toegevoegd. Zij menen dat het ontbreken van het zesde hoofdstuk
daarmee voldoende gecompenseerd wordt. Voor het overige worden de paragrafen in hoofdstuk 6 met daarin het overzicht van materialen, constructies en
leveranciers in grote lijnen in de mappen opgenomen. Wel is het zo dat enkele
bedrijven minder uitgebreide informatie in de paragrafen hebben opgenomen.
Een bedrijf heeft twijfels bij § 6.1 waarin de zin staat '( .. )veel materialen kunt u
echter zo bij een bouwmaterialenhandel of een bouwmarkt kopen' . Het bedrijf
vraagt zich af waarom niet naar het eigen bouwbedrijf verwezen wordt: "De map
is toch promotie van het eigen bedrijf en niet van de concurrent"!
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Hetzelfde bedrijf laat de laatste kolom weg in het overzicht van de gebruikte
materialen (de paragrafen twee tot en met negentien). In deze kolom kunnen
eventuele wijzigingen worden aangegeven. Men is van mening dat de bewoner in
het geval van wijzigingen of reparaties aan de woning nu op te veel plaatsen
notities moet maken: "Overdaad schaadt". In hetzelfde hoofdstuk is al ruimte
opgenomen voor een 'overzicht van materiaaltoepassingen bij uitbreiding van de
woning' (§ 6.20) en vlak daarna volgt een 'overzicht van wijzigingen van materialen en constructies' (§ 6.21). Bovendien is er nog het woning logboek waar de
wijzigingen genoteerd kunnen worden.
Een ander bedrijf vindt het niet nodig om alle leveranciers op te nemen in het
materialenoverzicht. Bij problemen met de installaties bijvoorbeeld is het
voldoende om de naam en het adres van de installateur te hebben.

7: onderhoud uitvoeren en onderhoudskosten; en 8: onderhoudsplan
De algemene informatie in het zevende hoofdstuk vinden de bedrijven meestal
nuttig. Een bedrijf is in de toekomst van plan beide hoofdstukken aan elkaar te
koppelen. Het inleidende gedeelte zal dan de algemene informatie bevatten; de
rest van het hoofdstuk is vervolgens gewijd aan de manier waarop dat onderhoud
aangepakt kan worden.
Het achtste hoofdstuk vormt een van de belangrijkste onderdelen van de woningmap en bevat het onderhoudsplan voor de najaars- en voorjaarsbeurt.
Een van de bedrijven die de map voor eigenaar-bewoners van appartementen
heeft gemaakt, heeft. het onderhoudsplan niet opgenomen in de map. Het bedrijf
is van mening dat deze informatie niet van belang is voor de individuele koper.
De meningen over de teksten varieert sterk. De een vindt: "De toon van de tekst
soms wat betuttelend, maar daardoor zelfs voor een leek begrijpelijk".
Een ander is van mening dat de informatie over het onderhoudsplan juist veel
meer op de leek gericht moet zijn. In de toelichting op de controlelijsten zou
duidelijker aangegeven moeten worden hoe de bewoners de lijsten moeten
gebruiken en hoe ze de lijst het beste kunnen invullen. De meeste bewoners zijn
niet deskundig genoeg om problemen, zoals bijvoorbeeld houtrot, te kunnen
herkennen. Deze mening wordt door een ander bedrijf onderschreven: "De
controlelijsten zijn een handig hulpmiddel bij het peilen van de stand van het
onderhoud, je kunt je echter afvragen in hoeverre de bewoners in staat zijn om
zelf gebreken aan hun woning te constateren". De lijsten zijn desondanks in bijna
iedere map opgenomen.
9: storingen in installaties verhelpen
Twee van de tien bedrijven hebben dit hoofdstuk niet in de map opgenomen.
Voor het ene bedrijf is de reden voor de hand liggend: de map is gemaakt voor
een kantoorpand waar het gaat om omvangrijke installaties waarvoor veelal
onderhoudscontracten worden afgesloten. Het andere bedrijf heeft dit hoofdstuk
(en ook het volgende hoofdstuk 10 'zelf onderhoudskarweien uitvoeren') om
'principiële' redenen weggelaten: "Met deze informatie wordt geprobeerd van
een leek een techneut te maken".
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De manier zoals nu deze hoofdstukken ingevuld en beschreven zijn, vindt men
niet de juiste. Er worden een aantal redenen genoemd. Over het algemeen is
een bewoner niet (goed) technisch onderlegd; de verstrekte informatie gaat
daarom veel te ver. Verder gaat een dergelijk hoofdstuk tegen het eigen belang
van het bedrijf in: met het geven van informatie geeft men het werk uit handen.
Ten derde speelt de mogelijkheid van aansprakelijkheid bij ongelukken een rol:
"Ja, maar ik heb het precies volgens de handleiding gedaan .... " .Dit onderdeel is
daarom voor het grootste gedeelte weggelaten. Wel wordt een aantal eenvoudige
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werkzaamheden beschreven zoals het ontluchten van de radiatoren en het ontstoppen van een sifon.
Met de opmerking over de diepgang van de informatie staat dit bedrijf overigens
niet alleen. Een ander bedrijf merkt op dat met: "De aanwijzingen in dit hoofdstuk de grens is bereikt van wat bewoners nog zelf aan hun installaties kunnen
repareren". De teksten zijn te weinig gericht op een beperkte kennis bij de gebruiker van de mappen. Het bedrijf stelt verder dat de praktijk zal moeten uitwijzen of de gebruikers met de teksten uit het prototype uit de voeten kunnen.
Wellicht kan dan overwogen worden om teksten uit bijvoorbeeld doe-het-zelfblaadjes enlof zelf geschreven materiaal te gaan gebruiken.
Een ander bedrijf heeft wel vertrouwen in de kennis en expertise van de
gemiddelde eigenaar-bewoner: "Een interessant hoofdstuk en goed te lezen voor
de gebruiker".
De meningen over de toegankelijkheid van het hoofdstuk zijn dus verdeeld. Over
het algemeen wordt de informatie wel in de mappen opgenomen. Een bedrijf
heeft de teksten sterk ingekort, gesteld wordt dat informatie over het verhelpen
van storingen bijvoorbeeld al opgenomen is in gebruiksaanwijzingen die bij
installaties verstrekt worden.

10: beschrijving van eenvoudige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Het commentaar dat hiervoor bij hoofdstuk 9 is gemaakt, geldt in grote lijnen
ook voor het tiende hoofdstuk. Een aanvullende opmerking komt van een bedrijf
dat een appartementenmap heeft gemaakt. De specifieke informatie over het
onderhoud van de gemeenschappelijke delen zijn niet in de map opgenomen.
Het hoofdstuk is als gevolg daarvan beperkt van omvang geworden.

11: woninglogboekj en 12: opbergen
Het woninglogboek (waarop veranderingen aan de woning kunnen worden opgetekend) is - met uitzondering van één bedrijf - door alle ondernemingen in de
woningrnap opgenomen.
Volgens één bedrijf zijn de pagina's van het woninglogboek niet te printen (ze
staan trouwens ook niet op de disks!). Veelvuldig kopiëren gaat ten koste van de
kwaliteit. Gepleit wordt voor het toevoegen van gedrukte standaardformulieren.
Een andere bouwonderneming wijst er ook op dat de bladen van het woninglogboek niet op de bijgevoegde floppydisks staan. Bovendien is ze van mening dat
de lay-out niet aansluit bij de rest van de map. Zij wil de lay-out zelf gaan
veranderen.
Eén bedrijf is uitgesproken positief over het woninglogboek: "Een zeer nuttig
hoofdstuk; een goed bijgehouden woninglogboek kan bijdragen tot waardevermeerdering van de woning omdat men bij verkoop kan overleggen wanneer
onderhoud is gepleegd". In vrijwel alle mappen is ruimte gereserveerd voor het
opbergen van spullen (tekeningen, garantiebewijzen e.d.).
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Verspreiding onder de bewoners
Het is de bedoeling van de makers dat de woning map rond de opleveringsdatum
aan de bewoners verstrekt wordt. De tien bedrijven die de woningmap hebben
ingevuld, blijken de map op verschillende tijdstippen aan de bewoners te
verstrekken: drie doen dat (of zijn dat van plan) voor de oplevering: zes tijdens
de oplevering en één pas nadat de woning opgeleverd is.
Een minderheid van de bedrijven verstrekt de map voor de oplevering aan de
bewoners. Eén bedrijf verwacht dat de bewoners tijdens/vlak na de oplevering
de map niet zullen inkijken. De bewoners zijn dan alleen geïnteresseerd in het
schoonmaken en inrichten van de woning; de map is daarom twee maanden voor
de opleveringsdatum tijdens de zogenaamde 'kijkuren' uitgereikt. Dit zijn bijeenkomsten van aannemer en kopers in de .woning op het moment dat deze glas- en
winddicht is.
De kopers raken op deze wijze - nog - meer betrokken bij hun toekomstige
woning, bovendien hebben ze dan nog belangstelling voor alles wat met de
nieuwe woning te maken heeft. De informatie uit de map is bij de bewoners bekend voordat zij de woning in gebruik nemen. De communicatie tussen de koper
en het bedrijf kan daardoor worden versoepeld. Het bedrijf constateert dan ook
dat het aantal vragen tijdens de oplevering afneemt.
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Een ander bedrijf reikt de map drie tot vier weken voor de geplande opleverdatum persoonlijk uit aan de kopers. De bewoners hebben daardoor de tijd en de
aandacht om de map door te nemen: tijdens de oplevering hebben ze meer kennis over de woning.
Het derde bedrijf moest de map ten tijde van het interview nog aan de bewoners
uitreiken. Men is van plan om dit tijdens de kopersbijeenkomst te doen. De
meeste gegevens van het project zijn al in een vroeg stadium van de ontwikkeling voorhanden. De map kan dan al grotendeels ingevuld worden voordat de
woning klaar is. Het is dus goed mogelijk om de map bij de kopersbijeenkomst
te verspreiden en eventuele aanvullende informatie (zoals bijvoorbeeld een lijst
van onderaannemers) later uit te reiken.
De andere zeven bedrijven hebben de map tijdens (en eentje zelfs na de oplevering) aan de bewoners ter beschikking gesteld. Eén bedrijf heeft de map weliswaar bij de bewoners geïntroduceerd voor de opleveringdatum tijdens een bijeenkomst van aannemer en koper; de map wordt echter aan de koper uitgereikt
bij de oplevering.
In een ander project ligt er wel alvast ter kennismaking een exemplaar van de
map in de modelwoning. Eén bedrijf dat de map nu nog bij de oplevering van de
woningen heeft uitgereikt, overweegt dit in het vervolg eerder te doen. Het
beseft dat het handig is wanneer sommige informatie vóór de oplevering al bij
de bewoners is. Daar staat echter weer tegenover dat er tijdens bouw toch veel
veranderingen kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld andere materialen): hoe later
de map wordt gemaakt, des te minder fouten er in staan. Het is nog onduidelijk
welk argument in de toekomst de doorslag zal gaan geven.
Het laatste bedrijf tenslotte stuurt de map pas na de oplevering aan de kopers
toe.
Tijd- en kosteninvestering
In deze en de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden, dat in een aantal
gevallen tijdgebrek van invloed is geweest op de inhoud van de mappen. Met
name het oplossen van de computertechnische problemen heeft nogal wat hoofdbrekens gekost: "Er is gedurende drie maanden gemiddeld vier uur per week gewerkt aan het aanpassen van het prototype; daarbij is veel tijd besteed aan het
afstemmen van de WP 4.2-versie op de eigen apparatuur". De reacties binnen
het bedrijf zijn echter positief: "De map levert de bewoners extra kwaliteit". Het
bedrijf dat de map geschikt gemaakt heeft voor een bedrijfspand, is drie weken
(in vrije tijd) bezig geweest de bestanden van MS-DOS naar Unix om te zetten.
Ook hier is het de moeite waard geweest: "De bedrijfsmap biedt de klanten extra
advies en informatie waarmee we ons kunnen onderscheiden van andere
adviesbureaus" .
Weer een ander bedrijf heeft zitten worstelen met het printen van de teksten:
"Het grootste probleem was het niet geschikt zijn van de printer waardoor we er
zes maanden (!) over gedaan hebben om de eerste map op tafel te krijgen". De
aanhoudende vraag van kopers aan wie de map reeds toegezegd was, is voor dat
bedrijf de reden geweest dat het is blijven werken aan de afronding van de map.
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Het bedrijf vond vooral ook de grote hoeveelheid kopieerwerk (1 week voor 38
woningen) vervelend, echter: "Gezien de positieve reacties van de kopers is dat
het wel waard geweest".
Ook andere bedrijven benadrukken dat het allemaal behoorlijk veel tijd kost om
de map te vervaardigen maar dat het tegelijkertijd wel de moeite waard is geweest. Begrippen als extra service en betere concurrentiepositie worden daarbij .
veelvuldig gehanteerd.
De benodigde tijdsinvestering komt veel terug. Met name de (kleinere) bedrijven
met bouwprojecten van enkele woningen vinden de map te specifiek. Elk
hoofdstuk kent specifieke informatie over het desbetreffende project, het
invullen daarvan is erg arbeidsintensief. Een ander bedrijf heeft "gezien de
enorme hoeveelheid" werk slechts één map gemaakt voor een Vereniging van
Eigenaren. Zoals bekend, zijn er meer bedrijven geweest die de map voor appartementeigenaren gemaakt hebben. Van hun kant komt dan ook het verzoek of
het niet mogelijk is twee standaardrnappen te ontwikkelen: één voor eengezinshuizen en één voor woningen in meergezinshuizen. Bepaalde onderdelen, zoals
bijvoorbeeld het onderhoud aan de gevel of dak kunnen in de map voor meergezinshuizen worden weggelaten. In de nabije toekomst gaat een bedrijf een map
ontwikkelen voor een appartementencomplex. Het ligt daar in de bedoeling dat
er een woningrnap voor de bewoners en een beheerrnap voor de complexbeheerder (bestuurder) wordt gemaakt.
Over de daadwerkeWk gemaakte kosten van één map is wemig bekend. Een
bedrijf geeft aan dat de materiaalkosten van de map op ongeveer dertig gulden
komen. Een ander bedrijf dat erover klaagt dat de kosten- en tijdsinvestering in
de aanloopperiode niet in verhouding staan tot wat de makers van de map hun
voorgespiegelen, komt niet veel hoger uit: f 50,- (inclusief materiaal en arbeid).
Gezien het huidige uurloon van circa f 50,- per uur, lijkt dit een erg lage
schatting te zijn.
Weer een ander bedrijf geeft weliswaar ook aan dat de map circa vijftig gulden
heeft gekost, daarbij gaat het echter alleen om de materiaalkosten. Twee andere
bedrijven ramen de kosten van de map op respectievelijk tussen f 75,- à f 115,en f 100,- per map (materiaal en arbeid).
De kosten van één map zijn natuurlijk sterk afhankelijk van de grootte van het
wonngbouwproject. Verwacht mag worden dat de bedrijven bij het maken van
mappen voor volgende projecten minder aanloopproblemen zullen kennen; de
gemiddelde kosten kunnen dan meestal lager zijn.

De toekomst van de map bij de tien bedrijven
De animo van de tien bedrijven om met de map te werken wisselde in eerste
instantie nogal. Een aantal is gelijk bij het vernemen van het initiatief aan de
slag gegaan. Andere waren in eerste instantie terughoudender: "Wat moeten we
met zo'n dikke map?"; ze moesten nogal wat weerstand overwinnen voordat ze
de map gingen gebruiken. Nu de tien bedrijven de map (nagenoeg) gereed hebben, kan er een eerste tussenbalans worden opgemaakt. Zijn de ervaringen
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(zoals die hiervoor uitgebreid geschetst zijn) zo positief geweest dat de bedrijven
de map ook blijven gebruiken, of is juist het tegenovergestelde het geval en
wordt de map opgeborgen in een diepe kastlade?
De balans slaat door naar de positieve kant. Eén bedrijf geeft aan de map niet
meer te zullen gaan gebruiken. Het heeft de map sterk 'gestroomlijnd' en één
exemplaar vervaardigd voor een Vereniging van Eigenaren. De overige negen
bedrijven zijn positief in hun oordeel en hun voornemen om de map ook in de
toekomst te gaan gebruiken.
Een van deze negen heeft nog enige twijfels, maar geeft wel aan de map "vrijwel
zeker" te blijven gebruiken. De overige zijn zo mogelijk nog stelliger in hun
voornemen om ook bij toekomstige woningbouwproject een woningmap aan de
bewoners te leveren. Dit geldt ook voor het bureau dat een bedrijfsmap gemaakt
heeft. Daar wordt zelfs overwogen de map in de toekomst als onderlegger te
gebruiken om onderhoudsrapporten en onderhoudschecklisten voor bestaande
woningen samen te stellen. Binnen het eigen bedrijf zal men de bedrijfsmap
gaan gebruiken voor eigen administratie en archivering. In één map heeft men
zo alle documentatie van een project bij elkaar. De gebruiksmogelijkheden van
de map gaan dus verder dan de samenstellers voor ogen stond.
Bij het (positieve) oordeel moet overigens wel in het achterhoofd gehouden
worden dat er nogal wat amendementen zijn gepleegd op het door de SAOB/TNO ontwikkelde prototype van de woningmap en dat slechts een zeer klein
aantal bedrijven de map gebruikt.

4.4 Belgische ervaringen

In het najaar van 1991 heeft het WTeB drie bouwbedrijven en één architect
benaderd die woningen bouwen in het kijkdorp Papeye. Met deze bedrijven
heeft het WTeB een vooral oriënterend gesprek gevoerd, waarin de woning map
gepresenteerd is en waarin de reacties op de inhoud en opzet gepeild zijn.
De map wordt door de bedrijven meestal als zeer nuttig beoordeeld. De behoefte eraan in de praktijk is groot, de map zal zeker door de bewoners gebruikt
worden. Met name de delen onderhoudsplan, storingen verhelpen en zelf
eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en opbergen van documenten
worden uiterst belangrijk geacht. Twee van de vier bedrijven hebben zelf al
voorzichtige pogingen ondernomen een informatiepakket te ontwikkelen.
Men vraagt zich af of de uitwerking niet eenvoudiger en beknopter had gekund.
De handleiding hoeft niet zo omvangrijk te zijn, de teksten moeten helder en
eenvoudig zijn. De nadruk: is wellicht te veel gelegd op volledigheid waardoor de
hanteerbaarheid van de map soms is afgenomen. Er wordt bijvoorbeeld getwijfeld aan de zeer gedetailleerde opsomming van de gebruikte materialen. Men
vraagt zich verder af of tips als ophangen van voorwerpen en boren niet meer
thuis horen in de doe-het-zelf-literatuur.
Er wordt gewezen op de zeer individuele koopwoning markt in België. Woningbouwprojecten in België bestaan vrijwel zonder uitzondering uit 'unieke' wonin41

gen. Individuele bewoners zijn veel meer opdrachtgever dan in Nederland.
Grootschalige bouwprojecten komen vrijwel niet voor. Dit maakt het ontwikkelen van een woningmap voor telkens een specifieke woning een heel karwei.
Om tegemoet te komen aan het probleem van de individualisering kan overwogen worden de meer algemene informatie (onderhoudsplan, kleine herstelwerkzaamheden) te scheiden van de woninggebonden gegevens. Ook kan worden gedacht worden aan het uitwerken van een soort fichesysteem met een duidelijke
opsplitsing per onderwerp (bijvoorbeeld: elektriciteit, centrale verwarming en
sanitair). Verder wordt het idee geopperd om de technische gedeelten in een
apart boekje op te" nemen (zoals keukentoestellen, sanitair, elektra en leidingschema's).
Wie de woningmap gaat invullen, kan per project kunnen verschillen. " Bij
zogenaamde 'sleutel op de deur woningen' (bouwbedrijf bouwt op eigen risico)
zorgt de hoofdaannemer daarvoor. Wanneer de woning op basis van een architectuurplan wordt gebouwd en de opdrachtgever (= bewoner) zelf alle andere
contacten met bedrijven regelt, kan de map ingevuld worden door de opdrachtgever zelf en de architect.
Eén aannemer is van mening dat de map niet anders dan sterk geïndividualiseerd kan zijn. Alle informatie moet exact van toepassing zijn op de woning. Een
dergelijke woningmap vraagt een grondige voorbereiding. Uiteindelijk heeft geen
van de benaderde bedrijven voor de woningen in het Kijkdorp een woningmap
ingevuld. De stap naar een daadwerkelijke toepassing blijkt toch te groot te zijn.

4.5 Samenvatting
De handleiding die bij het prototype van de map is gevoegd voldoet redelijk.
De problemen doen zich met name voor op het computertechnische vlak. De
tekstbestanden zijn namelijk alleen beschikbaar via het tekstverwerkingsprogramma WordPerfect en zijn opgeslagen op zogenaamde High Density diskettes. Het
heeft een aantal bedrijven met bijvoorbeeld een ander tekstverwerkingsprogramma's veel energie gekost om de geleverde software zodanig om te zetten dat er
mee gewerkt kan worden. Door de verschillen in programmatuur moet de layout van de map aangepast worden.
Een andere opmerking betreft het wijzigen van paragrafen. Niet alle bedrijven
volgen het prototype op de voet; soms worden er paragrafen toegevoegd en in
andere gevallen worden er tekstgedeelten weggelaten. Wanneer een paragraaf
bijvoorbeeld niet wordt opgenomen, verandert de (paragraaf- en pagina)nummering. In de handleiding moet dit nadrukkelijker aangegeven worden.
Dat dezelfde (soort) informatie in verschillende hoofdstukken terugkomt, is voor
enkele bedrijven een punt van kritiek. Bij het wijzigen van gegevens moet de
gehele map weer doorgenomen worden. Voorgesteld wordt de tekstbestanden
van de woning map op te slaan in een DBase-programma. Op deze wijze is de
map sneller en makkelijker samen te stellen. Via een vraag- en antwoordroutine
kan de precieze inhoud van de map worden bepaald.
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Verder wordt voorgesteld om naast een prototype voor eengezinshuizen, ook een
prototype te vervaardigen voor woningen in meergezinshuizen. De benodigde informatie voor een bewoner van dit laatste woningtype is op onderdelen anders
dan voor een bewoner van een rijtjeswoning.
Het maken van de ordner, tekst- en tabbladen levert meestal geen problemen
op, alhoewel een bedrijf met de vraag komt of er niet met een gecoördineerd
aanbod van woningmap, tekst en tabbladen gekomen kan worden.
Een aantal bedrijven vindt de opmaak van de teksten en de informatiekaart
onduidelijk. De tekst nodigt daardoor niet tot lezen uit en het snel vinden van
informatie wordt bemoeilijkt. Geen van de bedrijven heeft overigens een
opberghouder vervaardigd. De bewoners moeten zelf maar zien hoe en waar de
map opgeborgen wordt.
Op basis van het voorgaande kan geconstateerd worden, dat het woningmappakket beter op de aanbodkant van de woningmarkt toegesneden kan worden. Door
vergroting van bijvoorbeeld het software-aanbod en het eveneens kant en klaar
aanbieden van tabbladen, informatiekaarten, controlelijsten, en dergelijke, kan
ingespeeld worden op de verschillende wensen en eisen van de bouwbedrijven.
Wat de inhoud van de map betreft, kan worden geconstateerd dat alle bedrijven
die met de map werken, de algemene woninggegevens (hoofdstuk 1) in hun mappen opnemen.
De hoofdstukken 2 en 3 (ingebruikname van de woning en woon- en gebruikerswenken) komen eveneens vrijwel ongewijzigd in de verschillende woning mappen
terug. Een bedrijf vindt de informatie te specifiek en heeft de gegevens - voor de
gehele woningmap - veralgemeniseerd. Andere bedrijven schuiven wat met de
paragrafen en laten soms enkele onderdelen weg. Van belang is de opmerking
van een bedrijf dat er geen gegevens zijn opgenomen in de map over het achterlaten van de woning, de verhuizing en het in gebruik nemen door nieuwe bewoners. De map is bedoeld voor gebruik gedurende de gehele levensduur van de
woning; dergelijke informatie is dan onmisbaar.
In het vierde hoofdstuk van de woningmap wijzigen van de woning hebben twee
bedrijven iagrijpende wijzigingen aangebracht. De een heeft vooral veel informatie weggelaten; de ander geeft alleen algemene informatie. De meeste bedrijven
hebben de in het prototype aangegeven lijn gevolgd. Dit geldt ook voor de technische omschrijving (hoofdstuk 5) en het overzicht van materialen, constructies
en leveranciers (hoofdstuk 6).
De hoofdstukken 7 en 8 (onderhoud uitvoeren en onderhoudsplan) vormen een
essentieel onderdeel van de woningmap. Een bedrijf heeft deze hoofdstukken
volledig weggelaten, omdat: "Individuele kopers van appartementen toch niets
aan de informatie hebben". De andere bedrijven hebben - met name op het tekstuele vlak - wat geschaafd aan de inhoud van deze hoofdstukken. Over de begrijpelijkheid van de teksten zijn de meningen verdeeld. De een vindt de tekst
soms wat betuttelend, maar wel begrijpelijk. De ander vraagt zich af of een gemiddelde bewoner wel met het onderhoudsplan uit de voeten kan. De toelichting
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op de wijze waarop de onderhoudsbeurten doorlopen moeten worden, kan duidelijker.
Voor hoofdstuk 9: storingen in installaties verhelpen en tien: eenvoudige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
kunnen dezelfde opmerkingen worden
gemaakt. De bedrijven schatten de kennis van een bewoner geheel verschillend
in. Sommige bedrijven vinden de informatie te ingewikkeld; andere vinden het
juist weer goed leesbaar.
Ten aanzien van het woninglogboek (hoofdstuk 11) wordt de opmerking gemaakt
of er niet gedrukte standaardformulieren geleverd kunnen worden. Alle bedrijven hebben ruimte in de woningmap opgenomen voor het opbergen van contracten, tekeningen en dergelijke (hoofdstuk 12).

België
In België is de map aan vier bedrijven voorgelegd. Deze bedrijven bestempelen
de ontwikkeling van de woningmap als een goed initiatief, maar hebben op onderdelen wel kritiek. Een eerste belangrijke constatering is dat Belgische koopwoningmarkt een veel individualistischer inslag heeft dan de Nederlandse.
Grootschalige (en wat meer uniforme) koopprojecten komen daar niet veel voor.
Het maken van een specifieke woningmap voor elke woning wordt dan wel een
heel karwei.
Andere opmerkingen betreffen de hier en daar wat willekeurige samenstelling
van verschillende hoofdstukken en de soms (veel) te gedetailleerde informatie.
De teksten over h~t onderhoud vinden ze waardevol, daarbij moet wel goed
aangegeven worden wat de bewoners wel en niet zelf kunnen gaan doen. In
België heeft uiteindelijk geen enkel bedrijf een woningmap gemaakt voor een
concreet project.

Tot slot
Het kost bedrijven soms veel tijd om de woningmap te maken. Een aantal
bedrijven heeft de map ontwikkeld voor kleine projecten. In die gevallen kost
het maken van een map relatief veel tijd. De kosten van één map schommelen
volgens de woordvoerders van de bedrijven tussen de f 50,- en f 100,- per map
(inclusief materiaal en arbeid). Het blijkt dat slechts drie bedrijven de map voor
de oplevering van de woning aan de bewoners willen verstrekken. De overige zes
bedrijven overhandigen de map bij de oplevering en er is er zelfs een dat van
plan is dat pas na de oplevering te doen.
De bedrijven volgen voor de inhoud meestal de lijn van het prototype. Ze
bezuinigen wel op de omvang van de informatie. Hierbij moet niet vergeten
worden dat het aantal bedrijven dat de woningmap gebruikt (nog) laag is.
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5

BEWONERSREACTIES

5.1 Inleiding

In dit vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op de vraagkant van de koopmarkt: hoe
beoordelen de bewoners de woningrnap? In paragraaf 5.2 komen de enquête en
de response van de bewoners aan de orde. De enquêteresultaten worden gepresenteerd in de volgende paragrafen in dit hoofdstuk. Paragraaf 5.3 geeft een
beeld van de kenmerken van de bewoners en de woningen waar de woning map
terecht is gekomen. In paragraaf 5.4 staat vervolgens het bewonersoordeel over
de woningrnap centraal. De inhoud en de belangrijkste onderdelen van de map
worden besproken. Paragraaf 5.5 - met daar in de belangrijkste conclusies - sluit
dit hoofdstuk af.

5.2 Bewonersenquête en response

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de tien bedrijven die de woningrnap zijn gaan
gebruiken. Aan deze bedrijven zijn de adressen van de woningen gevraagd waar
de woningrnap verspreid is. Bij zes bedrijven is het om uiteenlopende redenen
niet gelukt de adressen te krijgen:
- één bedrijf heeft de map omgebouwd tot een bedrijfsmap;
- drie bedrijven verstrekken de adressen niet uit privacy-overwegingen;
- één bedrijf heeft naar eigen zeggen wel een prototype van de map gemaakt
maar dit niet aan de (zes) bewoners verstrekt;
- één adviesbureau heeft de map in opdracht van een bouwbedrijf gemaakt en
wil daarom niet de map en de adressen van de bewoners uit handen geven.
Het bedrijf is vervolgens rechtstreeks benaderd, toont zich in principe bereid
de adressen te verstrekken, maar pas wanneer de map aan de bewoners verstrekt is. Ondanks herhaaldelijk verzoek zijn er geen adressen ontvangen.
Er resteren dus vier bedrijven die bereid waren adressen te verstrekken. In
totaal gaat het om 147 bewoners die de woningrnap in bezit hebben gekregen.
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Tabel 5.1 Response op bewonersenquête

or. in
tabel 41

a
b

c
d

totaal

2
3
5
10

totaal aantal
\IDningen

response

N

%

39
65
20
23

13
21
7
5

39
32
35
22

147

46

31

Bron: OTB-enquête woningmappen, 1993.

Aan alle bewoners is een enquête toegestuurd met een begeleidende brief,
waarin het doel en de opzet van het onderzoek uiteengezet wordt.
De enquête is pas aan de bewoners verstuurd minimaal twee maanden na de
oplevering van de woning. Gelijk na oplevering zijn de bewoners te druk met
allerlei andere zaken, zodat er naar alle waarschijnlijkheid niet al te veel ·tijd
resteert om kennis te nemen van de woningmap. Idealiter zou de enquête enkele
jaren na oplevering gehouden moeten worden. Pas dan is er ook inzicht te
krijgen in de mening over en het gebruik van het onderhoudstappenplaIi. De
looptijd van dit ond~rzoek laat een dergelijke exercitie echter niet toe.
Response
Er zijn uiteindelijk 147 enquêtes verstuurd, waarvan er 46 zijn teruggekomen (31
procent). Ondanks het versturen van een reminder - circa één maand na de
eerste enquête - is dat een (iets) tegenvallende response. Wellicht is de enquête
voor een deel van de bewoners toch nog te vroeg gekomen (zie ook tabel 5.1).

5.3 Kenmerken van woningen en bewoners
Koopprijs van de woning
De bedrijven hebben de map vooral in het wat duurdere marktsegment van de
eigen-woningvoorraad geïntroduceerd. Vergeleken met de verkoopprijs van een
gemiddelde koopwoning in 1991, liggen de prijzen van de 'woningmapwoningen'
relatief hoog. Meer dan de helft van de kopers die een woningmap heeft gekregen, heeft namelijk meer dan f 250.000,- voor de woning betaald, terwijl op
landelijk niveau ruim 60 % van de nieuwbouwkoopwoningen een prijskaartje
heeft van minder dan f 200.000,-(MVROM, 1992).
Type woning
Het valt op op dat er verhoudingsgewijs veel woningen in meergezinshuizen in
het onderzoek betrokken zijn. Dit lijkt in tegenspraak met de voorafgaande
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constatering over de koopprijs: appartementen zijn immers meestal goedkoper
dan eengezinshuizen. Het zullen daarom naar alle waarschijnlijkheid vooral de
bewoners van de wat duurdere appartementen zijn, aan wie de woningmap is
uitgereikt.
Eerste koopwoning?
De woningmapbewoners zijn verhoudingsgewijs ervaren kopers. Voor maar liefst
drie kwart van hen is het niet de eerste keer dat zij een woning kopen. Op
landelijk niveau blijkt dat meer dan twee derde van de kopers van een nieuwe
woning een (koop)starter is. Dat de kersverse woningmapbezitters 'oude rotten'
zijn, is in feite ook al tot uiting gekomen in de hoge koopprijzen van hun woningen. Kopers van een eerste eigen woning spenderen over het algemeen niet
een dergelijk hoog bedrag (MVROM, 1992).
Huishoudensgrootte
Het gemiddelde huishouden dat in 1991 (MVROM, 1992) een nieuwbouwkoopwoning betrekt, bestaat uit 2,8 personen. De huishoudens in dit onderzoek tellen
gemiddeld 2,9 personen. Beide getallen stemmen redelijk overeen. Op landelijk
niveau zijn er geen specifiekere gegevens voorhanden over de huishoudensgrootte van kopers van een nieuwbouwwoning. Meer dan de helft van de huishoudens
in dit onderzoek bestaat uit twee personen.
Huishoudinkomen (per jaar)
Hetgeen hiervoor onder het kopje 'huishoudensgrootte' is gesteld, geldt ook hier:
uitgebreide gegevens over het huishoudinkomen van kopers van nieuwbouwwoningen zijn nauwelijks aanwezig. Wel is bekend dat het gemiddelde huishouden
dat in 1991 een woning heeft gekocht f 50.300,-heeft te besteden (het gaat hier
om het besteedbare huishoud inkomen; MVROM, 1992). De woningmapbewoners - hoewel gevraagd is naar het brutohuishoudinkomen - lijken meer te
kunnen besteden. Geen enkel huishouden verdient minder dan f 40.000 gulden,
terwijl iets meer dan de helft een brutohuishoudinkomen heeft dat de f 80.000,te boven gaat.
Leeftijd hoofdkostwinner
De gemiddelde leeftijd van een hoofdkostwinner die in 1991 met zijn of haar
huishouden een woning heeft gekocht, bedraagt 38 jaar (MVROM 1992). De
gemiddelde leeftijd van de woning map bewoner is onbekend; ruim zestig procent
van hen is tussen de dertig en vijftig jaar. Mede gezien de inkomenssituatie, de
verkoopprijs van de woning en de 'ervaring' van de doorsnee woningmapbewoner
met de koopsector , kan verondersteld worden dat de gemiddelde leeftijd van hen
iets hoger zal liggen dan het gemiddelde.
Opleiding hoofdkostwinner
Hoewel vergelijkbare gegevens ontbreken, kan gesteld worden dat de woningmapbewoners een relatief hoge opleiding hebben. Meer dan de helft van hen
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heeft hoger of wetenschappelijk onderwijs gevolgd. Gelet op hun relatief gunstige inkomenssituatie en de waarde van hun woning is dit nauwelijks verbazingwekkend te noemen.

Gebreken bij de oplevering
Het gemiddeld aantal gebreken dat bij de oplevering van een nieuwbouwwoning
geconstateerd wordt, is meestal aan hoog (zie ondermeer: De Woonconsument,
1987 en 1989). De woningmapwoningen vormen geen uitzondering op deze regel.
Bij bijna alle opgeleverde woningen is er wel iets mis. De uitsplitsing naar het
aantal gebreken per woning levert een beeld op dat in grote lijnen overeenkomt
met de op landelijke schaal verzamelde gegevens. Wel is het zo dat de gemiddelde woningmapwoning iets minder tekortkomingen heeft dan een gemiddelde
nieuwbouwkoopwoning: namelijk zeventien versus twintig gebreken.
De woningmapbedrijven herstellen echter de geconstateerde gebreken in
hetzelfde (langzame) tempo als het gemiddelde bouwbedrijf. In twee derde van
de gevallen worden de gebreken niet binnen de onderhoudstermijn - van drie
maanden na oplevering - verholpen. Al met al kan geconcludeerd worden dat de
'klantvriendelijkheid' van de bouwbedrijven (zij introduceren immers de woningmap) niet tot uiting komt in het foutloos bouwen of het snel herstellen van
eventuele gebreken.

5.4 Oordeel over D;lap
In de enquête is de bewoners gevraagd aan te geven welke hoofdstukken hun
map bevat, of ze die onderdelen al hebben ingekeken, of de teksten duidelijk en
zonder fouten zijn, en of ze het hoofdstuk van belang vinden. In tabel 5.2
worden per hoofdstuk de antwoorden op deze vragen weergegeven. De daarbij
gehanteerde hoofdstukindeling komt overeen met de in hoofdstuk 2 (paragraaf
2.4) gebruikte indeling.

Inhoud
Allereerst kan worden geconstateerd dat de indeling van het prototype in de
meeste woningmappen gehandhaafd is. Een aantal bedrijven laat het zelf
uitvoeren (hoofdstuk 10) weg. In een kwart van de woningmappen is geen informatiekaart opgenomen. In hoofdstuk 4 van deze rapportage is al aangegeven
dat enkele bedrijven deze kaart hebben weggelaten. Zij menen dat de inhoudsopgave in de woningmap de bewoners voldoende houvast geeft.
In geen van de gevallen is de map overigens geleverd met een opberghouder. De
meeste bewoners bergen de map in een kast op.
Verder valt op dat het leeuwedeel van de bewoners de map al hebben ingekeken
of gebruikt (93%), waarbij met name de eerste hoofdstukken goed scoren. Bijna
zeventig procent van de respondenten heeft deze hoofdstukken inmiddels
ingezien. Dit betekent overigens wel dat zo' n derig procent van de kopers niet
van deze informatie gebruik heeft gemaakt tijdens en direct na de oplevering.
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Tabel 5.2 De inhoud van de mappen en het eerste oordeel van de bewoners over
de woningmap (in %)

onderdeel aanm!Zig in map?
ja:

al infonnatie
gezocht?
ja:

tekst duidelijk?
ja:

fouten in
de tekst?
ja:

belangrijk
onderdeel?
ja:

algemene wouinggegevens

100

71

100

4

97

ingebruikname
van woning

100

67

97

11

100

woon- en gebruikerswenken

97

68

100

8

93

wijzingen aanbrengen

95

33

88

90

58

91

5

96

onderhoud
uitvoeren

97

53

86

10

86

onderhoudsplan

92

36

100

8

91

storingen in
installaties

97

58

96

14

100

10 zelf onderhoudswerk uitvoeren

82

46

100

8

100

11 woninglogboek

93

informatiekaart

74

2

3

4

5/6 technische omschrijing/materialen, e.d.
7

8

9

88

Bron: OTB-enquête woningmappen, 1993 .

Duidelijkheid
Zoals uit tabel 5.2 blijkt, vinden vrijwel alle bewoners de teksten duidelijk. In de
enquête is daarnaast gevraagd of de - vele - bouwkundige termen in de woningmap voor de bewoners helder zijn. Bijna 95 % van de eigenaren vindt de gebruikte termen begrijpelijk tot zeer begrijpelijk. Wellicht dat hierbij de kantteke-
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ning gemaakt kan worden dat de woningmapbewoners 'ervaren' eigenaren zijn:
ongeveer drie kwart heeft al eerder een eigen woning gehad.
Iets minder dan de helft van de bewoners maakt opmerkingen over de opzet en
inhoud van de map. Enkele bewoners (in project 'a') zijn ontevreden met het feit
dat de map pas een half jaar na oplevering ontvangen is. De andere opmerkingen gaan meer over de inhoud van de map. In een aantal mappen worden er
bijvoorbeeld bouwdelen genoemd (zoals onder andere een schuifpui en een zolder) die niet in de desbetreffende woning aanwezig zijn. In de mee'ste gevallen
ontbreekt er volgens de kopers echter informatie. Toch nog zo'n veertig procent
van de bewoners die al een blik in de map hebben geworpen, missen gegevens.
Een kleine bloemlezing over wat er zoal volgens hen in de mappen ontbreekt:
informatie over technische apparatuur;
de technische omschrijving van de woning;
de installatietekeningen en -schema's;
specifieke informatie over bepaalde bouwdelen, zoals bijvoorbeeld over de
warmwaterinstallatie of het demonteren van deurkozijnen;
de adressen van toeleveranciers;
het onderhoudschema;
informatie over de geyser- en verwarming;
een opberghouder van de map.
Van de bewoners die de informatiekaart al hebben gebruikt, heeft tien procent
grote moeite om d~ benodigde gegevens te vinden. Dit is bijna altijd te wijten
aan het feit dat de gezochte gegevens gewoon niet in de in de map zijn opgenomen.
Er zijn er ook bewoners twijfelen aan het nut van de map. Een koper vindt dat
er in de map veel te veel herhaald wordt, wat niet echt uitnodigend werkt: "Je
wordt gek van de verwijzingen". Twee andere eigenaren beoordelen de map als
te algemeen. Zij missen specifieke informatie over (het onderhoud van) de
woning: "De meeste gegevens en wenken zijn zo vanzelfsprekend, dat je je
afvraagt waarom hiermee goed papier wordt verknoeid".
Bij alle hoofdstukken (zie tabel 5.2) merken de meeste bewoners op dat zij het
van belang vinden dat het desbetreffende hoofdstuk onderdeel uitmaakt van de
map. De hoofdstukken onderhoud uitvoeren en onderhoudskosten (algemene
informatie over onderhoud) en wijzigingen in de woning aanbrengen, vinden ze
naaI' verhouding het minst belangrijk. De nadruk hierbij ligt op 'naar verhouding': nog steeds bijna negentig procent van de bewoners geeft aan deze hoofdstukken wel van belang te vinden.
Toekomstig gebruik

Tot slot is de bewoners gevraagd of zij de woningmap ook in de toekomst denken te gaan gebruiken. Negen van de tien bewoners antwoorden daarop met zeker of waarschijnlijk wel.
In hoeverre het onderhoudsstappenplan en het woninglogboek in de toekomst
gehanteerd gaat worden, is minder duidelijk. Een kleine veertig procent van de
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eigenaren geeft aan dat het onderhoudsstappenplan zeker .of waarschijnlijk wel
de komende jaren gebruikt gaat worden. Een bijna even groot gedeelte van de
bewoners weet op het moment van de enquête nog niet of de onderhoudsstaat
van de woning met het stappenplan nagegaan zal worden. Ze hebben net hun
nieuwbouwwoning betrokken. Het is logisch dat het eventuele onderhoud van de
woning (en vragen daarover) bij de bewoner niet of nauwelijks actueel is. Om
het daadwerkelijk gebruik van het onderhoudsstappenplan na te gaan, zou er
over enkele jaren een peiling moeten plaatsvinden. Hetzelfde kan worden
opgemerkt over het gebruik van het woninglogboek, waarin veranderingen aan
de woning kunnen worden genoteerd. Meer dan de helft van de eigenaren zegt
dit logboek (waarschijnlijk) te gaan benutten; iets meer dan een kwart weet het
nog niet.
Al met al kan worden geconcludeerd dat de map door de eigen-woningbezitters
positief is ontvangen. Het initiatief om een dergelijke map aan kopers van een
nieuwbouwwoning te verstrekken wordt gewaardeerd: vrijwel alle bewoners beoordelen het initiatief positief tot zeer positief. Veel bewoners hebben de map al
ingekeken of gebruikt, meestal zijn ze tevreden over de duidelijkheid van de
informatie.
Ondanks deze positieve geluiden moet niet worden vergeten dat er in een fors
aantal gevallen gegevens worden g~mist. In hoofdstuk 4 is al aangegeven dat
bedrijven op onderdelen van het prototype afwijken. Dit betekent in de meeste
gevallen dat er informatie wordt weggelaten, waaraan bewonerskant toch
behoefte bestaat. Ook bevatten enkele mappen foutieve gegevens. Dit pleit voor
een zorgvuldiger controle van de map voordat het bouwbedrijf de map aan de
bewoners verstrekt.

5.5 Samenvatting
Er zijn weinig bewoners geënquêteerd. Van de in totaal 147 verstuurde schriftelijke vragenlijsten, zijn er uiteindelijk 46 geretourneerd. De nettoresponse komt
daarmee op 31 %.
Het blijkt dat de woningrnappen vooral terecht zijn gekomen bij de kopers van
relatief dure woningen met hoge inkomens en goede opleidingen. Voor de meeste van hen is het niet de eerste keer dat ze een eigen woning bezitten. Aangenomen mag worden dat deze kopers al redelijk op de hoogte zijn van wat er allemaal komt kijken bij het hebben van een eigen woning. De woningrnap zou met
name van belang kunnen zijn voor kopers die voor de allereerste keer een woning kopen. Voor hen zijn veel dingen nieuw.
De ondervraagde bewoners hebben de woningrnap positief ontvangen. Ze
juichen het initiatief om een dergelijke onderhouds- en gebruikershandleiding te
verstrekken toe. De gebruiksfrequentie is behoorlijk hoog te noemen: veel eigenaar-bewoners hebben de map al ingezien. Ook de waardering over de inhoud is
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goed. Alle in de map opgenomen hoofdstukken worden van belang geacht en de
duidelijkheid van de tekst laat meestal niets te wensen over.
Wel blijken er nog (te) veel missers in de mappen te zitten. Voordat de map
verstrekt wordt, zouden de bouwbedrijven de eigen woning map nog eens goed
moeten nakijken op onvolkomenheden. De meeste bewoners geven te kennen de
map ook in de toekomst te gaan gebruiken. Het is op dit moment voor veel van
hen nog onduidelijk of ze het onderhoudsplan en het logboek ook daadwerkelijk
gaan benutten.
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6
SLOTBESCHOUWING

6.1 Totstandkoming en verspreiding van de map
Begin 1990 heeft de Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid
(SAOB) en IBBC-TNO het prototype van de woningmap op de markt gebracht.
Deze gebruikers- en onderhoudshandleiding voor de eigen woning is van een
indrukwekkende omvang en kent drie belangrijke onderdelen.
Het eerste deel - de gebruikershandleiding - bevat onder meer algemene
woninggegevens en een aantal woon- en gebruikswenken. Het tweede deel (zo
zit uw wqning in elkaar) geeft informatie over de gebruikte materialen en
bouwtekeningen. In het derde onderdeel (de onderhoudshandleiding) wordt een
overzicht gegeven hoe de woning onderhouden moet worden.
Om de toegankelijkheid voor de bewoners te vergroten is een informatiekaart
toegevoegd, waarop de inhoud van de map en een overzicht van het onderhoudswerk kort worden weergegeven.
Bouwbedrijven die de woningmap gaan gebruiken, kunnen een gedeelte van het
prototype ongewijzigd overnemen. Andere delen zijn echter specifiek voor het
eigen bouwproject, zodat het bedrijf zelf de gegevens in de woningmap moet
verwerken.
Vanaf begin 1990 is de woning map via het NVOB , SAOB en de VG-Bouw onder bouwbedrijven verspreid. Aan alle - 275 - bedrijven die in de zomer van
1991 een woningmap in bezit hebben, is een vragenlijst toegestuurd, waarin
onder meer ingegaan is op de plannen die deze bedrijven met de map hebben.
Iets minder dan de helft (45%) heeft de vragenlijst geretourneerd. Van deze
bedrijven zijn er 31 die èn van plan zijn de map te gaan gebruiken èn bereid zijn
mee te werken aan het onderzoek. In de zomer van 1992 blijkt dat slechts tien
bedrijven de map daadwerkelijk zijn gaan gebruiken. Bij deze bedrijven zijn door middel van interviews - de ervaringen nagegaan.
Vier van de tien bedrijven hebben adressen gegeven van bewoners waaraan de
map verstrekt is. Deze bewoners (n= 147) hebben een schriftelijke enquête
gekregen; 31 % van de geënquêteerden heeft de vragenlijst ingevuld teruggestuurd.
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6.2

Conclusies en aanbevelingen

Procedureel
Bedrijven die de woning map hebben besteld, krijgen - naast het prototype van de
woningmap - een aantal floppydisks (tekstverwerkingsprogramma: WordPerfect)
waarop de teksten staan en een handleiding waarin aangegeven wordt hoe de
map voor het eigen project samengesteld kan worden.
Met name tijdens deze 'samenstellingsfase' blijken er zich vrij veel computertechnische problemen voor te doen. Sommige bedrijven hebben andere tekstverwerkingsprogramma's dan WordPerfect, het omzetten van de teksten naar het
eigen programma vereist dan veel tijd en moeite. Doordat de bedrijven paragrafen weggelaten, veranderen paragraaf- en paginanummers; dit moet allemaal
handmatig hersteld worden. Bij het wijzigen van gegevens moet de map volledig
worden doorgenomen (dezelfde informatie komt namelijk op verschillende
punten voor). De opmaak van de map wordt door enkele bedrijven onduidelijk
gevonden en het printen - van de informatiekaart, de tabbladen, en dergelijke levert in sommige gevallen problemen op. Er zijn kortom nogal wat onderdelen
die voor verbetering vatbaar zijn:

*

*

*

*

*

*
*
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Het aanbod van de software kan worden vergroot. Hoewel het WordPerfectprogramma wijdverspreid is, zijn er ook bedrijven die met andere programma's werken. Het bieden van alternatieve tekstverwerkingsprogramma's kan
in sommige gev;llien een hoop problemen voorkomen.
Als handreiking aan de bedrijven kunnen er in de bijgevoegde handleiding
meer aanwijzingen gegeven worden over de mogelijkheden die het WP-programma zelf biedt (bijvoorbeeld dat het een zoekprogramma bevat).
Overwogen kan worden om de woningmapteksten via een spreadsheet- of
databaseprogramma te verspreiden. Momenteel moeten de bedrijven zelf
zoeken naar tekstgedeelten die moeten worden veranderd. Met een databaseprogramma kan de map via een vraag- en antwoordroutine veel eenvoudiger en sneller worden samengesteld.
Er wordt aangegeven dat de map in een opberghouder moet worden opgeborgen. Deze wordt echter niet bij het pakket geleverd en is ook nergens te
koop. Deze opberghouder moet aan de bedrijven worden verstrekt. Wanneer
dit niet mogelijk is, kan de tekst over de opberghouder worden weggelaten.
Enkele van de geïnterviewde bedrijven maken een map voor appartementen.
Gezien de verantwoordelijkheid van de eigenaren voor de gemeenschappelijke bouwdelen, kan deze map andere informatie bevatten dan de doorsnee
woningmap. Om hierin te voorzien kunnen er twee prototypen vervaardigd
worden: voor eengezins- en meergezinshuizen.
Er moet veel duidelijker worden aangegeven wat een gemiddelde woningmap het bouwbedrijf kost. Ook moet erop gewezen worden dat het om een
eenmalige investering gaat. Na de eerste map worden de kosten lager.
Gezien de problemen die sommige bedrijven hebben ondervonden bij het
maken van de map, kan overwogen worden om de woningmap compleet aan

*

te bieden. Niet alleen de floppydisks en het prototype, maar ook de mappen
zelf, de tabbladen, de informatiekaart en het onderhoudsstappenplan.
Nog een stapje verdergaand, kan de mogelijkheid overwogen worden om de
map kant en klaar aan een bedrijf aan te bieden. Voor een vaste prijs krijgt
het bedrijf dan een woningrnap die toegesneden is op zijn woningbouwproject. Wie deze taak op zich moet of wil nemen is nog de vraag. Wellicht is
hier een rol weggelegd voor een van de partijen die betrokken is geweest bij
de ontwikkeling van de woningrnap?

De geënquêteerde bewoners zijn goed te spreken over de woningrnap. Dat
neemt niet weg dat er ook kritiekpunten zijn: zo worden er nogal eens gegevens
gemist. De bedrijven nemen in de meeste gevallen niet alle informatie op die het
- uitgebreide - prototype wel bevat. De bouwbedrijven moeten de map voordat
hij verstrekt wordt, zorgvuldiger napluizen op eventuele onvolkomenheden.

Inhoudelijk
Een van de redenen voor bedrijven om de woningrnap niet te gaan toepassen, is
de forse omvang ervan. Voor de bedrijven die de map wel zijn gaan gebruiken is
de omvang en de detaillering in enkele gevallen ook een punt van kritiek. Er
worden ook inhoudelijk toch nog redelijk veel gegevens en details weggelaten.
Als de hoofdstukken uit het prototype worden bekeken, kunnen de volgende gevolgtrekkingen gemaakt worden:

*
*

*

*

*

De algemene woninggegevens (hoofdstuk 1) worden over het algemeen wel
in de map opgenomen. Sommige bedrijven laten informatie weg (garantieregeling), andere willen soms informatie toevoegen.
De hoofdstukken 2 en 3 (ingebruiknarne van de woning en woon- en gebruikerswenken) komen vrijwel ongewijzigd in de verschillende woningrnappen
terug. Enkele bedrijven schuiven wat met de , paragrafen en laten soms onderdelen weg. Het is aan te bevelen in deze hoofdstukken een paragraaf op
te nemen over het achterlaten van de woning, de verhuizing en het in gebruik nemen door nieuwe bewoners. De map is immers aan de woning gebonden; dergelijke informatie is dan onmisbaar.
In het vierde hoofdstuk van de woningrnap (wijzigen van de woning) hebben
twee bedrijven ingrijpende wijzigingen aangebracht. De een heeft vooral veel
informatie weggelaten; de ander geeft alleen algemene informatie. De meeste bedrijven hebben de in het prototype aangegeven lijn gevolgd.
Dit geldt ook voor de technische omschrijving (hoofdstuk 5) en het overzicht
van materialen, constructies en leveranciers (hoofdstuk 6). Algemene opmerking hier is dat in hoofdstuk 6 op enkele plaatsen ruimte is voor het noteren
van wijzigingen of reparaties. Dat moet tot één plek beperkt worden: in het
woninglogboek kunnen de wijzigingen bijvoorbeeld worden vermeld.
De hoofdstukken 7 en 8 (onderhoud uitvoeren en onderhoudsplan) vormen
een essentieel onderdeel van de woningrnap. Eén bedrijf heeft deze hoofdstukken volledig weggelaten. De andere bedrijven hebben soms de teksten
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en de inhoud gewijzigd. Over de begrijpelijkheid van de teksten zijn de meningen verdeeld. De een vindt de tekst betuttelend, maar wel begrijpelijk.
De ander vraagt zich af of een gemiddelde bewoner wel met het onderhoudsplan uit de voeten kan. De toelichting op de wijze waarop de onderhoudsbeurten doorlopen moeten worden, kan duidelijker.
Voor de hoofdstukken 9 (storingen in installaties verhelpen) en 10 (eenvoudige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden) kunnen dezelfde opmerkingen worden gemaakt. De bedrijven schatten de kennis van een bewoner geheel verschillend in. Sommige bedrijven vinden de informatie te ingewikkeld,
andere vinden het juist weer goed leesbaar.
Over het woninglogboek (hoofdstuk 11) wordt de opmerking gemaakt of er
niet gedrukte standaardformulieren geleverd kunnen worden. Alle bedrijven
hebben ruimte in de woningmap opgenomen voor het opbergen van contracten en tekeningen (hoofdstuk 12).

Al met al kan worden geconcludeerd dat, (hoewel men in grote lijnen het prototype van de map volgt) er toch informatie wordt weggelaten. De map zou goed
bekeken moet worden op doublures. Informatie over een bepaald woningonderdeel moet op één plaats teruggevonden kunnen worden en niet op verschillende
plaatsen. De map zal eerder bij het bouwbedrijfsleven aanslaan naarmate de
teksten korter en bondiger zijn. Ook voor de bewoners is dit aantrekkelijker.
Verder kan overwogen worden om de lay-out nog eens kritisch te bekijken. Sommige paragrafen be,:,atten allen maar grote 'lapppen' tekst. Het veranderen van
de lay-out kan het lezen van de map veraangenamen.
Bij het bovenstaande moet overigens niet worden vergeten dat op landelijk niveau maar zeer weinig bedrijven de map in de praktijk hebben toegepast. De
meeste bedrijven laten het initiatief aan zich voorbijgaan. Dit heeft tot gevolg
dat een zeer klein aantal nieuwbouwkopers momenteel de beschikking heeft
over een woningmap. Voor bouwbedrijven met woningbouwprojecten is de
heterogeniteit van de nieuwbouw blijkbaar nog steeds te groot. Het invullen en
samenstellen van zoiets als een woning map voor een specifiek project kost teveel
tijd en moeite.
Dit zou opgelost kunnen worden door een standaardmap te maken, waarin
bedrijven helemaal niets meer zelf zouden hoeven te veranderen. Een dergelijke
handleiding zou - wil hij van toepassing zijn op elke woning - dan echter zoveel
specifieke informatie moeten bevatten dat de omvang gigantisch wordt. Het
alternatief - een kleinere en overzichtelijkere handleiding - is daarentegen weer
zo algemeen dat er weinig bruikbaars in staat.
De weg die met de woningmappen is ingeslagen, zou kortom voortgezet moeten
worden. Het is daarbij van belang dat de faciliteiten bij het aanbieden van de
map verbeterd worden. De drempel voor bouwbedrijven om de woningmap in
hun dienstenpakket op te nemen kan ' daardoor aanzienlijk verlaagd worden.
Anderzijds moet er ook naar gestreefd worden de informatie in de woningmap
zodanig te stroomlijnen, dat de omvang wat handzamer wordt en doublures
worden vermeden.
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