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Woningcorporaties werken de komende jaren hard aan het verduurzamen van 

hun bezit. Dit is geen gemakkelijke opgave. Zeker in wijken waar de leefbaar-

heid al onder druk staat, gaat de fysieke opgave samen met een sociale 

opgave. De uitdagingen die met dit alles samenhangen vragen om nieuwe 

aanpakken die bijdragen aan een zo soepel mogelijk verloop van renovatie- 

trajecten, zowel voor de huurders als voor woningcorporaties. In het project 

Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders verkenden we verschil-

lende aanpakken.

In dit project bestudeerden we onderzoeken en online praktijkverhalen en 

voerden we een quickscan uit waaraan 50 woningcorporaties deelnamen. 

Ook interviewden we tien woningcorporaties over hun renovatieaanpak en de 

keuzes die zij daarin maken (zie voor een overzicht bijlage 1). Daarnaast 

baseren we ons op de inzichten en ervaringen van de circa 35 woningcorpora-

ties die deelnamen aan de leerkring van het project. Tijdens een drietal 

bijeenkomsten wisselden zij kennis en ervaringen uit over het inrichten van 

renovatietrajecten, het samenwerken met de aannemer en het bereiken en 

betrekken van huurders. 

Deze publicatie bundelt de uitkomsten van dit project. De uitkomsten ervan 

zijn interessant voor woningcorporaties die te maken hebben met kwetsbare 

huurders en zoekende zijn in de manier waarop ze deze huurders beter 

kunnen betrekken en ondersteunen tijdens renovatietrajecten. 

Lisan Jansen Lorkeers, Susan van Klaveren en Anne Kunst.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 gaan we achtereenvolgens in op de opgaven in de wijk, 

het betrekken van kwetsbare groepen en de visie van corporaties op 

deze opgaven. 

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe woningcorporaties renovatietrajecten vorm 

geven en welke keuzes zij daarbij maken en welke ontwikkelingen 

daarin zijn.

Hoofdstuk 3 behandelt de samenwerking met aannemers en de rol die 

bewonersbegeleiding tijdens renovatietrajecten speelt. Ook gaat het in 

op de interactie met het netwerk van maatschappelijke organisaties 

(zorg en welzijn, politie, etc.) in die wijk: van het informeren en raad-

plegen van organisaties tot en met het ontwikkelen van een gezamen-

lijke aanpak. 

In hoofdstuk 4 staat het betrekken en bereiken van de huurders 

centraal. Aan de orde komen vragen als: hoe kun je de communicatie-

en participatiestrategie afstemmen op kwetsbare huurders? Hoe krijg je 

ze in beeld, hoe bereik je ze, hoe voorkom je extra stress en weerstand 

in tijdens het renovatieproces. 

Ook portretteren we drie corporaties met opvallende projecten Sociaal 

Renoveren door Portaal in Utrecht, het ‘Dubbel Duurzaam’-principe van 

Tiwos in Tilburg en De woorden van Woonstad Rotterdam.

Voorwoord
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De energietransitie heeft Nederland in zijn greep. Ook woningcorporaties 

werken de komende jaren hard aan het verduurzamen van hun bezit. Dit is 

echter geen gemakkelijke opgave. Zeker in wijken waar de leefbaarheid al 

onder druk staat, gaat de fysieke opgave samen met een sociale opgave: hoe 

zorg je ervoor dat huurders het renovatietraject met zo min mogelijk 

problemen doorkomen? In dit hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op de 

opgaven in de wijk, het betrekken van kwetsbare groepen en de visie van 

corporaties op deze opgave. 

1.1  Optelsom van opgaven 
In 2050 moet de reductie van de CO2 uitstoot met 49% verlaagd zijn ten 

opzichte van 1990. Om dit te realiseren moeten alle woningen in Nederland 

aardgasvrij zijn. Dit staat in het Klimaatakkoord van het kabinet. Woningen 

gaan van het aardgas af en om de vraag naar energie te reduceren moet er 

flink worden ingezet op energiebesparende maatregelen zoals het isoleren 

van woningen. In de praktijk betekent dit naast een zeer grote renovatieop-

gave ook een versnelling van de opgave. Wanneer het bezit dusdanig is verou-

derd en / of het financieel niet haalbaar is om te renoveren, kan een 

sloop-nieuwbouwtraject een goede keus zijn. Beide situaties kunnen ingrij-

pend zijn voor de bewoners. Vanuit het oogpunt van efficiëntie combineren 

woningcorporaties grote onderhoudswerkzaamheden met het verduurzamen 

van de woningen. Een enorme opgave dus. Daar komt nog bij dat corporaties 

vanwege het grote woningtekort in Nederland ook een opgave hebben om 

extra sociale huurwoningen te bouwen. 

Meer investeringen in woningrenovaties
De woningvoorraad van woningcorporaties is flink verouderd. De Aedes 

benchmark 2020 laat dan ook zien dat de corporaties flink meer zijn 

gaan investeren in woningrenovaties. De kosten voor onderhoud en 

verbetering van de woning zijn over de afgelopen vijf jaar met circa 50 

procent gestegen. Dat is een stijging van 4,8 miljard euro in 2015 naar 

7,2 miljard euro in 2019. Als we op die cijfers inzoomen dan ziet Aedes 

dat de investeringen in woningverbetering zo’n 470 miljoen euro zijn 

gestegen. Hiervan is zo’n 203 miljoen euro geïnvesteerd in energiebe-

sparende maatregelen.

Definities: groot onderhoud, renovatie of sloop/nieuwbouw
Onder renovatie verstaat de Woningwet ‘gedeeltelijke vernieuwing door 

verandering of toevoeging’. In 2016 voegde de Hoge Raad hieraan toe 

dat er pas sprake is van renovatie als de aangebrachte verandering of 

toevoeging het woongenot objectief verhoogd. Dit gaat verder dan het 

grootschalig onderhoud dat gericht is op dringende onderhouds- of 

vervangingswerkzaamheden op complexniveau, en is beperkter van 

omvang dan sloop/nieuwbouw. Deze laatste variant wordt vaak aange-

grepen om te sturen op een andere samenstelling van een wijk of buurt, 

en kent daarmee een duidelijke, gebiedsgerichte en sociale compo-

nent. Deze publicatie focust op renovatie (en niet op onderhoud en 

sloop/nieuwbouw).

1. Renoveren in kwetsbare wijken

https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving#:~:text=Als%20eerste%20stap%20moeten%20in,Bewoners%20worden%20daarbij%20betrokken.
https://benchmark2020.aedes.nl/onderhoud-verbetering
https://benchmark2020.aedes.nl/onderhoud-verbetering
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Renovatieversneller 
Woningcorporaties staan niet alleen in de verduurzamingsopgave.  

De Rijksoverheid, TechniekNL, Bouwend Nederland en Aedes zetten 

gezamenlijk in op een flinke versnelling van de verduurzaming van de 

bestaande woningvoorraad met De Renovatieversneller. Woningcor- 

poraties bezitten een derde van de te renoveren woningen. Daarom is 

standaardisering van de vraag een belangrijke factor om te kunnen 

versnellen. De corporaties zijn met de maakindustrie en kennisinstel-

lingen hierover in gesprek. Daarnaast werken ketenpartijen in dit 

programma intensief samen 

aan goede en betaalbare reno-

vatieoplossingen om op grote 

schaal te kunnen toepassen.

Gebiedsgerichte aanpak, focus op wijken met veel collectief 
vastgoed
Verduurzamen van het woningbezit is niet nieuw. In de afgelopen jaren hebben 

woningcorporaties al tal van woningen verduurzaamd. Dit gebeurt zowel bij 

mutatie als projectmatig. Corporaties passen ‘renoveren bij mutatie’ (mureno) 

toe wanneer hun bezit versnipperd is. Denk aan rijtjeswoningen met koopwo-

ningen ertussen of beperkt bezit verspreidt over meerdere kernen. Daarnaast 

wordt mureno toegepast om overlast voor bewoners te voorkomen. Mureno is 

(soms) ook goedkoper: er is geen bewonerscommunicatie of hindercompen-

satie nodig. Door hierover intensieve samenwerking aan te gaan met een 

ketenpartner (zie ook paragraaf 3.1), is het mogelijk om met vaststaande 

aanpakken per woningtype te werken, inclusief een vast prijzenboek. 

Vanwege de gestelde ambitie en de verminderde mutaties kunnen corpora-

ties minder vaak volstaan met renovaties bij mutaties, maar zijn seriematige 

(of grootschalige) renovatietrajecten noodzakelijk. Dit maakt het ook beter 

mogelijk om aan te sluiten op de gebiedsgerichte aanpak van de energietran-

sitie. Gemeenten stellen uitvoeringsplannen op wijkniveau op om de gehele 

gebouwde omgeving aan te sluiten op duurzame energiebronnen voor 

verwarming en koken. Vaak starten gemeenten met plannen voor één of 

meerdere wijken met veel collectief vastgoed. Naast een logistieke reden 

(corporatie als aanspreekpunt) speelt ook mee dat het vastgoed in deze 

wijken vaak aan verbetering of vervanging toe is. 

Leefbaarheid onder druk
Het effect van deze grootschalige renovatietrajecten op huurders is groot. Zij 

krijgen te maken met een intensieve woningrenovatie waarna ze moeten leren 

omgaan met een vernieuwde, energiezuinige woning. Daarom is het belangrijk 

om voorbij de technisch-fysieke kant van de opgave te kijken en ook oog te 

hebben voor de sociale vraagstukken van inwoners van deze wijken.

Uit het onderzoek ‘Gebouw van de volkshuisvesting: Renovatie gewenst’ 

(Platform31, 2020) blijkt dat de concentratie van kwetsbare groepen in de 

Programmatisch aan de slag?
Hoe kom je van losse projecten naar bestuurlijk geaccordeerde plannen 

voor het gehele woningbezit in meerjarige programma’s? De Handrei-

king Prestatiegericht Inkopen van Stroomversnelling helpt woningcor-

poraties bij het maken van strategische plannen voor de verduurzaming 

van hun vastgoedportefeuille, binnen de context van de eigen organi-

satie. De handreiking geeft aan hoe je op basis van woningtypologieën 

en een vastgoedstrategie de portefeuille naar CO2-neutraal kunt 

programmeren. Programmeren hangt daarnaast ook samen met pres-

tatiegericht werken en inkopen.

https://www.platform31.nl/publicaties/gebouw-van-de-volkshuisvesting-renovatie-gewenst
https://energielinq.stroomversnelling.nl/kwaliteitskaders/nieuwe-handreiking-helpt-corporaties-om-energietransitie-slim-te-programmeren/
https://energielinq.stroomversnelling.nl/kwaliteitskaders/nieuwe-handreiking-helpt-corporaties-om-energietransitie-slim-te-programmeren/
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sociale huursector de afgelopen jaren is toegenomen. Buurten met veel 

corporatiewoningen huisvesten meer huishoudens met een laag inkomen 

dan voorheen en ook hebben zij meer dan voorheen psychische problemen, 

fysieke gezondheidsproblemen of een licht verstandelijke beperking. En 

steeds vaker hebben bewoners op meerdere fronten – zowel relationeel, soci-

aaleconomisch als in relatie tot gezondheid - zorg, ondersteuning of begelei-

ding nodig. Net als in de rest van Nederland speelt vergrijzing een rol: in 

bepaalde complexen en buurten wonen relatief veel (vitale, maar ook kwets-

bare) senioren. Grootschalige renovaties kunnen een negatieve impact 

hebben op de leefbaarheid in een wijk of buurt, maar bieden ook een kans om 

de participatie van huurders te vergroten, zoals deze publicatie laat zien. 

Kwetsbaar voor energiearmoede 
Verduurzaming van de woning kan voor de huurder extra bestedings-

ruimte opleveren – mits de corporatie de woonlasten weet te verlagen. 

Volgens onderzoek van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties 

Huursector (KWH) geeft namelijk 1 op de 7 huurders (ca. 15%) aan wel 

eens moeite te hebben met het betalen van de energierekening. Drie-

kwart van deze groep zegt wel eens een warme trui aan te trekken om 

de verwarming dicht te kunnen laten. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook 

dat de voornaamste reden van huurders om zuiniger om te gaan met 

energie hun eigen portemonnee is. Aangezien de energierekening de 

komende jaren hoogstwaarschijnlijk blijft stijgen, neemt naar verwach-

ting de groep huurders met betaalproblemen toe. 

1.2  Aandacht voor draagkracht 
De sociale vraagstukken hebben ook invloed op het renoveren zelf. In 

bepaalde wijken, buurten en complexen is de draagkracht afgenomen. Mede 

daardoor is het voor woningcorporaties niet altijd even makkelijk om alle 

huurders te informeren en te betrekken. Ook stelt het eisen aan de wijze 

waarop de renovatie wordt uitgevoerd. Het stelt corporaties voor een uitda-

ging bij het uitvoeren van hun werkzaamheden: hoe kun je rekening houden 

met de behoeften van de verschillende bewoners en hoe bereik je huurders 

die zich gewild of ongewild afzijdig houden? 

Kwetsbaar of gewoon iets extra’s nodig?
Meerdere corporatiemedewerkers geven in de interviews voor dit 

onderzoek aan moeite te hebben met de term kwetsbare huurder. Het 

gebruik van deze term werkt het zogenaamde ‘plakken van labels’ in de 

hand. Beter is het om te spreken over de groep mensen waarvoor een 

corporatie iets extra’s moet doen om hen te bereiken en ondersteunen. 

Een aantal van deze huurders is echter (nog) niet in beeld: deze persoon 

ontvangt geen begeleiding, doet de deur niet open of spreekt de taal 

niet.

Gevolgen voor aanpak en planning
Bij renovatie is het goed om te weten wie in een woning of complex wonen. 

Wanneer bewoners bijvoorbeeld moeilijk ter been zijn, is het extra belangrijk 

maatregelen te nemen wanneer galerijen niet goed begaanbaar zijn of de lift 

tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld. Voor bewoners met astmaklachten of 

stofallergie is een zo stofvrijmogelijke aanpak wenselijk of een plek om tijdens 

de werkzaamheden naar toe te gaan. Dat geldt ook voor mensen die niet goed 

tegen prikkels kunnen of vanwege ploegdienst overdag moeten slapen. Zoals 

staat beschreven paragraaf 3.1.2 komt de leefwereld van de bewoners steeds 

meer centraal te staan en zoeken woningcorporaties en aannemers samen 

met bewoners naar oplossingen voor dergelijke problemen. Ook proberen zij 

overlast te voorkomen door bouwtechnische vernieuwingen door te voeren 

(zie paragraaf 2.3.2).
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Communicatie van groot belang
Ook is het belangrijk dat woningcorporaties hun communicatie(strategie) 

afstemmen op het profiel en de behoeften van huurders. Er zijn huurders die 

brieven of e-mails niet openen of de inhoud niet goed genoeg begrijpen (als 

gevolg van een licht verstandelijke beperking of omdat zij moeite hebben met 

de Nederlandse taal). En huurders die de procedures niet snappen en/of geen 

contact willen met de corporatie of simpelweg de voordeur niet opendoen als 

de corporatie aanbelt. Meer hierover leest u in hoofdstuk 4.

Sinds de publicatie van het rapport ‘Weten is nog geen doen’ van de Weten-

schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is de aandacht voor de 

invloed van stress op het functioneren van mensen toegenomen. Mensen in 

stressvolle situaties kunnen minder goed overzicht houden, relativeren en 

oplossingen bedenken. Een renovatie kan een stressvolle periode zijn voor 

bewoners: zij moeten reageren op plannen, er komen mensen over de vloer 

en er worden acties van hen verwacht (zoals op een specifieke dag de keuken 

leeghalen). Voor sommige bewoners komt dit bovenop de dagelijkse stress 

die zij al ervaren als gevolg van bijvoorbeeld schulden, werkloosheid of 

problemen in de huiselijke sfeer. Dit kan leiden tot gedrag dat wordt ervaren 

als weerstand en onwil, maar ook onvermogen kan zijn. Daarom is het belang-

rijk om bewoners (even) bij de hand te nemen en door de renovatie heen te 

helpen. In hoofdstuk 3 en 4 laten we zien welke maatregelen woningcorpora-

ties in dit kader nemen. 

1.3  Visie van woningcorporaties op de opgave
Woningcorporaties voeren taken uit op het gebied van verhuur, onderhoud, 

sociaal beheer en nieuwbouw. Ook investeren zij in duurzaamheid en leef-

baarheid. Corporaties verschillen echter in de interpretatie van hun wettelijke 

takenpakket en de manier waarop zij deze uitvoeren. Maakt een corporatie 

zich hard voor een inclusieve samenleving, kansen voor iedereen, of focust de 

corporatie zich meer op de kerntaak: het verhuren van sociale woningen? 

Deze focus uit zich ook binnen renovatieprojecten: wil een corporatie puur 

een renovatietraject met voldoende draagvlak afronden of ook bijdragen aan 

een leefbaardere buurt? 

Om inzicht te krijgen in de positie van woningcorporaties op dit vlak stelden 

Platform31 en Aedes in 2018 de positioneringsmatrix leefbaarheid op (zie 

volgende pagina). In deze matrix is de horizontale as gericht op het onder-

scheid in de taakopvatting van de corporatie: heeft de corporatie een smalle 

of brede taakopvatting? Richt de corporatie zich op individuele huurders die 

extra ondersteuning nodig hebben of kijkt zij breder? De verticale as gaat over 

de rol die de corporatie in het (samenwerkings)proces voor zichzelf ziet: stelt 

de corporatie zich proactief of reactief op, meer sturend of volgend? 

Aan de slag!
De matrix is bedoeld voor strategische discussies over leefbaarheid en speci-

fiek het voorkomen van woonoverlast. Door de opzet van de matrix is deze 

ook waardevol bij strategische sessies over eventuele samenwerking met 

andere organisaties rondom renovatietrajecten. De positioneringsmatrix kan 

ook bijdragen aan helderheid over de eigen positie. Waar staat uw woningcor-

poratie voor en hoe kijkt zij aan tegen de samenwerking met andere partijen? 

Plot uw corporatie in de matrix. Tot welke vragen leidt dit? En wat betekenen 

de antwoorden? Is er een verschil tussen de visie van de organisatie en de 

dagelijkse praktijk? Of neemt uw corporatie verschillende rollen aan in ver- 

schillende buurten of complexen? Waar hangt dit vanaf? Zijn het toevalligheden, 

zoals een ‘actieve zeer betrokken medewerker’, of vraagt elke buurt/complex 

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://www.platform31.nl/publicaties/overlast-voorkomen-in-de-wijk
https://www.youtube.com/watch?v=CIlepqrlnvI
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een andere rol van u als corporatie? Ga met uw collega’s of met uw samenwer-

kingspartners in de wijk in gesprek over de positie van uw organisatie in de 

matrix en krijgt scherp waar u staat als het om leefbaarheid gaat.

De verschillende kwadranten 

Bij een ‘beheerder ’ staat verhuur, onderhoud en nieuw-

bouw van woningen centraal. De corporatie stelt zich terug-

houdend op als zij wordt betrokken bij 

bewonersproblematiek en kiest bij voorkeur ‘zonder inmen-

ging’ tot welke acties ze overgaat. Bij renovatie staan de 

aanpassingen van het gebouw centraal. 

De ‘supporter ’ vindt naast verhuur, onderhoud en nieuw-

bouw van woningen sociaal beheer een belangrijke taak van 

een corporatie. De supporter is bereid om bij te dragen aan 

initiatieven van andere partijen in de wijk, maar zal zelf niet 

snel met een initiatief komen. Een renovatietraject draagt 

alleen bij aan het versterken van de participatie van huur-

ders, wanneer ketenpartners daartoe het initiatief nemen. 

De ‘boodschapper ’ gaat, net als de beheerder, uit van een 

minimale aanpak, maar zet zich wel in om problemen lokaal, 

regionaal of landelijk te agenderen. Denk bijvoorbeeld aan 

het betrekken van het sociaal wijkteam bij het renovatietra-

ject om te zorgen dat individuele huurders passende bege-

leiding krijgen tijdens het traject. 

Tot slot is er de ‘organisator ’. Deze corporatie ziet een taak 

voor zichzelf waar het gaat om het realiseren van een inclu-

sieve samenleving. Bij renovatie richt de corporatie zich niet 

alleen op de technische uitvoering, maar ziet dit ook als 

kans om bij te dragen aan de participatie van huurders in de 

samenleving.

Boodschapper Organisator

Beheerder Supporter

Proactief

Smalle taak- 
opvatting

Brede taak-
opvatting

Reactief
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Bron: PosadMaxwan strategy x design
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In de Utrechtse wijk Overvecht werken woningcorporaties Portaal en 
Mitros samen met de gemeente Utrecht, DOCK, Buurtteam, Wijkbureau 
Veiligheid en andere partijen aan het vergroten van de leefbaarheid. Ze 
maakten hiervoor het wijkactie plan Samen voor Overvecht waarin ook 
Sociaal Renoveren wordt genoemd als kans. Een aanpak waarbij woning-
corporaties naast het verbeteren van het vastgoed, volop investeren in 
het welzijn van de bewoners. Vóór en tijdens de werkzaamheden krijgen 
bewoners waar nodig ondersteuning en hulp op het gebied van gezond-
heid, financiën, opleiding, werk en andere ondersteuningsvragen. In dit 
artikel vertelt procesregisseur Merlijn Meeus van Portaal over deze 
aanpak. 

De 174 woningen tellende flat aan de Nigerdreef is het eerste complex waar 

Portaal met sociaal renoveren werkt. Sociaal procesregisseur Merlijn Meeus 

van Portaal vertelt: ‘‘We gebruiken het momentum van de renovatie om het 

complex integraal te verbeteren. Het doel is om de flat naast een nieuw jasje 

ook een sociale impuls te geven en daarbij de dagelijkse stress bij bewoners te 

verminderen.’’ De aanpak start ruim een jaar voorafgaand aan de renovatie. 

Zie voor de verschillende fasen van sociaal renoveren pagina 14. 

Door de coronacrisis was het lastig om fysiek langs alle deuren te gaan. 

Daarom schakelde Portaal het Centrum voor Woononderzoek in dat alle huis-

houdens opbelde om een brede vragenlijst af te nemen. Zij brachten in kaart 

hoe het met de bewoners ging op gebied van welzijn, werk en inkomen. Ook 

werd gevraagd of de bewoner iets wil ondernemen voor de wijk en hoe de 

bewoner tegen de renovatie aankijkt. ‘‘Met behulp van deze data konden part-

ners in de wijk heel gericht op huurders afstappen. Zodoende hebben we nu 

op veertig adressen begeleiding of ondersteuning van een partner zitten!’’, 

vertelt Meeus. Tijdens de uitvoering, als bewoners in een logeerwoning 

verblijven, en na de oplevering, worden alle bewoners nog eens bevraagd.  

De Universiteit van Utrecht onderzoekt aan de hand van die data wat het 

effect is van de sociale renovatie en interventies op de huurders. 

De voortgang van het proces wordt gemonitord in een maandelijks integraal 

casusoverleg met partners. Meeus licht toe: “Het project staat of valt met 

commitment van de partijen in de wijk. Zo zorgen we er ook voor dat het 

vertrouwen van huurders in de corporatie en gemeentelijke instanties groeit.’’ 

In juni 2021 begint de fysieke renovatie in de eerste woningen aan de Niger-

dreef, daarna zijn er nog minimaal twee andere grote flats aan de beurt 

waarbij deze werkwijze wordt gebruikt.

Meer weten? Lees ook het uitgebreide interview met Merlijn Meeuws van 

Portaal en Ellen van Beckhoven van de gemeente Utrecht. 

https://www.platform31.nl/nieuws/ondersteuning-en-zorg-op-maat-dichterbij-door-sociaal-renoveren
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Bouwen en verbouwen; het behoort tot het reguliere werk van woningcorpo-

raties. Maar de afgenomen draagkracht binnen (delen van) de sociale huisves-

ting maakt dat renovatietrajecten, zeker in bewoonde staat, ingewikkelder 

zijn om uit te voeren. Dit hoofdstuk gaat in op de manieren waarop corpora-

ties renovatietrajecten inrichten, waarbij zij proberen (zoveel mogelijk) weer-

stand en ongemak bij bewoners te voorkomen. 

2.1  Fasering van renovatietrajecten
Renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten kennen verschillende fasen; van 

initiatief tot nazorg zijn dat er zeven (zie figuur 1). Deze fasen ogen volgorde-

lijk maar kunnen in de praktijk gelijk oplopen. Ook kan het voorkomen dat je 

een fase terug moet gaan, bijvoorbeeld omdat bij de ontwikkeling van de 

renovatieplannen toch nog nader onderzoek nodig is.

Er zijn geen algemene uitspraken te doen over de duur van een renovatietra-

ject. Soms is de aannemer een dag of een paar dagen in een woning bezig, 

soms een paar weken. Door gehorigheid kunnen renovaties in een flatgebouw 

langer tot overlast leiden omdat bewoners ook overlast ervaren wanneer de 

woning van de buren wordt gerenoveerd. De duur van een renovatietraject is 

afhankelijk van het type complex, wat aan technische ingrepen moet 

gebeuren en of de binnen- en buitenrenovatie tegelijk wordt opgepakt of 

gesplitst. Wat opvalt is dat veel corporaties en bouwbedrijven inzetten op 

innovatie om de renovatie op locatie zo kort mogelijk te laten duren. Denk 

bijvoorbeeld aan het gebruik van prefab onderdelen en handige planningen. 

Ook vinden renovaties waar mogelijk bij mutatie plaats, zodat bewoners er 

geen overlast van ondervinden. Figuur 1: Fasen van een renovatietraject

2. Inrichting van het renovatieproces

1. Initiatief

2. Onderzoek
en oriëntatie

3. Ontwikkeling

4. Besluit-
vorming

5. Ontwerp

6. Realisatie

7. Beheer
en nazorg
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Vooral tijdens de uitvoering heeft de renovatie een grote impact op bewo-

ners. Hun betrokkenheid begint echter in een eerder stadium, namelijk 

tijdens het besluitvormingsproces rondom de renovatie. Zo geldt voor 

complexen met minstens tien woningen de zogenaamde 70 procent-regeling: 

minimaal 70% van de huurders moet toestemming geven voor de renovatie. 

Het behalen van deze norm vraagt een extra inspanning van corporaties, 

zeker wanneer de draagkracht in een wijk of buurt laag is (zie par. 4.2) of 

wanneer huurders moeilijk bereikbaar zijn door hun werk of door een verblijf 

in het buitenland.

Visualisatie van het proces als communicatiemiddel
Woningcorporatie Rentree visualiseert het proces van de renovatie en 

bespreekt deze tijdens bewonersavonden. 
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Renoveren en corona: laatste woord aan bewoner
Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben samen met  

brancheorganisaties en de Woonbond, een coronaprotocol opgesteld 

rondom werkzaamheden in huis in tijden van corona. Voor werkzaam-

heden in huis geldt dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte 

verblijven en dat aanwezigen altijd 1,5 meter afstand houden. Als werk-

nemers of bewoners verkouden of ziek zijn, wordt er niet gewerkt. De 

bewoner heeft het laatste woord: voor werkzaamheden in huis is altijd 

instemming nodig van de bewoner. De insteek is dat onderhoud en 

renovatie zo veel mogelijk doorgaan, als het maar wel veilig kan. Vooral 

langdurige renovaties van woningen in bewoonde staat, zeker in kleine 

woningen, kunnen een te groot risico vormen.

2.2  Zicht krijgen op aandachtspunten
In de opmaat naar de renovatiewerkzaamheden nemen woningcorporaties (of 

één van hun ketenpartners) contact op met de huurders van het te renoveren 

vastgoed. Zo krijgen zij inzicht in de wensen en behoeften van bewoners. Er 

spelen daarbij twee vraagstukken:

1. Bewonerswensen voor het interieur. Denk aan de keuzes van bewoners 

voor bepaald sanitair of de wijze van verduurzaming van de woning. 

2. Behoeften van bewoners tijdens de renovatie. Hierbij ligt de focus op het 

proces en de aanpak. Het kan zijn dat de problematiek van bepaalde huur-

ders vraagt om een andere inrichting van het renovatietraject, bijvoorbeeld 

door inzet van wisselwoningen, rollatorgeschikte looproutes of het organi-

seren van (meer) individuele begeleiding.

In deze paragraaf staat het inventariseren van de behoeften van bewoners 

centraal, maar hebben we ook aandacht voor de bewonerswensen. In de prak-

tijk loopt immers het inventariseren van beide vaak door elkaar. 

De fasen van Sociaal Renoveren 
In Utrecht Overvecht staan meerdere grootschalige, hoogbouw renova-

tietrajecten op de planning. Zo ook een ruim 170 voordeuren tellende 

flat met daarachter veelal kwetsbare bewoners. Halverwege 2019 is 

Portaal daar gestart met de aanpak Sociaal Renoveren, als onderdeel 

van de brede wijkaanpak Samen voor Overvecht. Het uitgangspunt 

hierbij: het koppelen van renovatie aan sociale ondersteuning en zorg 

op maat, zowel voor en tijdens renovaties. De uitvoering omvat zes 

fasen:

1. Verkennen: weten wat er speelt. Dit doet Portaal door data te 

verzamelen en vooraf in de wijk af te stemmen welke partijen bij  

dit complex betrokken moeten worden.   

2. Opbouwen: investeren in bewoners en portieken. Sociaal makelaars 

van stichting DOCK gaan langs alle deuren om bewoners te leren 

kennen en verwijzen bewoners waar nodig door naar de juiste  

instanties.  

3. Handhaven: zorgen voor schoon, heel en veilig. De afdeling handha-

ving van het Wijkbureau Overvecht gaat met extra inzet rondom de 

flat aan de slag, in nauwe samenwerking met de sociaal beheerder 

van Portaal. Daarnaast wordt de flat schoon en heel gehouden.   

4. Renoveren (fysiek): draagvlak halen en uitvoeren renovatie.  
De renovatieaanpak toegespitst op het type huurders. De fasen 1  

tot en met 3 dragen ook bij aan het behalen van draagvlak.  

5. Anders toewijzen: sociale cohesie behouden en verbeteren.  
De gerenoveerde woningen worden toegewezen aan meer diverse 

doelgroepen om de sociale balans in het complex te herstellen.  

6. Beheren: nazorg, we blijven ter plaatse. De corporatie investeert in 

het beheer van de flat en blijft samen met de gemeente en politie 

werken aan de veiligheid.

Zie intermezzo op pagina 10.
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 – Zijn er situaties in het verleden geweest die nog van invloed zijn op 

de sfeer en relaties in de wijk en van die met de corporatie?

 – Zijn er ontwikkelingen in de wijk die relevant kunnen zijn voor het 

renovatietraject?

Hoe staat jouw woningcorporatie tegenover de waarde van 

  bewonerscontacten tijdens een renovatie? Pak de positione-

ringsmatrix op pagina 8 er nog eens bij. Is jouw corporatie 

meer een ‘beheerder’ die ondersteuning biedt aan kwetsbare huurders 

voor zover dit voor het renovatietraject nodig is? Of een ‘organisator’ 

die een stap verder gaat en het renovatietraject aangrijpt om de partici-

patie van huurders te versterken?

Intern ophalen van kennis
Door de dagelijkse interactie met huurders weten woningcorporaties voor een 

deel al wat er in hun complexen speelt. Zo kennen complexbeheerders en 

bewonersconsulenten verschillende huurders vanuit hun dagelijkse werkzaam-

heden en komen ook technische medewerkers bij huurders in huis. Vaak 

maken corporaties een complex- of buurtmonitor om strategische keuzes te 

kunnen maken ten aanzien van de vastgoedstrategie en leefbaarheidsvraag-

stukken. In dergelijke monitors worden gegevens opgenomen zoals de muta-

tiegraad, beoordelingen van wijkteams en huurders, overlastmeldingen, cijfers 

over woonfraude en cijfers uit de landelijke Leefbaarometer. De daadwerkelijke 

aanpak per traject vraagt om maatwerk en is niet te bepalen aan de hand van 

kwantitatieve data alleen. Maar dergelijke monitors geven wel inzicht in de 

problematiek van verschillende buurten en complexen ten opzichte van elkaar. 

Dat inzicht is nodig om de beperkte middelen en capaciteit aan te wenden voor 

die buurten en complexen waar extra inzet het meest urgent is. 

Een eerste indruk 
Op basis van de quickscan ‘Renoveren met aandacht voor kwetsbare 

huurders’ uit september 2020 van Platform31 blijkt dat: 

– Iets minder dan de helft van de woningcorporaties altijd voorafgaand 

aan een renovatietraject de problematiek van bewoners in kaart 

brengt, 40 procent doet dit bij sommige renovatietrajecten en 13 

procent nooit; 

 – 65% van de corporaties voert een evaluatie of tevredenheidsmeting 

uit tijdens of na alle renovatietrajecten om hiervan te leren en hun 

aanpak te verbeteren;

 – de uitkomsten van deze metingen leiden vaak tot verschillende 

acties, waaronder méér of andere voorlichting (59%), individueel 

maatwerk (59%), wijzigingen in de technische aanpak (54%) en 

aanvullende verzoeken richting de aannemer (54%);

 – woningcorporaties hun kennis over de bewoners gebruiken om hun 

informatievoorziening aan te passen (85%), andere partijen in de wijk 

bij het traject te betrekken (78%) en specifieke eisen te stellen aan 

de aannemer (57%).

Vragen voor de inventarisatie
De vragenlijsten van enkele woningcorporaties en de website Bewo-

nerscommunicatie laten zien dat de volgende vragen van belang zijn 

tijdens het in kaart brengen van de situatie van een complex of buurt:

 – Welke bewoners wonen hier en in welke samenstelling?

 – Hebben ze het naar hun zin in de wijk en in hun woning?

 – Hoe is de sfeer in de buurt en in de straat/complex?

 – Hoe beoordelen de bewoners hun relatie met de corporatie? En hoe 

zijn hun onderlinge relaties?

https://www.leefbaarometer.nl/home.php
https://www.platform31.nl/nieuws/renoveren-met-aandacht-voor-kwetsbare-huurders-eerste-resultaten-van-de-quickscan
https://www.platform31.nl/nieuws/renoveren-met-aandacht-voor-kwetsbare-huurders-eerste-resultaten-van-de-quickscan
https://www.bewonerscommunicatie.com/index.php/draaiboek/voorbereiden-op-nom/de-wijk-in-kaart/
https://www.bewonerscommunicatie.com/index.php/draaiboek/voorbereiden-op-nom/de-wijk-in-kaart/
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De vitaliteitscore van Woonwaarts in Nijmegen e.o.
Woningcorporatie Woonwaarts gebruikt data om te bepalen of een wijk 

vitaal is en brengt zo in kaart welke wijken extra aandacht nodig 

hebben. Dit doen ze met de vitaliteitsscore aan de hand van de formule 

Vitaliteit = leefbaarheid x organisatiekracht x veerkracht. Samen geven 

de drie onderdelen een totaalscore op vitaliteit die staat voor een hoge, 

gemiddelde, kwetsbare of lage vitaliteit. Voor de leefbaarheid gebruikt 

de corporatie data van de Leefbaarometer. De organisatiekracht wordt 

bepaald aan de hand van het aantal actieve bewonerscommissies, de 

wijkmonitor van de gemeente Nijmegen, het aanwezige verenigings-

leven en het aantal verzoeken voor een bijdrage uit hun buurtfonds. De 

veerkracht bepaalt Woonwaarts met het aantal overlastmeldingen, de 

dominante leefstijlen – die ze zelf hebben laten onderzoeken – en 

eigen ervaringen van nu en uit het verleden.

De vitaliteitsscore zorgt ervoor dat de woningcorporatie wijken makke-

lijker met elkaar kan vergelijken. Voor de wijken die ondermaats scoren 

maakte de corporatie een speciaal plan van aanpak. Ook is de uitkomst 

van de vitaliteitsscore van groot belang voor de planvorming van een 

eventuele renovatie. Hierbij wil de corporatie fysieke ingrepen, juist bij 

lagere scores, zoveel mogelijk combineren met maatschappelijke inves-

teringen (via een integrale aanpak). De vitaliteitsscore is een handig 

middel om de samenwerkingspartners van de corporatie daarin mee te 

nemen – zij hebben tenslotte ook een inhoudelijker bijdrage gehad in 

de totstandkoming ervan. 

Inmiddels heeft Woonwaarts hun aanpak geëvalueerd en besloten om 

naast de vitaliteitsscore parallel hieraan ook een huurdersoordeel op 

wijkniveau te gaan ophalen. De corporatie is op dit moment bezig met 

de voorbereidingen daarvoor. 

Woonwaard in Alkmaar e.o.: bepaling veerkracht van het complex 
Om in te kunnen spelen op de mensen die wat extra hulp kunnen 

gebruiken, voert woningcorporatie Woonwaard voorafgaand aan een 

renovatie altijd een bewonersonderzoek uit. Yvette Pronk, projectleider 

bewonersbegeleiding: “Wij hebben in ons proces opgenomen dat wij bij 

ieder project de veerkracht van een complex bepalen. Dat doen we 

onder meer door te kijken welke persona’s er in een complex of straat 

wonen. Aan de hand van die persona’s kunnen we inschatten wat we 

van bewoners kunnen verwachten in de zin van participatie maar ook 

hoe sterk huurders in hun schoenen staan.’’ Op basis van het onderzoek 

besluit Woonwaard welke communicatiemiddelen nodig zijn, wat de 

participatiemogelijkheden zijn en of er extra aandacht nodig is voor 

begeleiding en nazorg. 

Volgens Pronk helpt het onderzoek om projecten tot een beter eindre-

sultaat te brengen. In de toekomst wil Pronk de bewonersprofielen al 

ruim van tevoren klaar hebben liggen. ‘Dit kan meewegen in de volgor-

debepaling van de projecten. Stel, er is een complex waar mensen al 

heel duurzaam bezig zijn. Dan is het daar makkelijker duurzaam reno-

veren. Laten we die dan als eerste doen!’

Tip! In 2020 publiceerde Aedes de handreiking ‘Data onder- 

  steunt sociaal beheer’. Deze bevat een stappenplan voor het 

opzetten van een meetinstrument leefbaarheid, die ook van 

waarde is voor het bepalen van de renovatiestrategie van een woning-

corporatie. Het voorbeeld van Thuisvester is hierin opgenomen, evenals 

voorbeelden van Staedion, Vidomes, Woonwaarts, Trivire en Woonstad 

Rotterdam.

https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/7919737762346114/original/Data-ondersteund-beheer-leefbaarheid-2020.pdf
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/7919737762346114/original/Data-ondersteund-beheer-leefbaarheid-2020.pdf
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Inschakelen netwerk in de wijk
Een andere, indirecte manier van informatie verzamelen over het vastgoed en 

de bewoners is het bespreken van het renovatietraject met samenwerkingspar-

tijen in de wijk, zoals zorg- en welzijnsorganisaties. Vaak vindt er regulier 

overleg plaats tussen partijen in de wijk, over lopende zaken en ontwikkelingen 

in de wijk. De woningcorporatie kan daarin melden dat er een renovatietraject 

aankomt, wat de plannen zijn en vragen of er zaken zijn om rekening mee te 

houden. Ook kunnen afspraken gemaakt worden over de inzet van de verschil-

lende partijen in de wijk rondom de renovatie (zie ook paragraaf 3.2).

Vragenlijst
Naast het analyseren van bestaande data en gesprekken met maatschappelijke 

partners in de wijk, nemen de meeste woningcorporaties vragenlijsten af onder 

hun huurders om inzicht te krijgen in hun woonwensen en wat zij nodig hebben. 

Vaak gebeurt dit als onderdeel van reguliere woonwensenonderzoeken. Er wordt 

dan een module toegevoegd met vragen als ‘heeft u hulp nodig bij de renovatie?’

Persoonlijke gesprekken
De meest intensieve manier om informatie op te halen is het voeren van 

persoonlijke gesprekken. Verschillende woningcorporaties investeren in 

persoonlijk contact, bijvoorbeeld via huisbezoeken en/of telefoongesprekken, 

om de situatie van de huurder goed in kaart te brengen en eventueel maatwerk 

te leveren. Tijdens deze gesprekken krijgen bewoners informatie over het doel 

en de aanpak van de renovatie en wordt hen gevraagd wat zij van de plannen 

vinden en wat zij eventueel nodig hebben aan ondersteuning. Soms voert de 

corporatiemedewerker het gesprek samen met een medewerker van het 

(sociaal) wijkteam, zodat eventuele ondersteuningsverzoeken direct opgepakt 

kunnen worden (zie ook paragraaf 3.1). Tijdens deze gesprekken worden 

afspraken gemaakt over technische aspecten van de renovatie (bijvoorbeeld de 

voorkeur van een huurder voor een bepaalde module of keuken) en over het 

sociale pakket, waaronder extra begeleiding, een loopplank om de woning te 

bereiken en/of de inzet van een wisselwoning. 

Rentree in Deventer: in gesprek met huurders
Woningcorporatie Rentree achterhaalt hoe bewoners tegen een reno-

vatie aankijken, maar ook wat er op andere gebieden speelt. Met welke 

problemen kampen zij? Welke sociale structuren zijn er aanwezig in de 

buurt? Wat vinden bewoners verder van hun woning? Carin Hemeltjen, 

manager Vastgoed: “Onze benadering is steeds meer op individuen 

gericht. Bewoners durven niet altijd vrijuit te praten in een groep. Ook is 

het soms moeilijk om huurders te vinden die de bewoners willen verte-

genwoordigen. Bewoners durven niet op te staan in de buurt omdat ze 

anders ‘de buurman in hun nek’ hebben.” Daarom richt Rentree zich op 

individuen, zowel door gesprekken als enquêtes. “Het persoonlijke 

contact is heel waardevol, helemaal als er problemen zijn; daar kunnen 

we dan met maatwerk op inspelen. Ook begrijpen we beter waar een 

huurder tijdens een renovatie behoefte aan heeft. Daarnaast maken we 

het onze huurders makkelijk door naar ze toe te gaan. Kortom: het 

geven van aandacht aan bewoners en het eenvoudig contact maken 

tussen huurders en corporatie, daar gaat onze aanpak om.’’

2.3  Vertalen naar het renovatietraject
De uitkomsten van de inventarisatie onder huurders kunnen leiden tot 

verschillende aanpassingen in renovatietrajecten. We maken daarbij een 

onderscheid naar:

 – De inrichting van het proces. Met aandacht voor de visie op bewonerscon-

tact en de inzet van capaciteit. 

 – De omvang van de bouwtechnische ingreep. Hier gaat het om afwegingen 

als: in bewoonde of onbewoonde staat renoveren en in welke mate het 

renovatiepakket aan te passen aan de wensen van de bewoners.
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Habion: omgang met bewoners onderdeel van selectie ontwikke-
lende partij
Woningcorporatie Habion stelt bij de selectie van de ontwikkelende 

partij of aannemer specifieke eisen op over de gewenste omgang met 

huurders. ‘‘We zijn een regiecorporatie, de ontwikkelende partij wordt 

mede geselecteerd op goede referenties van bewonersbegeleiding”, 

vertellen transformatiemanager Els van Betten en projectmanager 

René Ploeger. ‘‘Sommige partijen hebben een eigen bewonersconsu-

lent in dienst of hebben mensen die 24 uur bereikbaar zijn. Voordat we 

met ze in zee gaan hebben we het hier uitgebreid over. Wat zijn hun 

voorwaarden? Hoe snel gaan ze om met klachten?’’ Zo brengt Habion 

van tevoren in kaart of ze de bewonersbegeleiding kunnen en willen 

neerleggen bij de ontwikkelende partij. ‘‘We vinden goede bewonersbe-

geleiding zeer van belang en houden daarom een stevige vinger aan de 

pols. Als we hier zélf geen tijd voor hebben, dan huren we hier iemand 

voor in.”

Talis in Nijmegen e.o.
Marijke Tieleman is momenteel werkzaam als ZZP-er bij woningcorpo-

ratie Talis. Die huren haar vaker in als er bijvoorbeeld meerdere grote 

projecten tegelijk lopen en Talis zelf onvoldoende capaciteit in huis 

heeft. Tieleman licht toe: “Als ZZP-er heb ik op het gebied van groot 

onderhoud en renovaties in de corporatiesector inmiddels al verschil-

lende rollen gehad, waaronder die van sociaal projectleider en bewo-

nersbegeleider. In de verschillende projecten leer je, doe je nieuwe 

ervaringen op deel je dit in nieuwe projecten. Elke keer neem je nieuwe 

energie mee, dat is heel erg gaaf in dit soort projecten.”

2.3.1  Inrichting van het proces

Het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden is niet alleen een technische 

kwestie maar heeft ook een sociale component. De uitvoerder komt immers 

bij de huurders thuis over de vloer en is door de aanwezigheid in de wijk een 

makkelijk aanspreekpunt bij klachten. Woningcorporaties verschillen in de 

keuze die ze maken voor de inzet van uitvoerders, met name over de bewo-

nerscommunicatie en -begeleiding tijdens de uitvoering van het renovatietra-

ject. Dat komt door een aantal factoren:

 – Visie op bewonerscontact: sommige corporaties geven de voorkeur aan het 

zelf actief in de wijk zijn en gebruiken een renovatietraject om hun vertrou-

wensband met de huurders te behouden en zo mogelijk te versterken. 

Steeds meer corporaties werken intensief samen met hun ketenpartners 

(zie ook paragraaf 3.1) en leggen het bewonerscontact bij voorkeur daar 

neer. In sommige gevallen huren corporaties hiervoor gespecialiseerde 

bureaus of zelfstandigen in. 

 – Inrichting organisatie: dit varieert van zoveel mogelijk inzet vanuit de 

verschillende afdelingen (zie voorbeeld Rentree) tot en met een afzonderlijk 

team dat zich uitsluitend richt op onderhoud- en renovatietrajecten (Ymere).

 – Capaciteit: zoals de documentaire ‘De Kolping: een volkswijk in renovatie’ 

(KRO-NCRV, 2019) laat zien, kan het uitvoeren van een renovatietraject (of 

sloop/nieuwbouw) zeer tijdsintensief zijn. Dit kan een reden zijn om extra 

capaciteit in te huren voor het begeleiden van deze renovatietrajecten 

(Talis) óf juist voor het overnemen van reguliere werkzaamheden (Rentree). 

Centraal punt is belangrijk
Hoe het renovatietraject ook wordt georganiseerd, in alle gevallen geldt dat 

het belangrijk is een duidelijk aanspreekpunt voor bewoners in te richten. 

Hiermee voorkom je dat bewoners van het kastje naar de muur worden 

gestuurd. Wil je de band met de huurders versterken, dan merken sommige 

geïnterviewde woningcorporaties op dat het belangrijk is dat deze persoon 

ook na afronding van het traject in de wijk of buurt actief is. 

https://www.npostart.nl/de-kolping-een-volkswijk-in-renovatie/28-11-2019/KN_1711062
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BAM Wonen: uitbesteden of niet: houd koers
De bewonersbegeleiding zelf doen of niet, er zijn goede redenen om 

voor beide te kiezen. Maar maak een duidelijke keuze! Dat is althans het 

advies van manager Renovatie Concepten Henry Jongerden van bouw-

bedrijf BAM Wonen. ‘‘Wij hebben klanten die veel durven los te laten en 

klanten die zelf veel doen. Allebei goed, maar houd koers!’’ BAM Wonen 

maakt in overleg met de woningcorporatie een aanpak op maat, afge-

stemd op hoe de corporatie en aannemer onderling het werk verdelen. 

‘‘Het is heel inefficiënt om bijvoorbeeld af te spreken veel uit te besteden 

en dan later in het proces toch weer de controle terug te pakken en de 

aanpak om te gooien.’’ Ook als je langer samenwerkt in verschillende 

projecten is het prettig als je voor één lijn kiest en daarin samen kan 

leren. Dat hoeft niet te betekenen dat voor al het bezit dezelfde aanpak 

geldt. Jongerden: ‘‘Maak de doelgroep en type bezit per wijk inzichtelijk 

en kijk dan naar hoe je dat oppakt met het bouwbedrijf. Dan kan je er van 

tevoren voor kiezen in sommige wijken de bewonersbegeleiding als 

corporatie voornamelijk zelf te doen, en elders uit te besteden.’’

2.3.2  Bouwtechnische ingrepen

De uitkomsten kunnen ook aanleiding zijn om het renovatieproces anders in 

te richten of bepaalde maatregelen door te voeren. 

Opsplitsen of juist tegelijk? Bewoond of juist niet?
Als je geen rekening hoeft te houden met huurders, zijn renovatietrajecten 

het snelst en meest efficiënt uit te voeren en het makkelijkst te plannen. In de 

praktijk komt dat niet vaak voor. Om bewoners tegemoet te komen, nemen 

woningcorporaties ‘overlast voor de huurders’ als item mee in het besluitvor-

mingsproces. Dit kan bijvoorbeeld door de renovatie tegelijk te plannen met 

Ymere in Amsterdam e.o.: speciale afdeling bewonersbegeleiding 
Bij woningcorporatie Ymere is de afdeling herhuisvesting gespeciali-

seerd in bewonersbegeleiding bij renovatietrajecten. Hier werken zo’n 

18 medewerkers aan ongeveer zestig impactvolle renovaties in 

bewoonde staat en aan renovaties waar bewoners naar een wisselwo-

ning gaan of geherhuisvest worden. De woonmakelaars zijn de contact-

personen voor de huurders en begeleiden de bewoners van A tot Z. Zij 

helpen bewoners waar nodig bij het vinden van een nieuwe woning of 

begeleiden hen naar een wisselwoning. 

De woonmakelaars werken niet wijkgericht, dat kan ook niet volgens 

Arno Horsmeier, senior woonmakelaar bij de afdeling herhuisvesting: 

“Ons werkgebied is daarvoor te groot: we werken van Almere tot aan 

Haarlem.” Juist omdat zijn afdeling zo gespecialiseerd is in het bege-

leiden van renovaties, is die wijkkennis ook niet nodig. “Wij zijn allemaal 

experts op het gebied van bewonersbegeleiding, dat doen we dag in 

dag uit. We hebben zoveel ervaring dat we snel kunnen aanvoelen wat 

voor aanpak er in een bepaald complex of straat nodig is.”  Dat betekent 

niet dat de verdeling van projecten onder de woonmakelaars random 

gaat. “We kijken wel wie er voor een project het meest geschikt is, dat 

kan iemand zijn die meer feeling heeft met de doelgroep. Of de een is 

beter in het begeleiden in bewoonde staat dan een ander. Soms is de 

keuze ook praktisch: dan kijken we of een collega niet te ver weg woont 

van het project.’’ 
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groot onderhoud aan de woning.1 Stel dat vervanging van de keuken op het 

programma staat, dan is het handig om ook direct een nieuwe cv-ketel te 

plaatsen als dit noodzakelijk is. Of door een totaalrenovatie op te splitsen in 

meerdere trajecten, zodat de impact op de bewoners minder groot is.

In het keuzeproces houden corporaties ook rekening met de staat van bewo-

ning. Renovaties kunnen immers in bewoonde en onbewoonde staat worden 

uitgevoerd. In bewoonde staat hebben bewoners een periode lang last van 

onder meer herrie, stof en aangepaste looppaden. Waar mogelijk kiezen 

corporaties dan ook voor renovatie bij mutatie, zodat de renovatie in onbe-

woonde staat kan worden uitgevoerd. Dat is ook het geval wanneer de corpo-

ratie, voordat grootschalige renovatie (of vaak sloop nieuwbouw) plaatsvindt, 

zittende bewoners eerst definitief herhuisvest. Soms krijgen bewoners een 

wisselwoning aangeboden. Zij hebben dan geen (of in elk geval minder) last 

van de werkzaamheden maar moeten wel tweemaal verhuizen. 

Rentree in Deventer: keuzes maken samen met bewoners
“Bewoners hebben invloed op de plannen van de corporatie, alleen dan 

kan je een goede aanpak maken”, stelt Carin Hemeltjen, manager vast-

goed bij woningcorporatie Rentree: “Onze plannen worden er beter van 

als je met de bril van de huurder kijkt. Dit heeft bijvoorbeeld opgeleverd 

dat badkamers zijn vergroot of dat een complex niet wordt gesloopt 

maar juist blijft staan omdat de onderlinge bewonersstructuur zo sterk 

is dat je niet wil dat mensen moeten verhuizen. Dat soort aanpassingen 

van plannen kan je niet achter je bureau bedenken.” Soms besluit de 

corporatie ook om niet in te grijpen maar te wachten tot de woning leeg 

komt te staan. De verbouwing is te heftig of de corporatie komt 

erachter dat sommige huurders het type renovatie slecht aankan. “Dit 

kan alleen bij grondgebonden woningen. Soms kiezen we er dan voor 

om enkel bij mutatie, als er een huurder verhuist waardoor de woning 

onbewoond is, te renoveren.”

1. https://www.hanze.nl/assets/kc-noorderruimte/Documents/Public/afstudeerverslagrenovatieconceptenrenovatieindenaoorlogsewoningbouw14062011.pdf

Tiwos in Tilburg: binnen en buiten renovatie apart
Gert Jan van Sluijs heeft als projectleider bij woningcorporatie Tiwos 

heel wat renovaties meegemaakt. Eerder spraken ze bij Tiwos van een 

totaalrenovatie: renovatie aan de buitenkant ging direct over in de 

aanpak binnenin de woning, of gebeurde tegelijk. Bewoners gingen niet 

naar een wisselwoning dus hadden lang last van overlast. De corporatie 

merkte dat dit erg heftig was voor huurders en gooide het roer om. Van 

Sluijs: “We kiezen er nu voor om buiten en binnen uit elkaar te halen en 

niet alles tegelijkertijd op zijn kop te zetten. Daardoor kunnen bewoners 

de renovatie beter aan. We hebben als het ware de angel eruit gehaald 

door het te splitsen.’’ Daarnaast kiest Tiwos ervoor om, zeker bij laag-

bouw, binnenrenovaties niet meer standaard te doen in bewoonde 

staat maar bij mutatie, als een woning tijdelijk leeg staat. ‘‘Alleen op 

verzoek van de bewoner pakken we de binnenkant eerder aan, maar 

dan zit er dus wel een aantal maanden tussen de renovatie aan de 

buitenkant en de aanpak in de woning.’’

Portaal in Midden-Nederland: aansterken voor renovatie
Woningcorporatie Portaal stelt voorafgaand aan iedere renovatie een 

sociale kaart op van een complex. “Mocht hieruit blijken dat een complex 

sociaal weinig draagkracht heeft, dan stellen we de renovatie een paar 

jaar uit”, vertelt Ivo Vermaas, voormalig senior adviseur, nu met pensioen. 

“Door sturen op de instroom proberen we het complex eerst sociaal 

sterker te maken alvorens we gaan renoveren. Wanneer een complex te 

zwak is, heeft een renovatie toch geen slagingskans en leidt een poging 

daartoe enkel tot stress. We hebben genoeg andere projecten die gere-

noveerd moeten worden, dus dan beginnen we liever daarmee.”

Bron: Het sociaal statuut in het licht van de energietransitie (Platform31, 2019)

https://www.hanze.nl/assets/kc-noorderruimte/Documents/Public/afstudeerverslagrenovatieconceptenrenovatieindenaoorlogsewoningbouw14062011.pdf
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/125/73/artikel-Het-sociaal-statuut-in-het-licht-van-de-energietransitie-1560264894.pdf
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verschillende redenen, waaronder overlast, afzien van renovatie.

Mitros: meer keuze en minder overlast voor bewoners bij nieuwe 
badkamer
De renovatie van alléén een badkamer in een sociale huurwoning 

duurde 6 werkdagen. Dagen van herrie, troep, vreemde mensen in je 

huis, geen eigen douche. “Dat moet anders kunnen.”, dachten ze bij 

Mitros. In 2017 schreven ze een challenge uit voor de markt: hoe kun je 

een badkamer in één dag renoveren, met minder overlast en tegen 

dezelfde kosten en kwaliteit. Nu, ruim drie jaar later, werkt Mitros nauw 

samen met aannemer Coen Hagendoorn en worden keuken, badkamer 

én toilet in vijf werkdagen vervangen. Met het nieuwe product is plaat-

sing sneller en de uitvoering is aangepast, waardoor het proces sneller 

en prettiger verloopt. De huurder kan zelf kiezen tussen tegels of pvc in 

beton -of marmerlook. De bewoners kunnen altijd in het weekend weer 

gebruik maken van de vernieuwde keuken, badkamer en/of toilet. Er 

wordt door de aannemer gewerkt in een vast team, met een vast 

aanspreekpunt voor de bewoners. Dat maakt overlast veel minder en 

communicatie veel makkelijker.

deltaWonen in Zwolle: ontzorgen van bewoners
Woningcorporatie deltaWonen zet alles op alles om bewoners te 

ontzorgen. Zij regelen bijvoorbeeld dat er voldoende ruimtes in een 

woning beschikbaar zijn waarin niet gewerkt wordt, zodat bewoners 

zich daar kunnen terugtrekken. Hierdoor ervaren huurders minder 

overlast. Dat stelt eisen aan de bouwplanning. Het is bijvoorbeeld niet 

mogelijk om op dezelfde dag aan de voorzijde de kozijnen te vervangen 

en aan de achterzijde aan de keuken te werken.

Bron: Het sociaal statuut in het licht van de energietransitie (Platform31, 2019)

Maatregelen
Naast procesaanpassingen zijn ook technische aanpassingen mogelijk, zodat 

de renovatie met minder overlast kan worden uitgevoerd. Denk aan minder 

stof en lawaai door niet in de huizen zelf tegels te splijten of het relinen van 

het riool (door een vloeistof in het riool te spuiten ontstaat een nieuwe buis) in 

plaats van een geheel nieuwe rioolbuis aan te leggen. Versnelling, en daarmee 

een kortere periode van overlast, kan worden bereikt door het ontwikkelen en 

toepassen van standaardaanpakken (prefab). De ‘Badkamer Challenge’ van 

corporatie Mitros (zie kader) is daar een mooi voorbeeld van. Deze is niet 

specifiek gericht op kwetsbare huurders, alle huurders hebben hier profijt van. 

Maatwerk
Een andere optie is het aanbieden van maatwerk. Dit geldt vaak niet voor de 

buitenschil, hier is vooral de woningcorporatie bepalend in welke aanpas-

singen worden gedaan. Maar voor het binnenwerk (keuken en sanitair) is vaak 

ruimte voor persoonlijke keuzes van de huurders. Dit is vrij standaard wanneer 

het gaat om het uitkiezen van een keuken of badkamer. Sommige corporaties 

gaan een stap verder en laten huurders uit verschillende renovatiemodules 

kiezen en zo bepalen welke renovaties worden uitgevoerd en welke niet. De 

huurders wegen dan zelf de voor- en nadelen tegen elkaar af, en kunnen om 

https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/125/73/artikel-Het-sociaal-statuut-in-het-licht-van-de-energietransitie-1560264894.pdf
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niet meedoen: ze zagen het niet zitten om zoveel overlast mee te 

maken. 

Ook Zayaz wil uiteindelijk haar bezit verduurzamen en besteedt daarom 

veel aandacht aan het verleiden van huurders. Bijvoorbeeld door een 

aantrekkelijk keuzemenu en goede begeleiding aan te bieden en alle 

huurders van tevoren persoonlijk te spreken. “We doen dit om te kijken 

wat voor iemand belangrijk is en waar de weerstand zit. Zo nodig bieden 

we maatwerkoplossingen om toch tot verduurzaming te komen.”, vertelt 

van Heertum. “Het gesprek is al veel gelijkwaardiger als je niet iets komt 

afdwingen. We merken dat mensen minder snel in de weerstand 

schieten en dat we een andere relatie met huurders krijgen”. Bij deze 

eerste 13 huizen is de uitvoering onlangs gestart, daarna volgen gefa-

seerd nog eens 300 woningen in de buurt. “We denken dat die vrije 

keuze ook iets doet met de beleving van overlast. Dat huurders daar ook 

minder negatief tegenover staan omdat ze er zelf voor hebben gekozen.”

Oost Flevoland Wonen: virtual reality, beelden zeggen meer dan 
1.000 woorden
In de Spelwijk in Swifterbant zijn 48 woningen van woningcorporatie 

Oost Flevoland Wonen gemoderniseerd. Om de huurders voor te lichten 

over de keuzemogelijkheden en hen voor te bereiden op de overlast 

van de renovatie, is gebruik gemaakt van virtual reality. Alle huurders 

konden vrijwillig deelnemen aan twee sessies, waarbij gebruik is 

gemaakt van VR-brillen. In de eerste sessie kregen zij met een 

VR-module de keuzemogelijkheden voor de keuken en/of badkamer en 

eventuele extra duurzaamheidsopties te zien. In de tweede sessie 

werden de huurders met de VR-overlastmodule voorbereid op de over-

Om een keuze te kunnen maken, mogen huurders vaak een modelwoning 

bezoeken. Daar kunnen zij de verschillende keuzeopties bekijken en zich een 

beeld vormen van hoe hun woning eruit kan komen te zien. Soms leidt dit tot 

teleurstelling omdat de eigen woning net anders is ingedeeld en de keuze 

anders uitpakt dan verwacht. Daarom worden vitual reality brillen ingezet. Dit 

maakt het mogelijk om (virtueel) in de eigen woning rond te lopen en de 

aanpassingen te zien. Via een overlastmodule wordt inzicht gegeven in de 

overlast die de renovatie geeft. Dit helpt bij het maken van goede afspraken 

over eventuele ondersteuning die in deze periode eventueel nodig is. 

Over het algemeen draagt maatwerk en ruimte voor eigen keuzes bij aan de 

tevredenheid van de bewoners. Tegelijkertijd betekent het voor beheer en 

onderhoud dat elke woning uniek is. Dit vraagt wat van de inkoop (meer 

verschillende materialen) en vooral van het onderhoud en beheer. Als bijvoor-

beeld van een rij eengezinswoningen elke woning een eigen isolatie of andere 

installatietechnieken heeft, dan vraagt dit extra inzet en kosten voor beheer 

en onderhoud. Voor corporaties kan dit reden zijn om het aantal keuzeopties 

te beperken. 

Zayaz in Den Bosch e.o.: pilot minder weerstand door vrije keuze 
huurder
Woningcorporatie Zayaz uit Den Bosch wil bij woningrenovaties zo min 

mogelijk afdwingen. Daarom experimenteert de corporatie met een 

menukaart waarmee huurders zelf mogen beslissen wat ze laten 

uitvoeren. Afgezien van enkele werkzaamheden die nodig zijn om de 

woningen veilig te houden (denk aan het weghalen van asbest), kunnen 

huurders ervoor kiezen om helemaal niet mee te doen. Eigenaarschap 

bij huurders, dat zit volgens Janine van Heertum, maatschappelijk 

ontwikkelaar bij Zayaz, in de filosofie van de corporatie. Ze is gestart 

met een proefblok van 13 woningen waar een paar oudere huurders 
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2.3.3  Tegemoetkoming huurders

Bewoners moeten gecompenseerd worden voor overlast bij grootschalige 

renovatietrajecten. Met de invoering van de Woningwet is het een verplichting 

dat corporaties een sociaal statuut opstellen voor de betrokkenheid en 

rechten van huurders bij sloop en renovatie (Woningwet, art. 55b lid 2). De wet 

vereist dat de corporatie hier overleg over voert met de huurdersorganisatie 

en de betrokken gemeente, maar deze partijen hebben geen instemmings-

recht. 

Het sociaal statuut dient als basis voor eventuele vergoedingen. In elk renova-

tieproject is sprake van maatwerk: afhankelijk van de werkzaamheden en het 

type huurder maken corporaties andere afspraken (Het sociaal statuut in het 

licht van de energietransitie van Platform31, 2019). De schaal waarop het 

maatwerk plaatsvindt, verschilt per corporatie. Woningcorporatie Lefier heeft 

een standaard sociaal statuut en verleent maatwerk voor specifieke huurders. 

Bij woningcorporatie Talis wordt het standaard sociaal plan als onderlegger 

gebruikt om per renovatieproject een plan op maat te maken met daarin weer 

ruimte voor individuele huurders. 

Maatwerk draagt bij aan het ondersteunen van huurders die wat extra nodig 

hebben om het renovatietraject goed door te komen. Het gevaar is dat huur-

ders zich onderling met elkaar vergelijken en zich afvragen waarom de een 

meer krijgt dan de ander. Uit de leerkring “Renoveren met aandacht voor 

kwetsbare huurders’ blijkt dat corporaties hierop inspelen door helder uit te 

leggen waarom huurders niet hetzelfde krijgen. Ondanks dat komt het voor 

dat huurders naar de rechter gaan om meer tegemoetkoming te eisen. De 

rechter maakt dan een afweging tussen de belangen van de huurder en de 

belangen van de verhuurder.

last die hen te wachten stond. De pilot is nog niet volledig afgerond. De 

eerste resultaten laten zien dat de bewoners het gevoel hadden dat ze 

beter dan anders voorbereid waren op wat er komen ging. Verdere 

pilots moeten uitwijzen of VR bijvoorbeeld ook geschikt is voor slecht-

ziende ouderen, of dat zij een hogere beeldkwaliteit nodig hebben.

De pilot is uitgevoerd door de TU Delft in samenwerking met aannemer 

Mateboer Bouw B.V. en Noorderberg & partners.

Bron: Beelden zeggen meer dan 1.000 woorden (Renda, 2019) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/2021-04-01
https://www.renda.nl/beelden-zeggen-meer-dan-1000-woorden
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Verhuizen als optie
Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) gaat ook 

uit van maatwerk, waarbij eveneens de optie tot structureel verhuizen 

wordt geboden: “Als u het fijn vindt wordt met u een persoonlijk gesprek 

gehouden voordat met de renovatiewerkzaamheden wordt gestart. In 

dit gesprek wordt ingegaan op noodzakelijke extra hulp, begeleiding, 

voorzieningen of maatregelen vanwege bijzondere persoonlijke 

omstandigheden. In overleg met de bewonerscommissie en gemeente 

wordt bepaald of kwetsbare huurders kunnen verhuizen met 100% 

woonduur.”

Financiële vergoeding
Wanneer bewoners (tijdelijk) de woning moeten verlaten, dan hebben zij recht 

op een verhuiskostenvergoeding. Dit is vastgelegd in de verhuiskostenrege-

ling die in 2010 is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. De minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties past jaarlijks het minimumbedrag 

aan. Met ingang van 28 februari 2021 is de minimale verhuiskosten vergoe-

ding 6.334 euro. Verhuurders zijn verplicht deze vergoeding te betalen aan 

huurders van zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen. En de 

regeling zowel bij renovatie waarbij het huurcontract doorloopt als bij reno-

vatie of sloop waarbij het huurcontract eindigt. 

Naast de verhuiskostenvergoeding is een vergoeding mogelijk voor overlast 

of verminderd woongenot als gevolg van de renovatie. Bij die laatste bepaalt 

de corporatie in overleg met de bewonersorganisatie de hoogte. 

Verhuizen: tijdelijk of langdurig
De Woningwet schrijft niet voor wanneer (tijdelijk) verhuizen vanwege een 

renovatie noodzakelijk is. Een richtlijn is dat bewoners de diverse ruimten in 

een woning, eventueel met enige beperkingen, kunnen gebruiken waarvoor 

ze zijn bedoeld. Dit kan eventueel door het plaatsen van een mobiele keuken, 

het beschikbaar stellen van een chemisch toilet of een douchewoning. Soms 

besluiten woningcorporaties om bewoners voor wie de werkzaamheden een 

grote impact op hun leven hebben, een wisselwoning aan te bieden, ook al 

wordt de renovatie in bewoonde staat uitgevoerd. Ook een verblijf in een 

(voormalig) verzorgingshuis of een vakantiepark komt voor. Denk bijvoor-

beeld aan bewoners die gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving, vanwege 

COPD niet tegen stof kunnen of terminaal zijn. Ook een gezin die intensief 

gebruik maakt van alle kamers, waardoor de werkzaamheden worden belem-

merd, kan een wisselwoning krijgen. Bij senioren kan het zijn dat in overleg 

met de huurder wordt besloten om niet tijdelijk te verhuizen maar uit te kijken 

naar een woning die geschikt is om op de oude dag in te blijven wonen.

Area Wonen in de regio Uden-Veghel: inzet wisselwoningen is 
maatwerk
Bij woningcorporatie Area Wonen vormt de inzet van wisselwoningen 

onderdeel van het gesprek met bewoners. Sociaal projectmanager 

Diana Janssens: “Je hebt een goed gesprek met bewoners, zit met hen 

aan tafel. Dan bespreek je hoe zit je in je woning en in je vel. We komen 

ook wel eens mensen tegen waarvan we denken je moet hier helemaal 

niet wonen, ook niet na de renovatie. Daarin in gesprek: wat heb je 

nodig? We gaan met elkaar in gesprek. Rustwoning bieden we iedereen 

aan, wisselwoning alleen als we merken dat het niet gaat. Mensen 

beginnen zelf over dat ze bijv. Astma hebben en zich zorgen maken. En 

vanuit die zorg ga je kijken: wat is nu echt nodig, De oplossing is heel 

kostbaar, maar met moet wel leefbaar blijven voor mensen.”  

https://www.mitros.nl/media/1632/algemeen_sociaal_plan_a4_liggend_interactieve_pdf-def.pdf
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2.4  Vinger aan de pols en terugblikken
De kwetsbaarheid van bewoners kan ook gaandeweg om aanpassingen 

vragen. Over het algemeen wordt een contactpersoon voor de bewoners 

aangewezen. Voor bewoners is het belangrijk dat deze persoon zichtbaar en 

benaderbaar is tijdens de werkzaamheden. Een persoonlijke kennismaking, 

een brief met een foto van de contactpersonen en contactgegevens kunnen 

helpen. Dat geldt ook voor vaste momenten van aanwezigheid in de wijk. 

Daarnaast evalueren verschillende corporaties na afloop het traject en 

vertalen de uitkomsten naar lessen voor volgende renovatietrajecten. Vaak 

gaat het om een vragenlijst die wordt afgenomen onder de bewoners, maar 

dit kan ook door persoonlijke gesprekken. 

Talis in Nijmegen e.o.
Talis evalueert altijd samen met huurders. Marijke Tieleman, sociaal 

beheerder bij Talis, licht toe: “Bij grotere projecten hebben we altijd een 

bewonersprojectgroep. Zij zijn de oren en ogen in de wijk. Daarnaast 

doen we klanttevredenheidsmetingen. Soms laten we een externe 

partijen enquêtes afnemen tijdens de werkzaamheden zodat we nog 

kunnen bijsturen. En we doen achteraf tevredenheidsonderzoeken. In 

een project hebben we een proefblokje gerealiseerd en dan vragen we 

de bewoners naar hun ervaringen en dat nemen we mee in het verdere 

project.”

Lefier in noordelijke provincies: standaardisering van de 
vergoeding
“Aanvankelijk hadden de medewerkers van Lefier veel ruimte om bij 

renovaties samen met de bewoners de hoogte van de vergoeding te 

bepalen”, aldus programmamanager Sandra Vos. “Dit leidde tot grote 

verschillen”. Lefier is een fusiecorporatie. In het beginstadium van de 

fusie waren verschillen in werkwijzen in de verschillende gebieden. Er 

was behoefte om meer te standaardiseren, zo ook de vergoedingen in 

het sociaal statuut. “De kern van het verhaal”, vertelt Sandra, “is dat 

overlast niet objectief meetbaar is. Overlast is een beleving en dat wordt 

door verschillende mensen anders ervaren. Dat maakt het heel lastig 

hier een objectieve maatstaf naast te leggen. Daarom zeggen wij nu: 

overlast is overlast, na 6 dagen kan een huurder in aanmerking komen 

voor een vergoeding. Ongeacht het type werkzaamheden. Dus ook bij 

overlast naar aanleiding van dagelijks en planmatig onderhoud.’’ In het 

nieuwe concept sociaal statuut van Lefier krijgen huurders een vergoe-

ding die de vermindering van het woongenot tijdens de werkzaam-

heden compenseert. Daarnaast wordt eventuele schade hersteld en de 

herinrichtingskosten op basis van een vastgestelde vierkantemeterprijs 

vergoed. Het statuut dient als basis: het is zodoende nog steeds moge-

lijk om maatwerk te leveren, door middel van bijvoorbeeld een rust- of 

verblijfswoning. 

Bron: Het sociaal statuut in het licht van de energietransitie (Platform31, 2019)

https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/125/73/artikel-Het-sociaal-statuut-in-het-licht-van-de-energietransitie-1560264894.pdf
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Tiwos: Samen voor verduurzaming in Tilburg

Foto: Bart van Hattem
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Verduurzaming gaat niet alleen over huizen, maar ook over mensen. 
Daarom ontwikkelde de Tilburgse woningcorporatie Tiwos het ‘Dubbel 
Duurzaam’-principe. Tegelijk met de renovatie van de Abdij- en  
Torenbuurt zoekt de corporatie samen met de gemeente en welzijns-
partners naar duurzame oplossingen voor problemen van bewoners 
Gebiedsmanager Rachida Oucheikh en projectleider Gert Jan van Sluijs 
vertellen over deze aanpak.  

In de Abdij en Torenbuurt in Tilburg  r wonen relatief veel mensen in een 

kwetsbare positie. Bewoners en professionals maken zich zorgen over de 

buurt: de wijk verloedert en er is sprake van overlast. Fysiek is de wijk aan een 

opknapbeurt toe. Voor de komende jaren staat een grote vastgoedopgave 

gepland, waarbij de woningen energiezuinig worden gerenoveerd en de 

eengezinswoningen ‘aardgasvrij-ready’ worden gemaakt.  

Van meet af aan ziet Tiwos de eigen vastgoedopgave als een manier om ook 

andere opgaven in de wijk aan te pakken. Gebiedsmanager Rachida Oucheikh 

licht toe: “Dit is een uitgelezen kans om het verduurzamen van de woningen 

te koppelen aan het duurzaam aanpakken van problemen als armoede, 

schulden, werkloosheid, overlast en eenzaamheid.” 

Tiwos ziet dit niet alleen als kans, maar ook als noodzaak om met verduurza-

ming aan de slag te gaan met bewoners. Oucheikh: “Bewoners die in armoede 

leven, hebben geen ruimte om na te denken over duurzaamheid. Zij zijn 

vooral bezig met overleven. Ouderen vinden zonder gas koken en verwarmen 

heel vreemd. Ook voor bewoners met psychische problemen heeft duur-

zaamheid meestal geen prioriteit.’’

 

Samen met Welzijn achter de voordeur 
Gezamenlijke huisbezoeken vormen een belangrijk onderdeel van de aanpak. 

Samen met welzijnsorganisatie Contour de Twern ging Tiwos voorafgaand aan 

de renovatie bij alle bewoners op bezoek. Tiwos voerde het gesprek over de 

woningrenovatie terwijl de maatschappelijk werker focuste op het welzijn van 

de huurder. Projectleider Gert Jan van Sluijs is erg tevreden over die samen-

werking: ‘‘De maatschappelijk werker staat letterlijk in iemands woonkamer, 

het verkrijgen van hulp wordt daardoor heel laagdrempelig. Maatschappelijk 

werk heeft daarbij de juiste expertise en kan direct schakelen met de juiste 

ondersteuning. We ontzorgen dus onszelf als corporatie maar ook de huur-

ders.’’ Hij benadrukt wel dat dit niet voor iedere buurt haalbaar is. Het kost niet 

alleen veel capaciteit van de welzijnsorganisatie, maar ook van de instanties 

daarachter. Van Sluijs: ‘‘We beloofden bewoners dat er binnen twee weken 

contact met hen werd opgenomen, geen lange wachtlijsten dus. Dat moet 

bijvoorbeeld de afdeling schuld hulpverlening ook kunnen bolwerken, we 

kunnen dat steeds maar in één buurt in Tilburg tegelijk doen.’’ 

Meer weten over de aanpak in de Abdij- en Torenbuurt? Lees ook het uitge-

breide artikel: Dubbel Duurzame oplossingen in de Abdij- en Torenbuurt en 

bekijk de video.

https://www.platform31.nl/nieuws/dubbel-duurzame-oplossingen-in-de-abdij-en-torenbuurt
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Grootschalige renovaties voeren woningcorporaties niet alleen uit. Allereerst 

werken zij intensief samen met de uitvoerder van de renovatie, de aannemer. 

Daarnaast hebben zij contact met maatschappelijke partners en gemeenten, 

om huurders die wat extra zorg of ondersteuning nodig hebben, daarvan te 

voorzien. In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de samenwerking van corpora-

ties met uitvoerders en daarna op die met de maatschappelijke partners. 

3.1  Uitvoerders

3.1.1  Ketensamenwerking

Waar woningcorporaties eerder met tal van uitvoerders samenwerkten, 

beperken zij zich nu steeds vaker tot enkele uitvoerders waarmee zij een lang-

durige samenwerking aangaan, bijvoorbeeld voor een periode vijf jaar. Dit is 

met name om in te spelen op het grote aantal renovaties die corporaties 

moeten uitvoeren om hun bezit te verduurzamen. Uitvoerders worden keten-

partners of co-makers, zoals corporatie Woonwaard in Alkmaar de samenwer-

kingspartners noemt. Woonwaard selecteerde voor vijf jaar twee vaste 

co-makers, waarbij ze ieder jaar de voortgang evalueren en na vijf jaar de 

samenwerking kunnen verlengen.

Deze meerjarige vormen van samenwerking wordt ook wel ketensamenwer-

king genoemd. Deze samenwerking is (extra) relevant bij renovaties. Door de 

randvoorwaarden van de bestaande bouw (en eventueel de bewoners) stelt 

renovatie corporaties voor bijzondere bouwtechnische en logistieke uitda-

gingen. Ook is er bij renovatie vaak sprake van een lange aanloopfase waarin 

nog geen duidelijk beeld bestaat van het niveau van renovatie dat wordt nage-

streefd. Het speelveld is complex en vraagt een ingewikkeld samenspel van 

disciplines en belangen. Ketensamenwerking kan helpen om renovatietra-

jecten efficiënter vorm te geven.

Woningcorporaties evalueren met hun vaste ketenpartners een renovatietra-

ject en kunnen zo gezamenlijk processen verbeteren en innoveren. Daarbij 

raken de partijen steeds beter op elkaar ingespeeld. Ze kunnen snel met 

elkaar schakelen en raken vertrouwd met elkaars werkwijzen. Zo groeit ook 

het vertrouwen in elkaar, waardoor renovaties soepeler verlopen. Ook kan de 

gehele aanbestedings- en inkoopfase worden overgeslagen, wat een hoop tijd 

bespaart. De partijen kunnen gelijk aan de slag met de inhoud en er zit snel-

heid in het project. 

Uit het onderzoek “Planmatig renoveren door de ogen van woningcorpora-

ties’ (Jonge Honden, 2020) blijkt dat corporaties met een vaste samenwer-

kingspartner een positievere ervaring hebben ten opzichte van corporaties 

3. Samenwerken rondom renovaties

Ketensamenwerking
Ketensamenwerking, ook wel ketenintegratie genoemd, is een systema-

tische en strategische coördinatie van bedrijfsfuncties binnen de organi-

satie en tussen de organisaties in de keten. Het doel is om lange termijn 

prestaties van de individuele organisaties en die van de keten als geheel 

te verbeteren. Deze vorm van samenwerking is gebaseerd op openheid, 

vertrouwen en gedeelde belangen en is gericht op het behalen van voor-

delen (tijd, geld, kwaliteit) voor de verschillende partners.

https://ketensamenwerking.blog/wp-content/uploads/2020/10/Planmatig-renoveren-door-de-ogen-van-woningcorporaties.pdf
https://ketensamenwerking.blog/wp-content/uploads/2020/10/Planmatig-renoveren-door-de-ogen-van-woningcorporaties.pdf
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met een opdrachtnemer die ze puur voor één traject inschakelen. Deze posi-

tieve ervaring is sterk aanwezig in het contact met bewoners in de uitvoe-

ringsfase, over deze fase zijn corporaties meer tevreden als ze met een vaste 

uitvoeringspartner samenwerken.

Woonwaard in Alkmaar e.o.: grotere leercurve bij vaste partners
Bij Woonwaard werken ze nauw samen met twee vaste aannemers. ‘‘Zij 

leren samen, van elkaar en van de ervaringen die ze opdoen, en worden 

zo steeds beter in het contact met bewoners. Wij als corporatie profi-

teren van die leercurve omdat we langdurig met ze samenwerken,’’ 

vertelt Yvette Pronk, projectleider bewonersbegeleiding bij Woonwaard. 

Daarbij zorgen ze altijd voor één duidelijk loket voor de bewoner. ‘‘We 

willen voorkomen dat mensen zelf moeten beoordelen welke vraag 

waar thuishoort. Eén loket is daarom het fijnste. In principe is het in 

eerste instantie de aannemer want de meeste vragen gaan over wat er 

fysiek gebeuren gaat.’’

Beoordeling samenwerking onderzoek KWH
In het onderzoek ‘Samenwerking ketenpartners: waar liggen de 

kansen?’ van KWH blijkt dat corporaties en uitvoerders hun onderlinge 

samenwerking verschillend beoordelen. Corporaties geven de samen-

werking met hun aannemers een 7,3. Aannemers geven hun samen-

werking met corporaties omgekeerd een 7,7. Wellicht is het verschil te 

verklaren doordat corporaties in hun opdrachtgevers-rol kritischer zijn. 

Op basis van het onderzoek heeft KWH enkele tips, kansen en uitdaging 

voor deze samenwerkingen opgesteld. 

Tips Kansen Uitdagingen

• Besteed voldoende tijd 
aan elkaar leren kennen 
en begrijpen (openheid).

• Trek samen op in het 
gehele proces. Loop met 
elkaar mee.

• Maak duidelijke en meet-
bare afspraken.

• Strategische commit-
ment van beide kanten.

• Regelmatig contact (op 
alle niveaus).

• Laat de euro’s niet 
leidend zijn.

• Stem systemen op elkaar 
af.

• Denk vanuit een groter 
belang.

• Ken elkaars urgenties.
• Het begint met de juiste 

uitvraag.
• Vertrouw elkaar!

• Aannemers kunnen en 
willen meer oppakken 
(totaalonderhoud).

• Meer gebruik maken van 
de kennis in de markt.

• Doelstelling op verduur-
zamen.

• Continuïteit.
• Huurder meer centraal.
• Sturen op faalkosten.
• Nieuwbouw.
• Innovativiteit van de 

bouwsector benutten. 

• Openheid in elkaars 
werkzaamheden.

• Goed personeel.
• Personeelskosten.
• Voldoende gebruik 

maken van elkaars kennis.
• Verduurzaming.
• Digitalisering.
• Corporaties moeten 

voldoende regie houden.
• Implementatie van inno-

vatieve ideeën in traditio-
nele sectoren.

• Stijgingen in de bouw-
kosten.

• Dynamiek tussen alle 
partijen in de keten 
(meerdere aannemers en 
1 corporatie).

Hoe staat jouw woningcorporatie tegenover de samenwerking

  met uitvoerders van een renovatie? Pak de positionerings-

matrix op pagina 8 er nog eens bij. Waar staat jouw corporatie? 

En wat verwacht je van de uitvoerder? Moet dit in de eerste plaats een 

‘beheerder’ zijn die zich vooral richt op de bouwkundige ingreep en 

beperkt aandacht heeft voor huurders? Of wil je een ‘organisator’ die de 

werkzaamheden met aandacht voor de leefwereld van huurders inricht 

en waar nodig andere partijen (bijvoorbeeld gespecialiseerde bewoners- 

begeleiding) in het proces betrekt?

https://www.kwh.nl/updates/onderzoek-samenwerking-ketenpartners-waar-liggen-de-kansen
https://www.kwh.nl/updates/onderzoek-samenwerking-ketenpartners-waar-liggen-de-kansen
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3.1.2  Aandacht voor leefwereld 

Bewonerscontact en het daarbij inspelen op de behoeften van huurders 

tijdens een renovatietraject, speelt een belangrijke rol in de tevredenheid van 

huurders. De aannemer heeft hierbinnen veel invloed op hoe bewoners een 

renovatie beleven. Een uitvoerder kan bewust rekening houden met de leef-

wereld van de huurder en vertrouwen opwekken bij bewoners door mensen 

gerust te stellen en mee te denken. Een uitvoerder die geen rekening houdt 

met de leefwereld van huurders bereikt vaak het tegenovergestelde: 

wantrouwen en onrust. 

Werken vanuit de huurders
Het renovatieproces is dan ook steeds vaker ‘leefwereld gestuurd’. Dit bete-

kent dat de aannemende partij het werk anders moet inrichten: niet op de 

manier die voor de werknemers het handigst is, maar juist ingespeeld op de 

leefwereld van de bewoners. Dit kan bijvoorbeeld door gedragsregels in te 

stellen: geen toiletbezoek bij een huurder, niet eten in een woning, niet roken 

voor de deur en aan het einde van de dag alles opruimen en schoon achter-

laten. Daarnaast is het belangrijk om duidelijk te communiceren (zie ook 

hoofdstuk 4). Aannemers maken bijvoorbeeld voor elk huishouden een 

persoonlijke scheurkalender waarop precies staat wanneer er wat in de 

woning gebeurt. Geïnterviewde corporaties geven aan dat het hierbij extra 

van belang is om je aan die planning te houden, en direct contact met bewo-

ners op te nemen wanneer er iets anders gaat dan gepland. Kwetsbare bewo-

ners hebben al zoveel aan hun hoofd, dat het onverwacht afwijken van de 

planning voor extra onrust en stress zorgt. En dat kan leiden tot minder 

vertrouwen in de aannemer of corporatie.  

Schakel tussen technische collega’s en huurders
Veel vragen die bewoners tijdens de uitvoering hebben, gaan over praktische 

zaken waar de aannemer direct het antwoord op heeft. Bewonersbegeleiders 

van de uitvoerder kunnen daarbij makkelijk schakelen met hun technische 



33InhoudCover Inleiding Huurders betrekkenUtrecht Het proces Tilburg RotterdamSamenwerken

Renoveren in kwetsbare wijken / 3. Samenwerken rondom renovaties

collega’s en zodoende veel problemen van huurders snel oplossen. Ze vormen 

de brug tussen de wereld van de huurder én de wereld van de technische 

uitvoerders: zij begrijpen de zorgen van de huurder en weten precies wat een 

grootschalige renovatie voor effect heeft. Aan de andere kant herkennen ze 

ook wat technische collega’s nodig hebben om hun werk uit te kunnen 

voeren. Bewonersbegeleider Tessa Gooijer, werkzaam bij onderhouds- en 

renovatiebedrijf Logchies, noemt het voorbeeld van een meneer die doof is 

en weigert een gehoorapparaat te dragen. Zij seint de mensen die in zijn 

woning aan de slag gaan van tevoren even in waardoor de communicatie 

tussen de dove meneer en het technisch personeel een stuk soepeler 

verloopt.

Signaleren van problemen
Onderdeel van de bewonerscommunicatie is ook het signaleren van even-

tuele problematiek bij huurders en dit terugkoppelen aan de woningcorpo-

ratie. Tijdens een renovatie loopt het technisch personeel immers rond in de 

privéwereld van de huurder en kan hierdoor problemen zien die niet eerder 

zijn opgevallen, maar wel om actie vragen. Afspraken over het melden van 

eventuele misstanden zijn van belang om tot een goede opvolging van de 

signalen te komen. Vaak is daarbij de afspraak dat de aannemer de signalen 

meldt bij de corporatie. Die pakt het vervolgens op met het lokale zorg- en 

welzijnsnetwerk (zie ook paragraaf 3.2). De geïnterviewde corporaties bena-

drukken dat zij zelf altijd de schakel blijven tussen de huurder en het zorg- en 

welzijnsnetwerk. 

Een eerste indruk 
Op basis van de quickscan van Platform31 blijkt dat 93% van de woning-

corporaties afspraken maakt met de aannemer over het signaleren en 

terugkoppelen van problematiek bij huurders.

Samenwerking woningcorporatie en uitvoerder
Voorgaande maakt dat corporaties steeds vaker een grote omgevingssensiti-

viteit van uitvoerders verwachten. En dat steeds meer uitvoerders expertise 

en vaardigheden in huis hebben (gehaald) om hieraan gehoor te kunnen 

geven. Dit doen zij ook door de communicatie met bewoners tijdens verschil-

lende momenten in het traject over te nemen van woningcorporaties, al doen 

zij dit vrijwel nooit geheel zelfstandig. Volgens onderzoek van KWH in 

opdracht van de Renovatieversneller komt dat maar in 4 procent van de 

gevallen voor. In driekwart van de gevallen is de afdeling vastgoed verant-

woordelijk voor het betrekken van huurders bij de woningrenovatie. In de helft 

van de gevallen is dat de afdeling wonen. Bij een kwart is dat een bewonersbe-

geleider en bij 22% een bewonersconsulent. 

Het onderzoek ‘Hoe betrek je huurders succesvol bij duurzame renovatie?’ 

(KWH in opdracht van de Renovatieversneller) laat zien dat corporaties die het 

goed lukt om huurders te betrekken, aannemers selecteren die zich goed 

proberen te verplaatsen in de huurder. Aannemers met een woonconsulent 

worden bijvoorbeeld eerder geselecteerd. Ook de visie van de corporatie op 

het betrekken van huurders speelt een rol: een duidelijke visie leidt tot een 

goed plan van aanpak en daarmee scherpere afspraken hierover met uitvoer-

ders. Veel woningcorporaties zien de communicatie met bewoners dan ook 

als een belangrijke succesfactor en monitoren deze door het uitvoeren van 

tevredenheidsonderzoeken. 

https://www.platform31.nl/nieuws/renoveren-met-aandacht-voor-kwetsbare-huurders-eerste-resultaten-van-de-quickscan
https://www.kwh.nl/updates/hoe-betrek-je-huurders-succesvol-bij-duurzame-renovatie
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Woonstichting ‘thuis in Eindhoven: samen met de aannemer in  
de wijk
Woonstichting ‘thuis vindt het belangrijk om tijdens de woningreno-

vatie samen met de aannemer aanwezig te zijn in de buurt. Hiervoor 

gebruiken ze een al opgeleverde modelwoning. Bewoners kunnen er 

binnenlopen om de aannemer of de corporatie te spreken. Het laag-

drempelige contact is zeker voor kwetsbare huurders belangrijk. 

Volgens Irene de Bruijn, sociaal projectleider bij Woonstichting ‘thuis, 

worden kwetsbare huurders vaak overschat. ‘‘Maar vaak begrijpen ze 

niet helemaal wat er gaande is, of spreken ze de taal niet goed. Even bij 

ons binnen kunnen lopen om een vraag te stellen werkt dan goed.’’ 

Ook is het goed voor de samenwerking met de aannemer. De partijen 

leren elkaar goed kennen en kunnen snel schakelen bij problemen. 

‘‘Kwetsbare huurders hebben er baat bij als wij korte lijntjes met elkaar 

hebben, dan worden ze ook snel geholpen!’’ Maatschappelijke partners 

uit de wijk zijn ook welkom om de locatie te gebruiken. 

Woonstad Rotterdam onderzoekt inrichting van bewoners- 
begeleiding 
Woningcorporatie Woonstad Rotterdam onderzoekt momenteel welke 

inrichting van bewonersbegeleiding in welke situatie het meest passend 

is. Nico Ros en Peter Paul Lippinkhof, beide werkzaam op de afdeling 

wijkverbetering, lichten toe: “In een aantal projecten hebben we geëxpe-

rimenteerd met bewonersbegeleiding door een externe bewonersbege-

leider van de aannemer. Voorheen deden we deze bewonersbegeleiding 

vaak zelf. De opgedane ervaringen laten we momenteel onderzoeken 

door een trainee: in welke situatie wil je het via de aannemer laten doen 

en in welke situatie wil je het in eigen hand houden?”

3.2 Maatschappelijke partners en gemeenten
Woningcorporaties werken veel samen met maatschappelijke partners. Denk 

aan welzijnswerk, zorgorganisaties, de wijkagent en gemeentelijke afdelingen 

zoals schuldhulpverlening of wijkmanagers. Rondom een renovatieproject 

wordt deze samenwerking vaak geïntensiveerd. Hieronder gaan we in op de 

verschillende manieren waarop corporaties deze samenwerkingen insteken. 

Hoe staat jouw woningcorporatie tegenover de samenwerking 

met maatschappelijke partners rondom een renovatietraject? 

Pak de positioneringsmatrix op pagina X er nog eens bij. Is 

jouw corporatie een ‘organisator’ die het renovatietraject aangrijpt om 

de participatie van huurders te versterken? Of meer een ‘support’ die 

mensen helpt wanneer het nodig is, maar daar niet actief de samenwer-

king voor opzoekt?

3.2.1  Netwerk informeren

Woningcorporaties en uitvoerders komen voorafgaand en tijdens woningre-

novaties achter de voordeur en daar kunnen ze situaties tegenkomen waarbij 

ze maatschappelijke partners willen inschakelen. In een ideale situatie heeft 

het welzijnswerk de capaciteit om hiervoor extra inzet te leveren, maar uit de 

leerkring met woningcorporaties komt naar voren dat dit niet altijd het geval 

is. Het renovatietraject van de corporatie valt niet altijd binnen de taakopvat-

ting van de welzijnspartijen of er is niet voldoende capaciteit om snel te 

reageren op de signaleringen van de corporaties. Meerdere corporaties die wij 

spraken lossen dit op door ruim voor een renovatietraject hun wijkpartners in 

te lichten en samen een inschatting te maken van wat ze denken tegen te 

gaan komen. Welke kwetsbare huurders wonen er? Welke samenwerkings-

partners kunnen hierin ondersteunen? Sommige huurders hebben al externe 
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begeleiding, kan die begeleiding geïntensiveerd worden tijdens de renovatie? 

Het helpt daarbij als de corporatie haar huurders goed kent en van tevoren 

een inschatting maakt van waar extra inzet op nodig is. Op die manier kunnen 

maatschappelijke partners anticiperen op de extra ondersteuningsvraag. 

Andersom krijgt de corporatie waardevolle inzichten terug van haar partners. 

Die kunnen aangeven wat volgens hen de kwetsbaarheid van het complex is 

en wat zij zien als risicofactoren. Hierin kan het ook raadzaam zijn om de wijk-

agent te betrekken. De politie kan een inschatting maken van het risico waar 

corporatie en aannemer tegen aan kunnen lopen in het contact met huurders 

en helpen bij het tegengaan van ondermijning. 

Een eerste indruk 
Op basis van de quickscan van Platform31 blijkt dat:  

– 26% van de corporaties meestal het (sociaal) wijkteam of een zorg/

welzijnsorganisatie betrekt bij een renovatietraject, 57% doet dat 

soms en 17% doet dat niet. 

 – 95% van die corporaties die samenwerken met een sociaal wijkteam 

of een zorg- of welzijnsorganisatie verwijst bij problemen naar deze 

partijen door.

 – 54% van de corporatie die samenwerken met een sociaal wijkteam of 

een zorg- of welzijnsorganisatie gaat wel eens gezamenlijk met die 

partijen bij huurders op huisbezoek. 

3.2.2  Casuïstiekoverleg

Naast het informeren van het netwerk vindt er casuïstiekoverleg plaats tussen 

woningcorporaties en maatschappelijke partners in de wijk. Dit is geen nieuw 

gegeven. Veel corporaties bespreken casussen van huurders over wie zij zich 

zorgen maken, in reguliere gebieds- of werkoverleggen. Tijdens deze over-

leggen brengen corporaties ook casussen in van huurders die tijdens een 

renovatie mogelijk (extra) ondersteuning nodig hebben. Tijdens het overleg 

kan afgesproken worden om begeleiding aan te beiden, of, wanneer iemand al 

begeleiding krijgt, deze tijdelijk te verhogen. Ook kan worden bekeken of 

extra inzet van mantelzorgers mogelijk is tijdens de renovatie. 

Ondanks dergelijke afspraken om crisissituaties tijdens een renovatie te voor-

komen, komt het in de praktijk voor dat het toch weleens mis gaat. Tijdens 

een huisbezoek of in de uitvoering kan blijken dat extra inzet van een partner 

snel nodig is. Het voordeel van regulier casuïstiekoverleg is dat er al korte 

lijntjes zijn tussen medewerkers van verschillende organisaties. Daardoor is 

het makkelijker schakelen met elkaar rondom casussen. Dit versterkt het 

lokale netwerk. 

 

Area Wonen in regio Uden-Veghel: gebiedsplatforms
Woningcorporatie Area Wonen heeft contact met het zorgnetwerk 

binnen zogenoemde gebiedsplatforms. Dit zijn reguliere overleggen 

met onder meer gemeente, welzijnswerk, politie, vluchtelingenwerk en 

schuldhulpverlening. In die gebiedsplatforms worden cases besproken 

die spelen in een bepaald gebied. Tijdens een renovatie komt de corpo-

ratie bij iedereen over de vloer. Diana Janssens, sociaal projectmanager: 

‘‘Bij bepaalde mensen wist je nog niet dat er een kwetsbaarheid zat. Als 

we daar aan tafel komen, kunnen we dat direct inbrengen in die 

gebiedsplatforms en meteen kijken of we hulp in kunnen schakelen,’’ 

Naarmate de zorg intensiever wordt heeft de corporatie vaak minder 

contact met de zorgverlener, die neemt dat over. Het maatschappelijk 

werk pakt de lichtere cases op. Janssens: ‘‘Wanneer je tot de conclusie 

komt dat het een specialistische hulpvraag is dan schalen we op naar 

een ander samenwerkingsteam waar meer specialistische hulp zit.’’

https://www.platform31.nl/nieuws/renoveren-met-aandacht-voor-kwetsbare-huurders-eerste-resultaten-van-de-quickscan
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De Sleutels in Leiden en Voorschoten: extra overleggen waar nodig
‘‘Wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld in een vrij kwetsbare wijk, lassen we 

in het klein extra overleggen in met partners in de wijk’’ vertelt Marco 

Breur, sociaal projectleider bij woningcorporatie de Sleutels. Naast 

reguliere gebiedsoverleggen overlegt de corporatie in een klein team 

over casussen die spelen tijdens de renovatie. ‘‘Het doel daarvan: kijken 

welke bewoners via een van de partners in beeld komt en wie vanuit 

welke rol daarop actie gaat ondernemen. Het werkt goed als je het lijstje 

voor je hebt en echt kan doorverwijzen op dat moment.’’  

Signaleren huiselijk geweld 
Corporatiemedewerkers komen achter de voordeur, soms ook bij huur-

ders die verder geen andere personen of organisaties binnenlaten. Zo 

kan een woningrenovatie het moment zijn dat een bewoner toch de 

deur opendoet. Daarmee hebben corporatiemedewerkers een unieke 

positie om verborgen geweld te signaleren. Corporaties kunnen hier-

door een grote bijdrage leveren bij het bestrijden van huiselijk geweld 

en kindermishandeling. In de Handreiking huiselijk geweld voor corpo-

raties beschrijft Stichting Kadera hoe corporaties met huiselijk geweld 

en andere zorgwekkende signalen om kunnen gaan. Ze maakten een 

stappenplan: signaleren, intern overleg, gesprek huurder, signalen 

delen en de zorg of meldroute waarin ook de samenwerkingsroutes en 

partners worden beschreven. 

Servatius in Maastricht e.o.: signaleren, verbinden en activeren
Woningcorporatie Servatius stelde in 2019 een nieuw ondernemings-

plan op waarin ze bewust aandacht besteden aan hun samenwerking 

met netwerkpartners. Met een inclusieve stad als gemeenschappelijk 

doel werken ze aan een betere samenwerking. De gemeente heeft hier-

binnen een coördinerende rol, maar de corporatie ziet voor zichzelf ook 

een belangrijke bijdrage: voornamelijk in het ‘makkelijk’ achter de voor-

deur komen voor bijvoorbeeld reparatieverzoeken, onderhoud en reno-

vaties. De focus van Servatius ligt daarom op signaleren, verbinden en 

activeren. Medewerkers worden getraind in het herkennen van kwets-

bare situaties en het leggen van contacten met het netwerk. Ook facili-

teert de corporatie dat actieve huurders leren om zichzelf en elkaar te 

helpen.

Trias

Signaleren

Door ons werk komen we achter de voordeur. Als we zien dat iets 

niet goed gaat en huurders hulp nodig hebben, nemen we initiatief, 

gaan we in gesprek en initiëren dat netwerkpartners hulp en zorg 

aanbieden.

Verbinden

We leggen verbinding tussen huurders en professionals, brengen  

netwerkpartners met elkaar in contact en verbinden huurders ook 

onderling. Op deze wijze organiseren we een netwerk dat zich

steeds vaker zelf vindt.

Activeren

We stimuleren zelfstandigheid en verwachten dat onze huurders 

meedoen. We trainen en faciliteren vrijwilligers zodat ze hun rol in 

de buurt kunnen nemen en geven ze eigen verantwoordelijkheid.

https://www.valente.nl/wp-content/uploads/2020/02/2018_Handreiking_Huiselijk_geweld_voor_woningcorporaties.pdf
https://www.valente.nl/wp-content/uploads/2020/02/2018_Handreiking_Huiselijk_geweld_voor_woningcorporaties.pdf
https://www.servatius.nl/uploads/tx_dddownload/Sociaal_Beleid_Samen_Doen_web_DEF__002__01.pdf
https://www.servatius.nl/uploads/tx_dddownload/Sociaal_Beleid_Samen_Doen_web_DEF__002__01.pdf
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AVG: wat is wel mogelijk?
Deelnemers aan de leerkring ‘Renoveren met aandacht voor kwetsbare 

huurders’ geven aan dat de AVG, de algemene verordening gegevens-

bescherming, het uitwisselen van informatie met partners in de weg 

kan zitten. Dit kan voorkomen worden door duidelijke richtlijnen op te 

stellen over welke informatie onder welke condities mag worden uitge-

wisseld. De publicatie ‘Privacy in het sociaal domein: het pettenvraag-

stuk’ biedt hiervoor nuttige handvatten. Het instrument ‘Kiezen en 

Delen’ van Toezicht Sociaal Domein geeft aan de hand van dilemma’s 

informatie aan professionals over hoe om te gaan met informatiever-

strekking in het sociaal domein. Ook zijn hierin verwijzingen naar o.a. 

convenanten en juridische richtlijnen over het delen van informatie te 

vinden. Ook is de AVG Routeplanner van Aedes relevant. 

3.2.3  Gezamenlijke huisbezoeken

Vanwege de problematiek van hun huurders kiezen sommige woningcorpora-

ties voor een intensievere vorm van samenwerking. Zij gaan samen met 

bijvoorbeeld een medewerker van het wijkteam of maatschappelijk werk op 

huisbezoek bij de huurders. De aannemer of corporatie kan zich dan focussen 

op de technische opname en het doornemen van de planning, terwijl de 

medewerker van het wijkteam kijkt hoe het met de bewoner gaat en of (extra) 

ondersteuning nodig tijdens de renovatie. Ook kan deze medewerker een 

eventuele doorverwijzing regelen. 

Het is raadzaam afspraken te maken met de gemeente zodat doorverwezen 

huurders snel geholpen worden en niet op een lange wachtlijst terecht 

komen. Dat zou het vertrouwen van huurders schaden. Daarbij is het handig 

als huurders nog voordat de renovatie begint de juiste ondersteuning krijgen. 

Dat maakt ze vaak weerbaarder tijdens de renovatie zelf.

Meerdere corporaties geven aan dat dergelijke afspraken niet altijd mogelijk 

zijn, zeker bij een groot aantal woningen kan de druk bij bijvoorbeeld de 

gemeente oplopen. Gemeenten benadrukken dan ook dat zij maar één zo’n 

traject tegelijk aan kunnen of maar één keer per jaar. Zodoende kiezen corpo-

raties ervoor om de meest kwetsbare complexen niet tegelijk aan te pakken, 

maar bijvoorbeeld één per jaar. 

Rochdale in Amsterdam e.o.: samen met het wijkteam langs de 
deur
In de aanloop naar een groot woningrenovatieproject zoekt woningcor-

poratie Rochdale de samenwerking op. Samen met organisaties uit het 

sociaal domein voert Rochdale een huisbezoekprogramma uit. Henrike 

Klok, roerganger huisvesting kwetsbare groepen bij Rochdale: “Een 

technisch beheerder en een medewerker sociaal beheer gaan dan 

samen bij bewoners langs. Naast een kennismaking vertellen we over 

de renovatie en tegelijkertijd krijgen we een beeld of de huurder het 

zelfstandig wonen aankan of dat er een vorm van ondersteuning nodig 

is.” Door deze aanpak probeert Rochdale preventief problemen te 

signaleren en deze samen met partners aan te pakken. Klok benadrukt 

daarbij dat goede afspraken met de gemeente van belang zijn: “De 

preventieve aanpak heeft consequenties voor de gemeente. Als we 

investeren in die huisbezoeken en zo verwachtingen scheppen, is het 

wel belangrijk dat eventuele signalen ook daadwerkelijk worden opge-

pakt.” 

Bron: Overlast voorkomen in de wijk (Platform31, 2019)

https://www.programmasociaaldomein.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/wijkteams-en-het-pettenvraagstuk
https://www.programmasociaaldomein.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/wijkteams-en-het-pettenvraagstuk
https://kiezen-en-delen.nl/
https://kiezen-en-delen.nl/
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/risicomanagement/gegevensbescherming/routeplanner-nieuwe-privacywetgeving-voor-woningcorporaties.html
https://www.platform31.nl/publicaties/overlast-voorkomen-in-de-wijk
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3.2.4  Een centrale locatie in de buurt

In wijken en buurten waar veel sociale vraagstukken spelen, organiseren 

sommige woningcorporaties een plek waar burgers met hun vragen terecht 

kunnen. Zowel voor vragen rondom de renovatie als eventuele behoefte aan 

bijvoorbeeld ondersteuning, taalles of schuldhulpverlening. Door dit samen 

met partners te doen worden bewoners ontzorgd: zij kunnen op één centraal 

punt terecht. Dit centrale punt kan een lege modelwoning zijn, een buurt-

huis, een keet van de aannemer maar ook een busje dat als ontmoetingsplek 

tijdens de renovatie in de buurt wordt gezet. In coronatijd proberen corpora-

ties en partners bewoners vaker in de buitenlucht te ontmoeten, bijvoor-

beeld door met een koffiekar de wijk in te gaan of worden er gezamenlijk met 

wijkpartners online spreekuren gehouden. Doordat wijkpartners elkaar regel-

matig tegenkomen op deze locatie, verbetert ook de onderlinge samenwer-

king. Partijen leren elkaar kennen, weten elkaar beter te vinden en snappen 

ook beter waar bewoners met bepaalde problemen terecht kunnen. 

Portaal in Midden-Nederland: mobiele woonkeet 
Woningcorporatie Portaal gebruikt in samenwerking met zorg- en 

welzijnsorganisaties een mobiele woonkeet. In eerste instantie als infor-

matie- en vraagpunt voor bewoners bij een complex dat gerenoveerd 

werd. Maar toen bleek dat bewoners ook met andere vragen kwamen, 

werden het sociaal wijkteam en zorg- en welzijnsorganisaties uitgeno-

digd in de woonkeet. Samen kunnen zij het brede scala aan vragen van 

de huurders direct beantwoorden. Naast de verkregen informatie zijn 

de huurders heel blij met het luisterende oor dat het team van de Woon-

keet biedt. Naast de complexbeheerder zijn de bewoners nu ook 

vertrouwd geraakt met andere professionals in de wijk en is het makke-

lijker voor huurders om met hen in contact te treden. 

Buurtpunt Rochdale in Amsterdam e.o.
Samen met wijkpartners opende woningcorporatie Rochdale een 

buurtpunt midden in de Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam 

Nieuw-West. In deze wijk worden woningen gerenoveerd én is de 

gemeente bezig met het verbeteren van de leefbaarheid en openbare 

ruimte. Het buurtpunt is verbonden met zo’n twintig organisaties die 

samenkomen in een eenduidig ontvangstloket voor bewoners. In het 

buurtpunt werkt Rochdale samen met het stadsdeel van de gemeente 

en maatschappelijke organisaties aan een huisbezoekenprogramma en 

houden ze een sociaal en een corporatie spreekuur. Projectmanager 

Ronald van Dijk legt uit dat ze hier van twee gescheiden werelden één 

wereld proberen te maken. In het buurtpunt kunnen bewoners laag-

drempelig informatie krijgen: over hun woningrenovatie maar ook om 

in contact te komen met maatschappelijke organisaties. Van Dijk: 

‘‘Voorheen verdwaalden bewoners vaak in een woud aan dienstverle-

ning, nu is de zorg dichter bij de bewoners. Alle professionals die in het 

buurtpunt werken zien het als hun taak om de bewoners direct met de 

persoon te verbinden die ook daadwerkelijk het antwoord heeft op hun 

vragen. Dus we zijn afgestapt van het doorverwijzen en afserveren.’’ Zo 

is de zorg niet alleen dichter bij bewoners, maar ook bij Rochdale zelf: 

de lijntjes tussen de corporatie, gemeente en zorg- en welzijnspartners 

zijn een stuk korter. 



39InhoudCover Inleiding Huurders betrekkenUtrecht Het proces Tilburg RotterdamSamenwerken

Renoveren in kwetsbare wijken / 3. Samenwerken rondom renovaties

Wijkwerkbedrijf Selwerd in Groningen: renovatieklussen voor en 
door bewoners
Het Wijkwerkbedrijf in de Groningse wijk Selwerd is een soort uitzend-

bureau voor de wijk. Zij helpt bewoners met een afstand tot de arbeids-

markt aan de slag te gaan en ervaring op te doen met werk. Het 

wijkwerkbedrijf haalt betaalde klussen binnen en speelt die door naar 

bewoners. Daarvoor werken ze nauw samen met woningcorporaties die 

druk bezig zijn met het duurzaam renoveren van hun bezit in de wijk. 

Bewoners doen klussen zoals het verzorgen van de catering voor de 

aannemer of het helpen bij het schoon opleveren van woningen. Naast 

het opdoen van werkervaring, leren bewoners ook elkaar én hun wijk 

beter kennen. Het geld dat het Wijkwerkbedrijf overhoudt, stroomt 

terug de wijk in: hiermee worden bewonersinitiatieven ondersteund of 

opgezet. 

Zorgorganisatie, gemeente en corporatie slaan handen in één
Zorgorganisatie Philadelphia, woningcorporatie de Alliantie en de 

gemeente Almere sloegen de handen in een om de leefbaarheid in 

twee complexen in een buurt in Almere Buiten te verbeteren terwijl de 

corporatie woningrenovaties uitvoert. ‘‘Normaal levert de zorgpartij 

zorg en de corporatie woningen, en that’s it. Soms is een andere aanpak 

nodig waarbij we niet enkel naar het cliënten- en bewonersperspectief 

kijken maar ook de buurt betrekken,’ vertelt Dámaris Siahaija, adviseur 

maatschappelijke huisvesting bij de Alliantie. Daarom besloot de Alli-

antie een prijsvraag uit te zetten waarin ze drie zorgorganisaties 

vroegen een visie te formuleren op de wijze waarop de leefbaarheid hier 

kon worden verbeterd. Philadelphia, werkzaam met mensen met een 

(licht) verstandelijke beperking, werd gekozen dankzij hun werkwijze 

Mooi Leven: een visie op samenleven in de wijk waarbij de gelijkwaardig-

heid van cliënten, hun ouders, begeleiders en bewoners centraal staat. 

Nicola RichardsHet wijkwerkbedrijf is onderdeel van het Wijkbedrijf Selwerd

https://wijkbedrijfselwerd.nl/initiatieven/wijkwerkbedrijf/
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De organisatie begeleidt op die manier cliënten in de betreffende 

complexen. Siahaija is daar blij mee: ‘‘Het probleem zit hem niet in de 

kwetsbare huurders, maar er ontstaat pas een probleem als ze niet de 

juiste ondersteuning krijgen. Daarom zoeken we zo nadrukkelijk naar 

samenwerking met maatschappelijke partners en de gemeente. In deze 

constructie met Philadelphia is dan ook het grootste voordeel: mensen 

krijgen begeleiding en wij hebben een aanspreekpunt!’’

De renovatie vormt een fantastisch haakje om in de buurt aan de slag te 

gaan. ‘‘Er is verandering gaande, bewoners zijn daardoor al in beweging 

en dan voelen mensen sneller de urgentie om te veranderen,’ vertelt 

Marijne Liese, business & community developer van woonlocatie 

Oslostraat van Philadelphia. De drie partijen komen regelmatig bij elkaar 

in een regiegroep om door te spreken hoe ze het beste samen kunnen 

optrekken en om de gezette stappen te evalueren. Gezamenlijk is een 

community builder bekostigd die bezig is met het versterken van de 

sociale cohesie. Liese: ‘‘Zo helpen we cliënten onderdeel te zijn van de 

maatschappij. Dat is vaak een doel van een zorgorganisatie, maar dat 

lukt niet als je enkel focust op het individu, je hebt daar de buurt voor 

nodig.’’
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Woonstad Rotterdam: inspelen op laaggeletterdheid

Hoi Spik!
We gaan jouw 

huis opknappen.

DEEL 1

Oh, waarom?
Kom binnen!

mina

Omdat als jouw keuken, 
wc of badkamer erg oud 

is, je een nieuwe krijgt.

keuken

toilet
badkamer

CKECK LIST:

binnenkant

mina
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In Rotterdam heeft ongeveer 21 procent van de inwoners moeite met 
lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden – dit is bijna twee keer 
het landelijk gemiddelde. Woonstad Rotterdam loopt hier dagelijks 
tegenaan. Hoe zorgen zij ervoor dat zij hun huurders bereiken en 
betrekken? Hierover vertelt Kevin van Eikeren, adviseur project- en 
bewonerscommunicatie bij Woonstad Rotterdam.  
 

Woonstad Rotterdam beheert ruim 50.000 sociale huurwoningen in verschil-

lende (kwetsbare) wijken in Rotterdam. “In sommige wijken is bijna een derde 

van de inwoners laaggeletterd”, aldus Van Eikeren. “Vaak is dit een onzicht-

baar probleem: veel huurders zijn verbaal wel heel sterk. Cruciaal is dus om op 

het juiste niveau te communiceren. Het doel is dat de ander 100% begrijpt wat 

je bedoelt. Daarmee proberen we ook de afstand die mensen voelen tussen 

‘ons systeem’ en hun leven te verkleinen.” 

 

Gebruik van persona’s  
Erg belangrijk in de communicatieaanpak van Woonstad Rotterdam, is maat-

werk. Om communicatie tijdens het renovatietraject toe te spitsen op de 

huurder, werkt Woonstad Rotterdam met persona’s. “Een persona doet geen 

recht aan de diversiteit van bewoners maar helpt wel. In totaal hebben we zes 

persona’s die allemaal specifieke eigenschappen hebben. De ene persona is 

bijvoorbeeld laag zelfredzaam en communiceert liever offline, de andere 

persona is zeer zelfredzaam en proactief. Daarop kun je je communicatie-

aanpak afstemmen. Uitgangspunt is dat de persona die de meeste hulp of 

begeleiding nodig heeft in het complex, de communicatie moet kunnen 

begrijpen. Je middelen zijn zo sterk als die persona.” 

Geen woorden maar beelden  
Bij huurders waar de taalvaardigheid laag is, maakt Woonstad Rotterdam 

gebruik van visueel materiaal. “Als mensen vooral intuïtief reageren en een 

lage taalvaardigheid hebben, dan heeft het eigenlijk geen zin om met uitge-

breide brochures en brieven te werken”, vertelt Van Eikeren. “Dan geven we 

de voorkeur aan visualisaties en infographics. Zo hebben we vorig jaar in 

Spangen, een wijk met veel laaggeletterdheid waar we 32% corporatiebezit 

hebben, geëxperimenteerd 

met striptekeningen in plaats 

van brieven. Het resultaat 

was de strip Spik en Spang: 

strips in zo simpel mogelijke 

taal waarbij de cartoons ook 

echt schetsen zijn van colle-

ga’s en bewoners. Zo kwam 

onder andere Otto de bewo-

nersbegeleider erin voor, die 

uitlegt hoe de ventilatie 

(knop) werkt.’’  

  

Taalambassadeurs  
Om te checken of de communicatieboodschap ook daadwerkelijk aankomt bij 

de huurders, zet Woonstad Rotterdam taalambassadeurs in. Dit zijn mensen 

die moeite hebben (of hadden) met lezen en schrijven en dus vanuit een erva-

ringsdeskundige blik naar de tekst kijken. “We leggen onze taalambassadeurs 

verschillende communicatiematerialen voor, van een webpagina tot een 

uitgeschreven brief. Is het begrijpelijk? Wat kan beter? Hierdoor kunnen we 

onze communicatie nog begrijpelijker en laagdrempeliger maken.” 

Meer weten? Lees ook het uitgebreide interview met Kevin van Eikeren van 

Woonstad Rotterdam.

Renoveren in kwetsbare wijken / Woonstad Rotterdam: inspelen op laaggeletterdheid

https://vng.nl/sites/default/files/Sociaal_Domein/2019/Beleidskader-taal-Rdam.pdf
https://www.woonstadrotterdam.nl/
https://www.platform31.nl/nieuws/de-woorden-van-woonstad-rotterdam
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De manier waarop je communiceert, bepaalt óf je bewoners bereikt en hoe 

het contact met bewoners verloopt. Huurders in een kwetsbare situatie zijn 

niet altijd makkelijk te bereiken of schieten door gevoelens van onmacht of 

stress sneller in de weerstand. Bovendien is het door de huidige coronape-

riode, waarbij fysiek contact minder mogelijk is, moeilijker om deze huurders 

te bereiken. Dit hoofdstuk behandelt eerst hoe woningcorporaties zicht 

krijgen op hun huurdersbestand en daarna hoe zij hun participatie- en 

communicatie-inzet vorm geven.

4.1 Zicht op de doelgroep 
Een belangrijke eerste stap in het communicatietraject is het bepalen van het 

doel(en) van de communicatie. Het bereiken van de groep huurders is voor 

iedere corporatie van belang. Niet alleen om bij aanvang van het renovatietra-

ject de eerdergenoemde 70% te behalen, maar ook om huurders gedurende 

de renovatie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en hiermee het 

renovatietraject te vergemakkelijken. Naast het bereiken van huurders 

proberen veel corporaties huurders ook te laten participeren in het traject. Dit 

kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door bewoners mee te laten 

denken over het communicatiemateriaal of het werken met sleutelfiguren en 

ambassadeurs in de wijk. In de volgende paragrafen wordt afzonderlijk inge-

gaan op communicatie en participatie. 

Van systeemwereld naar leefwereld
In de interviews met de verschillende woningcorporaties komen meerdere 

malen de termen systeemwereld en leefwereld aan bod – en met name de 

kloof tussen beide werelden. In de systeemwereld voert rationeel handelen 

vaak de boventoon terwijl het handelingsperspectief van huurders zich 

midden in de samenleving afspeelt. Dit spanningsveld is herkenbaar in de 

dynamiek tussen corporatie en huurders en maakt het voor corporaties nood-

zakelijk om de communicatiestrategie op de leefwereld van huurders af te 

stemmen. In situaties waarin mensen een risicovolle keuze moeten maken, 

bijvoorbeeld het instemmen met een renovatie, houden mensen zich liever 

vast aan een bestaande, vertrouwde situatie – ongeacht bewezen aantrekke-

lijkere alternatieven. Des te meer moeite moet een corporatie vaak doen om 

de bewoner te overtuigen, te bereiken en te betrekken. Het verkleinen van de 

kloof tussen de systeemwereld en de leefwereld is hierbij de eerste stap, juist 

4. Huurders bereiken en betrekken

Een eerste indruk
Op basis van de quickscan ‘Renoveren met aandacht voor kwetsbare 

huurders’ uit september 2020 van Platform31 blijkt dat:

 – 90% van de woningcorporaties een vast contactpersoon heeft die 

bereikbaar en beschikbaar is voor vragen van huurders;

 – 80% gebruik maakt van een persoonlijke renovatieplanning voor 

huurders waarin precies staat wat er op welke dag gebeurt in de 

woning;

 – 63% gebruik maakt van procesbeschrijvingen waarin per fase van het 

renovatietraject de werkzaamheden en gevolgen voor huurders 

worden beschreven; 

 – 57% gebruik maakt van visueel materiaal (bijvoorbeeld een praat-

plaat of een visueel overzicht);

 – 30% een energiecoach inzet, die bewoners ondersteunt rondom 

duurzaamheidsvraagstukken. 

https://www.platform31.nl/nieuws/renoveren-met-aandacht-voor-kwetsbare-huurders-eerste-resultaten-van-de-quickscan
https://www.platform31.nl/nieuws/renoveren-met-aandacht-voor-kwetsbare-huurders-eerste-resultaten-van-de-quickscan
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bij de groep kwetsbare huurders. Dit doe je door te werken vanuit het 

perspectief van de bewoner: hierdoor zie je wat hen tegenhoudt of wat voor 

hen juist de meerwaarde van een renovatie kan zijn. 

Huurders in beeld 
Goed zicht op huurders is volgens verschillende geïnterviewde woningcorpo-

raties nodig om de communicatie en participatie af te stemmen op de 

huurder. Een huurder die over goede Nederlandse taalvaardigheid beschikt, 

begrijpt een standaard nieuwsbrief waarschijnlijk veel beter dan een huurder 

die vrijwel geen Nederlands spreekt of laaggeletterd is. En een vlog heeft 

veelal een groter bereik onder jongere huurders dan onder oudere huurders. 

Het in kaart brengen van de groep huurders doen corporaties op verschil-

lende manieren, zoals beschreven in paragraaf 2.1. Ook de manier waarop 

corporaties deze resultaten vervolgens vertalen in hun communicatie- en 

participatieaanpak varieert. Sommige corporaties passen alleen de taal aan, 

bijvoorbeeld eenvoudiger taalgebruik en eventueel communicatiemateriaal 

in andere talen, of communiceren in beeld, bijvoorbeeld met praatplaten.  

Area Wonen in regio Uden-Veghel: aansluiten bij leefwereld van 
huurders
Woningcorporatie Area Wonen Veghel is erg gericht op het verkleinen 

van de kloof tussen de systeem- en leefwereld. Sociaal projectmanager 

Diana Janssens licht toe: “De corporatie – en dus de systeemwereld – 

bepaalt dat een renovatie nodig is en brengt vervolgens, vanuit 

diezelfde systeemwereld, in kaart welke werkzaamheden uitgevoerd 

moeten worden. De vertaalslag naar de leefwereld van huurders is dan 

in veel gevallen nog niet gemaakt. Van groot belang is om eerst de leef-

wereld van bewoners in beeld te brengen en vervolgens aan te sluiten 

op deze leefwereld in de manier waarop een renovatietraject en de 

communicatie daaromheen wordt ingericht.”

Woonwaard communiceert met behulp van persona’s 
Woningcorporatie Woonwaard in de regio Alkmaar en Heerhugowaard is 

momenteel bezig met de uitwerking van persona’s. Projectleiders 

bewonersbegeleiding Yvette Pronk en Nadja Degenhart lichten toe: “In 

ieder complex willen we kijken welke type bewoners (persona’s) er 

wonen, zodat we uiteindelijk weten dat in complex X ongeveer 10% 

persona A, 30% persona B en 15% persona C woont. Aan deze persona’s 

koppelen we communicatiemiddelen zodat de communicatie ook echt 

toegespitst wordt op bepaalde typen bewoners.” In het verleden richtte 

de corporatie zich vooral op de gemiddelde huurder en het behalen van 

draagvlak. Pronk: ‘‘Door te kijken naar de samenstelling van persona’s 

en de behoeften in de verschillende fasen, ben je meer afgestemd op 

de behoeften van de huurders. De behoeften in voortraject, uitvoering 

en nazorg kan namelijk behoorlijk verschillen.’’

Hoe hebben huurders het liefst contact met hun woningcorporatie?
Uit onderzoek van het KWH blijkt dat ongeveer de helft (46%) van de 

huurders het liefst via de telefoon contact heeft met hun corporatie. 

Ook geven huurders soms de voorkeur aan contact per e-mail (16%), 

persoonlijk met een medewerker op het kantoor van de corporatie 

(13%) of persoonlijk in eigen wijk of wooncomplex (7%). Slechts 3% van 

de respondenten wil graag contact via de website, bijvoorbeeld via een 

contactformulier of een huurdersportaal. Het KWH noemt dit opval-

lend, aangezien een groot aantal corporaties de laatste jaren sterk inzet 

op een huurdersportaal.

https://www.kwh.nl/media/files/Publicaties/Special_dienstverlening_DEF.pdf
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Ook focussen verschillende corporaties zich op persoonlijk contact door in 

hun aanpak standaard huisbezoeken op te nemen, waarbij met name kwets-

bare huurders vaker bezocht worden. Ook zijn er corporaties die een aanpak 

ontwikkelen vanuit persona’s, zoals bijvoorbeeld Woonwaard en Woonstad 

Rotterdam doen. 

De invloed van de coronacrisis
De huidige coronapandemie, met de bijbehorende maatregelen, heeft een 

grote invloed op het contact tussen woningcorporaties en huurders, aange-

zien fysieke ontmoeting veel minder mogelijk is. Activiteiten vanuit corpora-

ties, waaronder informatiebijeenkomsten en informele buurtborrels, vinden 

veel minder tot niet plaats. Ook de fysieke huisbezoeken die veel corporaties 

aan hun huurders brengen, zijn in een andere vorm gegoten. Aanvankelijk 

maakten de huisbezoeken plaats voor telefonisch en soms digitaal contact. 

Niet alle bewoners beschikken echter over een computer of over voldoende 

technische vaardigheden om mee te kunnen komen. Onderzoek van KWH 

(2021) laat zien dat huurders een voorkeur hebben voor telefonisch contact; 

digitaal contact is dan ook - ondanks de pandemie - nauwelijks toegenomen. 

De coronapandemie leidde verder tot allerlei acties bij corporaties om te 

checken of (kwetsbare) huurders zich, ondanks de maatregelen, redden. Zo 

belde een team van corporatie Parteon alle ouderen met twee belangrijke 

vragen: “Hoe gaat het met u?” en “Heeft u hulp nodig?” De meeste bewoners 

bleken zich te redden, dankzij familie en vrienden. Voor anderen is samen met 

de gemeente hulp ingeschakeld van verschillende organisaties. 

Tegenwoordig gaan corporaties weer op huisbezoek. Daarbij wordt uiteraard 

1,5 meter afstand gehouden en een mondkapje gedragen (zie ook de Hand-

reiking Werken op 1,5 meter binnen de Woondiensten van Aedes, FNV 

Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen). Dit geldt ook voor reparatiewerkzaam-

heden, grootschalig onderhoud en renovatiewerkzaamheden in bewoonde 

staat. Corporaties zijn daarbij inventief hoe zij bewoners proberen te bereiken 

en betrekken bij de werkzaamheden. 

Corona-proof communiceren
Volgens woningcorporatie Vidomes vraagt de coronaperiode om innova-

tieve oplossingen. Omdat de corporatie haar bewoners van de Prof. 

Henketstraat in Delft vanwege corona niet kan uitnodigen voor een 

bezichtiging in de modelwoning, namen ze een video op. Op deze manier 

informeert Vidomes haar huurders over de aanstaande renovatie.
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4.2  Instemming van huurders
In de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Woningwet is de inspraak 

van huurders vastgelegd via een huurdersorganisatie of bewonerscommissie. 

De laatste praat namens de huurders met de woningcorporatie over prakti-

sche zaken op complex- of straatniveau, waaronder onderhoud en schoon-

maak. Een huurdersorganisatie heeft daarentegen een formele positie. Zij 

maken samen met gemeente en corporatie prestatieafspraken en praten 

namens alle huurders over bijvoorbeeld huurverhoging, (groot) onderhoud en 

aanwijzing van woningen. In het geval van slopen, renoveren en verbouwen 

heeft de huurdersorganisatie adviesrecht. Een kanttekening is dat de meer 

kwetsbare huurders vaak niet in een huurdersorganisatie of bewonerscom-

missie zitten. Corporaties geven aan zoekende te zijn in hoe zij deze huurders 

goed kunnen bereiken en betrekken, zeker in kwetsbare wijken en buurten. 

Dit doen zij niet via de formele organen, maar door te investeren in (persoon-

lijke) contacten met alle huurders voorafgaand aan een renovatie (zie para-

graaf 2.1). 

Betrekken van huurders
Uit onderzoek van KWH2, dat is uitgevoerd onder 115 corporatiemedewerkers, 

blijkt dat woningcorporaties huurders vooral betrekken om met goede infor-

matie verwachtingen te managen en het proces goed te laten verlopen. Het 

betrekken van huurders gaat in de meeste gevallen tot en met het 

meedenken (63%) en het informeren (26%). Het daadwerkelijk meebeslissen 

van huurders is in mindere mate aan de orde (11%). Ook geeft een aantal 

corporatiemedewerkers (14%) aan dat het veel moeite kost om huurders te 

betrekken. De geringe ontvankelijkheid voor verduurzaming bij (kwetsbare) 

huurders speelt hierbij een rol, evenals het ontbreken van een duidelijke visie 

op de positie van de huurder. 

Ook is er een spanningsveld tussen huurders te vroeg of juist te laat te 

betrekken, zo blijkt uit de leerkring ‘Renoveren met aandacht voor kwetsbare 

huurders.’ Soms is nog niet duidelijk of een buurt of complex gesloopt gaat 

2. KWH (2020). Betrekken van huurders bij duurzaamheidstrajecten. 

worden of dat er een grootschalige renovatie gaat plaatsvinden. De ene 

corporatie gaat hier al wel over in gesprek met de huurdersorganisatie of 

bewonerscommissie, de ander stelt het nog even uit tot er meer helderheid is. 

Verwachtingenmanagement is hierbij belangrijk. “Als je het vroegtijdig 

bespreekt, dan zie je dat sommige mensen geen tapijt meer durven te kopen, 

maar soms kan het nog jaren duren voordat er echt iets gebeurt”, aldus een 

deelnemer aan de leerkring. 

Woonstad Rotterdam: geen behoefte aan meedenken 
Volgens woningcorporatie Woonstad moet een corporatiemedewerker 

er niet zomaar vanuit gaan dat iedereen actief betrokken wil zijn bij 

participatietrajecten. Kevin van Eikeren van Woonstad Rotterdam licht 

toe: “Het is een technocratische fantasiewereld om te denken dat 

iedere huurder wil participeren. In onze beleving heeft een groot deel 

van de huurders er geen behoefte aan om mee te denken over hoe iets 

eruit komt te zien. Veel mensen willen gewoon dat de leiding gerepa-

reerd wordt, dat de huur niet te hoog wordt en dat ze volwaardig mee 

kunnen doen aan de samenleving. We maken wel ruimte voor partici-

patie als die behoefte er is. Als die behoefte er niet is, dan moet je het 

daar ook gewoon bij laten.”

Besluitvorming lastiger in hoogbouw
Het onderzoek ‘Bewonersparticipatie bij verduurzaming hoogbouw’ 

(Platform31, 2019) laat zien dat besluitvormingsprocessen met bewo-

ners van hoogbouw vaak ingewikkelder zijn dan bij grondgebonden 

woningen3. Bewoners wonen dicht op elkaar en werkzaamheden aan 

één woning zorgen voor overlast in het hele gebouw. De woning van 

een huurder kan pas over vijf weken aan de beurt zijn om ‘gedaan te 

3. ‘Bewonersparticipatie bij verduurzaming hoogbouw’ (Platform31, 2019)

https://www.platform31.nl/publicaties/bewonersparticipatie-bij-verduurzaming-hoogbouw
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worden’, maar het lawaai is er vanaf het begin van de verbouwing. Daar-

naast is er sprake van overlast in de gemeenschappelijke ruimte: werklui 

op de galerij, bouwmaterialen in de hal en lift. De gemeenschappelijke 

ruimten zelf zijn vaak ook nog onderdeel van de renovatie. 

Minimaal 70% 
Naast adviesrecht van een huurdersorganisatie rondom slopen, renoveren en 

verbouwen, moet hierover eveneens instemming aan individuele huurders 

worden gevraagd. Zo geldt – zoals vastgelegd in de Woningwet – voor 

complexen met minimaal tien huurwoningen de zogenaamde 70 procent-

regeling: minimaal 70% van de huurders moet toestemming geven voor het 

uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden. Geeft minder dan 70% van de 

huurders toestemming, dan kan de renovatie niet worden uitgevoerd. Dit 

maakt het creëren van voldoende draagvlak onder huurders voor woningcor-

poraties heel belangrijk. 

De standaardbewoner of -huurder bestaat daarbij niet. Grofweg zijn er drie 

typen huurders te onderscheiden: de actieven, afnemers en afhankelijken. Zij 

hebben allemaal een andere houding en mogelijke reactie op het communi-

catie- en participatietraject vanuit de woningcorporatie. Aan het besluitvor-

mingsproces nemen vooral de actieven deel. Voor het verkrijgen van 

voldoende instemming (de 70 procent norm) is betrokkenheid van zoge-

noemde ‘afhankelijken’ noodzakelijk, zeker in complexen of buurten waar de 

draagkracht onder druk staat. Extra inzet op deze groep draagt ook bij aan 

een soepeler verloop van het renovatieproces. Corporaties organiseren in dit 

kader bewonersavonden en bezoekjes aan buurten en complexen die al zijn 

gerenoveerd. Daarnaast versturen zij brieven met uitleg en ontwikkelen visua-

lisaties en vlogs. 

Typen huurders binnen participatie
Er zijn volgens hoogleraar Vincent Gruis van TU Delft grofweg drie 

typen huurders: de actieven, afnemers en afhankelijken. Zij hebben 

allemaal een andere houding en mogelijke reactie op het communi-

catie- en participatietraject vanuit de woningcorporatie. 

 – De actieven, ook wel vakbondsmensen genoemd, voelen zich 

betrokken. Ze nemen deel aan huurdersraden of in gesprekken met 

corporatiemedewerkers. Deze huurders kunnen veel betekenen voor 

het project: op zowel een bevorderende maar ook een blokkerende 

manier. Het is geen optie om ze niet te betrekken. Leg de situaties en 

keuzes duidelijk aan hen uit. Lege toezeggingen of beloften zijn uit 

den boze. 

 – De afnemers vormen de grootste groep in een complex. Dit zijn huur-

ders die netjes de huur betalen, geen zin hebben in gedoe en niet 

zozeer de behoefte voelen om mee te praten. Qua participatie is 

deze groep weinig actief. Zolang een aanbod reëel is en de overlast 

beperkt, zal instemming vaak relatief makkelijk te verkrijgen zijn. 

 – De afhankelijken vormen de doelgroep die naast de corporatie vaak 

afhankelijk zijn van de zorg van andere instanties. Deze bewoners 

kunnen er vaak niet veel onzekerheden bij hebben. Zij hebben geen 

tijd en ruimte om deel te nemen aan participatieprocessen. Deze 

mensen hebben bijvoorbeeld vaker baat bij een wisselwoning of 

extra hulp tijdens de renovatie.

Bron: Lokalisering van het woonbeleid. Kansen en risico’s (De Jong, Vermeulen,  
De vernieuwde Stad, 2016)

https://www.devernieuwdestad.nl/fileadmin/user_upload/Publicaties/Stadspapers_en_themapublicaties/2016_Lokalisering_van_het_Woonbeleid.pdf
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Sluit aan op de leefwereld
In dit hele proces van instemming komt het doel van de renovatie zeker aan 

de orde. Natuurlijk heeft de woningcorporatie een eigen doel, het bijdragen 

aan de verduurzamingsopgave. Voor bewoners geldt dit niet. In hun leefwe-

reld zijn andere zaken van belang. Een deel van de huurders (zie paragraaf 1.1) 

heeft moeite de energierekening te betalen en gaat daarom zuiniger met 

energie om. Voor hen is het interessant te weten welke financiële gevolgen de 

renovatie voor heeft. Voor anderen is de verbetering van het binnenklimaat 

belangrijk. Informatie over de te bereiken gezondheidsvoordelen zijn voor 

hen interessant. 

Huurders met storytelling enthousiast maken
Woningcorporatie Goed Wonen Gemert is pas tevreden als 100% van 

hun huurders de renovatie goedkeurt. Om dat doel te bereiken, heeft 

Goed Wonen verschillende communicatiematerialen ontwikkeld, waar-

onder een film en brochures, en maakt de corporatie gebruik van story-

telling. Huurders vertellen hun verhaal en delen niet alleen wat goed 

gaat, maar ook wat tegenvalt. Andere huurders kunnen deze verhalen 

lezen op de website, sociale media en in de krant.

Woonreis in acht fasen
BAM Wonen heeft een concept voor succesvolle bewonersparticipatie 

bij verduurzamingstrajecten. Dit concept, Woonreis genaamd, kent acht 

fasen, waarbij de eerste vijf gericht zijn op het verkrijgen van de 

70%-participatie. Dit proces stelt de huurder centraal en kan van enkele 

weken tot een jaar duren.

1. Bewustwording: maak uw plannen duidelijk aan bewoners en inven-

tariseer hun vragen en bedenkingen. Schat in hoe enthousiast of 

opstandig de bewoners zijn en stem uw communicatiestrategie 

daarop af.

2. Oriëntatie: onderzoek hoe u regelmatig met bewoners in contact 

kunt komen; stel bijvoorbeeld een bewonerscomité in en deel 

nieuwsupdates.

3. Interesse: stel een informatiebrochure samen met uw plannen en 

mogelijkheden. Organiseer een bijeenkomst waar u bewoners infor-

meert en met ze in gesprek gaat.

4. Besluitvorming: breng uw plan in stemming en zorg hierbij dat iedere 

bewoner de mogelijkheid heeft om te stemmen. Dit kan per post, 

online of face to face.

Auke Herrema (gemaakt in opdracht van Logchies)
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5. 70% Participatie: bij een instemming van minimaal 70% verstuurt u 

een brief om iedere bewoner te informeren over het akkoord en hoe 

de verdere planning en communicatie zal verlopen.

6. Voorbereiding werkzaamheden: geef regelmatig een nieuwsupdate 

van de planning. Ga thuis langs om de plannen voor de desbetref-

fende woning door te nemen, vragen te beantwoorden en zorgen 

weg te nemen. 

7. Uitvoering werkzaamheden: informeer iedereen over de voortgang. 

Loop met bewoners voor aanvang van de werkzaamheden door hun 

huis of alles klaar is om aan de slag te gaan. Laat na afloop zien wat is 

veranderd en leg duidelijk uit hoe eventuele apparaten te bedienen.

8. Wonen: houd een tevredenheidsenquête onder de bewoners en 

organiseer een terugkomdag om resultaten te delen en het succes 

met elkaar te vieren. Sluit het project af met een laatste brief aan de 

bewoners.

Bron: White paper ‘De bestaande woningvoorraad verduurzamen, hoe doe je dat?’  
BAM Wonen

4.3  Communicatie tijdens een renovatietraject 
Gedurende het renovatietraject communiceren woningcorporaties met huur-

ders over het traject zelf: wat staat de huurders te wachten, welke planning 

kunnen ze verwachten en op welke manier kunnen ze participeren in het 

traject? Het renovatietraject kan veel stress opleveren bij huurders, zeker als 

het een renovatie in bewoonde staat is waarbij in de woning zelf wordt 

gewerkt. Bewoners kunnen zich daardoor overvallen voelen of angstig omdat 

zij niet weten wat er op hen afkomt. Ook kunnen zij zo druk zijn met dagelijkse 

beslommeringen dat ze deze extra druk er niet bij kunnen hebben. Denk aan 

mensen die op het bestaansminimum leven en niet weten of ze financieel het 

einde van de maand halen. De rek kan eruit zijn. Om deze mensen tegemoet 

te komen, is aansluiting bij hun leefwereld belangrijk. Wat voor hen van belang 

is, telt. Wordt daar geen gehoor aan gegeven, dan kan dit tot veel weerstand 

leiden en vertraging van de uitvoering. Dit kan voorkomen worden door de 

huurder stap voor stap mee te nemen in het proces, aandacht te hebben voor 

zijn of haar opmerkingen en daarop te anticiperen. 

Bij deze communicatie zijn onderstaande aspecten belangrijk: 

 – Volsta niet met algemene informatie over het renovatietraject, maar maak 

deze persoonlijk: wat verwacht u wanneer van de huurder? Wees duidelijk 

in de acties die van de huurder worden gevraagd. Zorg ervoor dat ze een 

heldere beschrijving (mee)krijgen hoe ze deze acties kunnen uitvoeren. 

Schrap alle informatie die niet nodig is om de gevraagde actie uit te voeren.

 – Geef bewoners met positieve ervaringen uit eerdere renovatieprojecten 

een rol in het communicatieproces. Mensen staan sneller open voor infor-

matie die afkomstig is van mensen uit de eigen gemeenschap. 

 – Bij mensen met stress of een taalachterstand is het belangrijk te kiezen 

voor een persoonlijke benadering. Een brief kan bijvoorbeeld te afstande-

lijk overkomen of niet worden begrepen, terwijl een telefoontje de vertrou-

wensband versterkt en zekerheid geeft dat de huurder de boodschap écht 

begrijpt – eventueel na het beantwoorden van vragen. 

 – De kans is ook groter dat de huurder dingen onthoudt wanneer u het 

gesprek face-to-face voert. Dat voorkomt dat de huurder niet wordt afge-

leid. Vraag eventueel aan het einde of de huurder kan herhalen wat jullie 

hebben afgesproken. Schrijf de gemaakte afspraken op of laat de huurder 

dat zelf doen – zeker bij een telefonisch gesprek. 

 – Help huurders afspraken onthouden door een herinnering te sturen. Stuur 

bijvoorbeeld een sms’je of een WhatsApp-berichtje. Bedenk ook dat niet 

iedereen handig is met digitale formulieren of een online account. Vraag 

daarom wat de voorkeur heeft: moeten we u (ook) per post of telefonisch 

benaderen?

https://www.bamwonen.nl/bestaande-woningvoorraad-verduurzamen-hoe-doe-je-dat
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 – Laat de huurder ook zelf nadenken over hoe hij kan bijdragen aan het 

traject. Wanneer hij iets noemt, vraag dan door over de concrete haalbaar-

heid.

 – Hanteer simpel taalgebruik: liefst niveau B1, vermijd jargon. Maak in brieven 

slim gebruik van kopjes, zorg voor voldoende witruimte en een toegankelijk 

lettertype en eventueel plaatjes of pictogrammen als extra ondersteuning.

Persoonlijke tint dankzij een foto
Verschillende geïnterviewde woningcorporaties geven aan dat het 

belangrijk is om communicatie zo persoonlijk en laagdrempelig moge-

lijk te maken. Door bijvoorbeeld een foto van een corporatiemede-

werker op te nemen, is het voor een huurder vaak veel gemakkelijker 

om contact te zoeken. Wil Aendekerk en Patrick Coenen van woning-

corporatie HEEMwonen in Kerkrade lichten toe: “In onze informatiefol-

ders staan standaard de algemene telefoonnummers en een foto van 

de betrokken medewerkers. Hierdoor wordt contact opnemen echt 

laagdrempelig.” Ook woningcorporatie Woonwaard doet dit. Projectlei-

ders Yvette Pronk en Nadja Degenhart vertellen: “Om het communica-

tietraject zo laagdrempelig mogelijk te maken, hebben we letterlijk 

foto’s van onszelf gemaakt. Vervolgens hebben we posters opgehangen 

met daarop onze eigen foto’s en een uitnodiging voor een buurtfeestje 

met bewoners. De opkomst was erg hoog, daaruit maken we op dat het 

dus werkte!”

Zet de huurder centraal
BAM Wonen voert grootschalige renovaties uit, ook in de kwetsbaarste 

wijken van Nederland. Het levert veel lessen op over de communicatie 

met bewoners. Henry Jongerden, manager Renovatie Concepten, 

vertelt: “In kwetsbare wijken merken we dat bewoners andere zorgen 

kennen. We maken meer tijd om zorgen over werkzaamheden of veran-

deringen in hun woning en woonlasten weg te nemen. En om het 

vertrouwen van deze bewoners niet te schaden, is het ongelofelijk 

belangrijk dat we onze afspraken nakomen. Dat geldt altijd natuurlijk, 

maar extra in kwetsbare wijken. Sommige bewoners kunnen er niet 

mee omgaan als je niet op het afgesproken tijdstip komt. Daar moet 

elke medewerker zich bewust van zijn en naar handelen. Daarnaast 

doen we altijd een rondje aan het einde van de werkdag wanneer we in 

een woning bezig zijn. Zeker in kwetsbare wijken besteden we daar 

aandacht aan. We leggen dan uit wat we hebben gedaan en wat bijvoor-

beeld dat pijpje is dat uit het platfond steekt. Soms raakt iets bescha-

digd, bijvoorbeeld doordat je met een schroevendraaier langs de muur 

bent gekrast. Dan laten we het zien en geven uitleg over hoe we het 

gaan oplossen. Dan ben je de problemen voor. Ook leidt het tot 

tevreden bewoners.”

https://www.bamwonen.nl/expertise/renovatie/conceptuele-renovatie/bam-wooncollectie-voor-bestaande-bouw
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4.4  Inzet van de juiste taal en middelen
Persoonlijk contact met de (kwetsbare) huurder is een vereiste, zoals verschil-

lende woningcorporaties in ons praktijkonderzoek aangeven. Voor de start 

van de uitvoering van een renovatietraject gaat vrijwel altijd een medewerker 

van de corporatie (vaak een bewonersbegeleider), al dan niet samen met de 

aannemer, op één of meerdere huisbezoeken. In sommige gevallen behoren 

huisbezoeken tot de standaardaanpak van corporaties. In andere gevallen is 

het maatwerk en gaat de corporatie op bezoek bij huurders die niet reageren 

op brieven of telefonisch contact. Pas achter de voordeur kun je een goed 

beeld vormen van de achtergrond en behoeften van de huurder(s). Je bouwt 

een band op met de bewoner en kunt op die manier vertrouwen en draagvlak 

creëren. Ook tijdens en na de renovatiewerkzaamheden houdt de mede-

werker van de corporatie en/of aannemer een vinger aan de pols. 

Huismeester Willem van Staedion: de smeerolie van het renovatie-
traject
Willem de Lange is ruim 22 jaar werkzaam als complexbeheerder bij de 

Haagse woningcorporatie Staedion en heeft menig huurder door een 

renovatietraject heen geholpen. “Het geheim zit hem in aandacht”, 

aldus De Lange. “Ik ga langs bij mensen, luister naar ze en stel ze gerust. 

Mensen voelen dat, ze vertrouwen je. Soms ga ik dagelijks langs als dat 

nodig is. Op die manier is er ook minder weerstand als je een keer nee 

moet verkopen. Ook als de woning bijna klaar is, blijf ik nog zes tot acht 

weken in beeld. Dat noem ik de nasleep. Dan kom ik een bewoner tegen 

en vraag ik: wordt het al netjes? Soms moet er nog een kraantje worden 

gefikst, dat regelen we dan meteen.”

Bron: artikel Huismeester Willem: De smeerolie van het renovatietraject (Platform31)

Een range van middelen 
Door de complexiteit en diversiteit van de groep huurders, zoeken woningcor-

poraties naar goede manieren om te communiceren: welke middelen werken? 

Soms kiezen corporaties voor algemene communicatiemiddelen, denk 

bijvoorbeeld aan een informatiefolder, een maandelijkse nieuwsbrief of een 

digitale video of vlog – zie ook hieronder. De inhoud van dergelijke middelen is 

dan bestemd voor de gehele buurt of complex en bevat voor iedereen dezelfde 

informatie. Een nadeel daarvan is dat huurders met beperkte taalvaardigheid 

bepaalde tekstonderdelen niet of nauwelijks begrijpen en hierdoor dus niet 

bereikt worden. Steeds vaker kiezen corporaties daarom voor communicatie 

op maat, bijvoorbeeld door communicatie toe te spitsen op een selecte groep 

huurders door gebruik te maken van persona’s. Soms wordt de communicatie 

ook op maat gemaakt voor één huurder. Dit kan bijvoorbeeld door een 

persoonlijke kalender te maken waarin de planning van het renovatietraject 

staat en wat er op welk moment van de huurder gevraagd wordt. 

Vloggende jongeren in Nijmegen
Wat vinden jongeren in de Kolping, een buurt in Nijmegen, van de werk-

zaamheden in hun wijk? Om (jongere) bewoners meer te betrekken bij 

de vernieuwing van de buurt, heeft woningcorporatie Talis – samen  

met een aantal organisaties – jongeren gevraagd te vloggen over het 

renovatie- 

traject. 

https://www.platform31.nl/nieuws/huismeester-willem-de-smeerolie-van-het-renovatietraject
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Een video over de vernieuwing van de Amsterdamse Deysselbuurt 
Woningcorporatie Rochdale vertelt in een informatieve video meer over 

de aanpak van de vernieuwing van de Deysselbuurt.  

Kenmerken 
Eén van de belangrijkste aandachtspunten in communicatie is dat de bood-

schap begrijpelijk is voor de huurder – ook voor huurders met minder goede 

taalvaardigheden. Geadviseerd wordt om B1-taalniveau te hanteren: 

eenvoudig Nederlands, bestaande uit korte, eenvoudige en actieve zinnen. 

Bovendien gaven verschillende woningcorporaties tijdens de leerkring aan 

dat B1-niveau ook prettig leesbaar is voor mensen met een hoger taalniveau. 

Dit roept ook de vraag op: hoe bereiken corporaties huurders die de Neder-

landse taal onvoldoende beheersen? 

Uit onze quickscan is gebleken dat ongeveer 8% van de corporaties gebruik 

maakt van materiaal in andere talen dan het Nederlands. Een kanttekening is 

overigens wel dat huurders die geen Nederlands spreken, niet per definitie in 

hun moedertaal wel kunnen lezen. Met communicatiemateriaal in een andere 

taal los je dus niet altijd het probleem op. Daarom gebruiken woningcorpora-

ties steeds vaker beeld naast of in plaats van tekst. Ook doen corporaties gere-

geld een beroep op hulp van een familielid, kennis of collega van de huurder.

Verschillende talen en dialecten 
Verschillende talen en dialecten kunnen voor een uitdaging zorgen in 

het contact met huurders. Leonie Lammers, woonconsulent bij woning-

corporatie Thús Wonen, legt uit: “Ik werk in Friesland en de eerste vraag 

die ik van een huurder kreeg, luidde: spreek je ook Fries? Sommige 

huurders spreken alleen Fries, daar moet je als corporatiemedewerker 

wel rekening mee houden. Daarnaast heb ik ook veel te maken met 

vluchtelingen, bijvoorbeeld uit Syrië, Eritrea, Afghanistan en Somalië. Ik 

merk dat het gebruik van WhatsApp goed werkt bij deze groep; je kunt 

hiermee namelijk foto’s en plaatjes versturen die veel beter begrepen 

worden dan een regulier telefoongesprek. Kortom, de juiste taal, taal-

niveau en medium kiezen, is maatwerk.”

Woningcorporatie HEEMwonen werkt in het zuiden van Limburg en 

heeft ook te maken met dialectsprekende huurders. Wil Aendekerk en 

Patrick Coenen van HEEMwonen lichten toe: “Als je dit dialect niet 

verstaat, heb je als woningcorporatie een probleem. Omgekeerd, als je 

in het Nederlands communiceert, loop je het risico dat huurders jou 

niet begrijpen. Voor wijkconsulenten, huismeesters en aannemers is 

het een pre dat ze het dialect beheersen. Dit helpt ook bij het 

opbouwen van een band met de huurders en krijgen van vertrouwen.”

https://vimeo.com/465042874
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Gebruik makkelijke woorden
Via deze tool kun je checken of een bepaald woord B1-niveau is.  

De rol van huurders bij communicatie 
Om ervoor te zorgen dat huurders echt worden bereikt, betrekken woning-

corporaties huurders bij hun communicatiemateriaal of -aanpak. Twee derde 

van de deelnemers aan de leerkring “Renoveren met aandacht voor kwets-

bare huurders’ vindt dat je communicatiematerialen altijd moet testen met de 

doelgroep, volgens een derde hoeft dat niet. Sommige corporaties, waar-

onder WoonCompas in Ridderkerk, bepalen met behulp van een klankbord-

groep in hoeverre de communicatie bij de strategie past en of het de juiste 

toon en stijl heeft. Ook wordt soms de hulp van taalambassadeurs ingezet, die 

zelf laaggeletterd zijn. Woningcorporatie Woonstad Rotterdam laat bijvoor-

beeld taalambassadeurs meelezen in de communicatie. Welke woorden zijn 

moeilijk te begrijpen? Welke zinnen zijn te lang? Welke praktische informatie is 

ontoegankelijk? In sommige gevallen kan dit een stapje verder gaan en geven 

taalambassadeurs uitleg over de renovatie of de nieuwe installatie in de 

verbouwde huurwoning. 

Woningcorporatie Habion betrekt huurders bij het vormgeven van 
communicatie 
Transformatiemanager Els van Betten en projectmanager René Ploeger 

van Habion lichten toe: “We vragen bijvoorbeeld onder de huurders of 

er iemand is die verstand heeft van taal (bijvoorbeeld een gepensio-

neerd docent Nederlands of een (ex-)journalist) en die het leuk vindt om 

met onze communicatie mee te lezen en (mede) vorm te geven. Geza-

menlijk bekijken we dan in hoeverre de brief begrijpelijk en toegankelijk 

is en of we eventueel nog wat verbeteringen kunnen doorvoeren – 

bijvoorbeeld een visualisatie toevoegen of een schema opnemen. Een 

(ex-)journalist die ook nog deel uitmaakt van de doelgroep heeft 

immers meer gevoel bij en kennis van wat wel en niet aanslaat. Daar-

door verbeteren we kwaliteit, betrokkenheid en draagvlak. Bovendien 

vinden huurders dit ook leuk om te doen.”

https://www.ishetb1.nl/
https://www.ishetb1.nl/
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Werken met taalambassadeurs 
Om te checken of de communicatieboodschap ook daadwerkelijk 

aankomt bij de huurders, zet Woonstad Rotterdam taalambassadeurs 

in. Dit zijn mensen die moeite hebben (of hadden) met lezen en 

schrijven en dus vanuit een ervaringsdeskundige blik naar de tekst 

kijken. “We leggen onze taalambassadeurs verschillende communica-

tiematerialen voor. Is het begrijpelijk? Wat kan beter? We hebben ook 

twee taalambassadeurs gefilmd toen ze verschillende teksten van 

Woonstad Rotterdam doornamen om collega’s de reacties te laten zien. 

Hierdoor zie je precies wat struikelblokken in de tekst zijn: ‘kun je dat 

niet wat simpeler opschrijven’ of ‘zo erg Jip-en-Janneke-taal hoeft ook 

weer niet’.

4.5  Ondersteunende buurtactiviteiten
Woningcorporaties organiseren verschillende activiteiten om de sociale inter-

actie in een complex, maar ook de relatie tussen de huurder en de corporatie 

te versterken. Dit kunnen inhoudelijke bijeenkomsten zijn, bijvoorbeeld bewo-

nersavonden en spreekuren die vóóraf en gedurende de renovatie plaats-

vinden. Daarnaast organiseren corporaties ook informele activiteiten om de 

sociale interactie tussen huurders onderling en met de corporatie te 

vergroten en hun betrokkenheid bij de buurt of het complex te versterken. 

Thermometer
Samen met de aannemer Caspar de Haan geeft Woonstichting ‘thuis 

huurders die midden in een renovatie zitten, een thermometer die ze 

achter het raam kunnen plakken. Huurders kunnen deze thermometer 

zetten op groen, oranje of rood, afhankelijk van hoe het met de huurder 

tijdens de renovatie gaat. Staat de thermometer op rood, dan neemt 

een corporatiemedewerker contact op met de huurder.
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De frietkar van HEEMwonen 
De Limburgse woningcorporatie HEEMwonen laat een frietkar op de 

opleverdag van het project komen. Zo kunnen ze gezamenlijk met de 

betrokken huurders op een losse en ongedwongen manier het project 

officieel afsluiten en met elkaar evalueren. Ook zijn er diverse werk-

mensen bij – denk aan een monteur, loodgieter en schilder – die ter 

plekke nog klusjes kunnen oppakken. En dat werkt volgens de corpora-

tiemedewerkers perfect. 

Groendag voor en door huurders van Woonstichting ‘thuis 
Woonstichting ‘thuis: groendag voor en door huurders om omgeving 

van wijk/complex te vergroenen
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Kom Drienen: een ontmoetingsruimte voor de buurt
In de wijk Klein Driene in Hengelo, een typische wederopbouwwijk met 

veel kleinere woningen in het goedkopere huursegment, zijn de afge-

lopen vier jaar ruim 500 woningen opgeknapt. Er wonen flink wat bewo-

ners die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Daarom is in 

november 2018 Kom Drienen geopend, een ontmoetingsruimte voor 

en door buurtbewoners. Hier kunnen ze terecht voor ontmoeting en 

verschillende activiteiten, bijvoorbeeld het lenen van gereedschap uit 

de buurtgereedschapskast of boeken uit de buurtboekenkast. Buren 

koken er samen en onderhouden de buurtmoestuin. Ook kunnen 

bewoners in Kom Drienen terecht met vragen aan welzijnspartij 

Wijkracht en Welbions, die er hun spreekuren houden.

Op de stoep met soep voor huurders
Al 14 weken lang staan honderden vrijwilligers dagelijks spontaan met 

soep op de stoep in regio Haaglanden. Deze soep wordt geheel vrijwillig 

gemaakt door Haagse Horeca met gedoneerde groenten van West-

landse tuinders. Het doel is om wat extra liefde te verspreiden onder 

mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Het is een 

gezamenlijk initiatief van de Participatiekeuken, Welzijn Rijswijk, Rotary 

Rijswijk, Rijswijk Wonen en Vidomes.

Een bijzonder moment vond plaats in maart in het seniorencomplex aan 

de Professor Meijerslaan in Rijswijk. Hier werd het 40.000ste bakje soep 

uitgedeeld aan een bewoonster. Naast de soep ontving ze een mooie 

bos bloemen.
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Talis in Nijmegen e.o.: opruimdagen samen met bewoners
Om het mensen makkelijk te maken, organiseert de Nijmeegse woning-

corporatie Talis opruimdagen vóór en met bewoners, waarbij ook de 

wijkbeheerders uit andere wijken komen helpen. Talis zet afvalcontai-

ners is de wijk waar huurders op die dag onbeperkt afval in kunnen 

gooien. Volle containers worden vervangen door lege. De bereidwillig-

heid om elkaar te helpen is groot. Naast een opgeruimd huis ontstaan 

er verschillende gesprekken, leggen mensen onderling contact en 

wordt er een waar feestje van gemaakt. 

Een eerste indruk 
Op basis van de quickscan van Platform31 is gebleken dat iets meer dan 

de helft van de woningcorporaties (53%) buurtactiviteiten tijdens de 

renovatie uitvoert om kwetsbare huurders beter te bereiken. Veelge-

noemde activiteiten zijn informatiebijeenkomsten (met name in het 

begin van het renovatietraject) en spreekuren. Andere activiteiten zijn 

opruimdagen (om de huurder voor te bereiden op de renovatie), groen-

dagen (om de gerenoveerde wijk te vergroenen door en voor bewoners) 

en festiviteiten als een buurtbarbecue, borrel en startfeest.

Renoveren in kwetsbare wijken / 4. Huurders bereiken en betrekken

https://www.platform31.nl/nieuws/renoveren-met-aandacht-voor-kwetsbare-huurders-eerste-resultaten-van-de-quickscan
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Bijlage: Overzicht van geïnterviewde woningcorporaties 

Naam corporatie Locatie Aantal woningen

Area Uden en Veghel, Noord-Brabant 8.700

De Sleutels Leiden, Zuid-Holland 8.000 

Habion Verspreid over heel Nederland 12.500

HEEMwonen Kerkrade en Landgraaf, Zuid-Limburg 10.000

Rentree Deventer, Overijssel 3.800 

Rochdale Amsterdam, Zaandam, Purmerend, Diemen en Landsmeer, Noord-Holland 36.000

Talis Nijmegen en Wijchen, Gelderland 14.000

Tiwos Tilburg, Noord-Brabant 7.500

Woonstad Rotterdam Rotterdam, Zuid-Holland 60.000

Woonwaard Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk, Noord-Holland 14.500
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