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Voorwoord
Voor u ligt mijn masterthesis, die de afsluiting vormt van de masteropleiding Planologie die ik de
afgelopen tweeënhalf jaar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heb gevolgd. Nadat ik in de
zomer van 2013 de bachelor GPM afrondde was deze master, gericht op vastgoed en
grondmanagement, een logische vervolgstap. In het eerste jaar van de opleiding heeft dit onderzoek
op een laag pitje gestaan in verband met bestuurswerk bij Studievereniging Mundus, maar vanaf
september 2014 heb ik vanuit de stage die ik liep bij adviesbureau Companen en vooral ook daarna
veel tijd in dit onderzoek geïnvesteerd. Het onderzoek gaat over particuliere woningverbetering, een
onderwerp dat deels vanuit Companen maar zeker ook vanuit mijn eigen interesse naar voren is
gekomen. Steeds meer lokale overheden willen immers graag beleid richten op kwaliteitsverbetering
in de bestaande particuliere woningvoorraad, maar er zijn weinig gemeenten die precies weten hoe
zij dit effectief vorm kunnen geven. Mijn onderzoek probeert gemeenten die hiermee worstelen een
houvast te bieden. Het schrijven van de scriptie was een bij vlagen moeizaam maar vooral erg
leerzaam en interessant proces. Ik ben dan ook tevreden met het eindresultaat en zie het als een
waardige afsluiting van de opleiding.
Vanaf deze plaats wil ik graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan deze
masterthesis. Allereerst de respondenten die mij gedurende het onderzoek te woord hebben
gestaan. Het was ontzettend fijn om te ervaren hoe behulpzaam en meedenkend de verschillende
professionals, beleidsmakers en woningbezitters waren. Speciale dank gaat uit naar prof. dr. Peter
Ache, mijn begeleider vanuit de Radboud Universiteit. Zijn adviezen, suggesties en feedback heb ik
als zeer waardevol en nuttig ervaren. Ook Pim Tiggeloven, mijn begeleider bij Companen, heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de vormgeving van het onderzoek waarvoor ik hem graag wil
bedanken. Tot slot bedank ik iedereen die mij gedurende dit lange proces mentaal heeft
ondersteund en soms ook inhoudelijk heeft geadviseerd. Dit geldt voor mijn ouders, mijn vriendin
Lisanne, mijn (ex-)huisgenootjes en goede vrienden Luc, Ben en Freek, mijn schoonouders en
natuurlijk alle studiegenoten die mij tijdens één van mijn vele koffiepauzes bij Mundus vergezelden.
In februari 2016 begin ik met de Educatieve Master Aardrijkskunde aan de Radboud Docenten
Academie, maar in de zomer zit mijn studententijd er dan toch echt op. Na zeven jaar aan de
Radboud Universiteit gestudeerd te hebben mag ik het dan eindelijk laten zien: aan het werk!
Thijs Brom
Nijmegen, 18 november 2015
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Samenvatting
Nederlandse gemeenten richten zich in hun woonbeleid steeds minder op nieuwbouw, maar
verleggen hun focus naar de bestaande woningvoorraad. Een aanzienlijk gedeelte van de
woningvoorraad veroudert namelijk in rap tempo: in 2013 waren 50.000 woningen in slechte staat
en het tienvoudige (500.000) kon als zorgwekkend worden aangemerkt. Behalve dat achterstallig
onderhoud gevaar met zich mee kan brengen is het ook in het belang van het toekomstbestendig
maken van woningen, het verbeteren van het woonklimaat en de doorstroming op de woningmarkt
om de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad op peil te houden. De gemeente heeft hierin dus
een aantal belangen en zodoende wil zij haar beleid hier graag op richten. Een aanzienlijk deel van de
woningvoorraad is echter geen publiek- of corporatiebezit: ruim tweederde van alle woningen in
Nederland is eigendom van een particulier. Het spanningsveld wat zich aandient omvat dat de
gemeente wil ingrijpen in een gedeelte van de woningvoorraad waarover zij nauwelijks iets te zeggen
heeft. De belangrijkste vraag waar veel gemeentes dan ook mee zitten is: hoe kunnen we hier toch
op sturen? Het opnemen van de genoemde focus in de gemeentelijke woonvisie is namelijk één ding,
maar een effectieve manier vinden om daadwerkelijke particuliere woningverbetering te realiseren is
een tweede. Er is dus behoefte aan concreet houvast ten aanzien van nieuwe oplossingsrichtingen.
Deze behoefte leidt tot de doelstelling van het onderzoek:
Doel van dit onderzoek is stedelijke gemeenten te adviseren over beleidsinstrumenten gericht
op particuliere woningverbetering door drie nieuwe uitwerkingen van de nieuwe benadering
kritisch te analyseren en de adviezen, kansen en valkuilen hieruit te destilleren.
Met ‘de nieuwe benadering’ wordt gedoeld op de nieuwe rol van de overheid zoals geschetst door
Schuitemaker en Wassenberg (2013): van ordenen en sturen naar toelaten en regisseren. Dit artikel
is gebruikt als aanleiding voor het onderzoek en geeft richting aan het analyseren van de cases. De
centrale vraag die uit de doelstelling voortvloeit luidt dan als volgt:
Hoe kunnen stedelijke gemeenten gebruik makend van nieuwe instrumenten op lange termijn
en grote schaal effectief particuliere woningverbetering realiseren?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een meervoudige vergelijkende case study opgezet. Er
zijn drie gemeenten geselecteerd die in dit onderzoek zijn geanalyseerd: Schiedam, Den Haag en
Lelystad. Deze zijn niet zonder reden uitgekozen: de nieuwe benadering zoals hierboven beschreven
wordt nog niet breed toegepast. Deze drie gemeenten zijn volgens het eerder genoemde artikel
proactief bezig met het zoeken naar een effectieve aanpak en kunnen zodoende als pioniers worden
aangemerkt. Voor de analyse zijn in totaal 19 respondenten geïnterviewd. Per casusgemeente is er
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een semigestructureerd gesprek gevoerd met in ieder geval de verantwoordelijke ambtenaar van de
gemeente en één of meerdere eigenaar-bewoners die met de aanpak geconfronteerd worden.
Daarnaast is er per casus een aantal andere relevante actoren (vanuit de/het in die casus betrokken
adviesbureau, bank, bouwbedrijf, woningcorporatie, et cetera) benaderd. De drie steden worden
geanalyseerd op basis van een nieuwe koppeling tussen twee gevestigde theoretische benaderingen.
De beleidsarrangementenbenadering (van Tatenhove, Arts en Leroy, 2000), een theorie uit de
beleidswetenschap die beleid niet enkel bestudeert als op zichzelf staand maar vooral ook in het licht
van (politieke, sociale, discursieve en juridische) veranderingen in de context waarin het beleid wordt
gevoerd, is gekoppeld aan de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991). Die theorie, afkomstig uit de
sociale psychologie, probeert het gedrag van mensen te verklaren via de houding, sociale norm en
ervaren gedragscontrole. Deze laatste dimensie is er één waar de gemeente op kan sturen: door het
gemak te vergroten en belemmeringen weg te nemen ervaart de eigenaar-bewoner wellicht een
positievere gedragscontrole waardoor die sneller geneigd is particulier woningverbetering te
realiseren. Uitgebreide analyse van de aanpakken in de drie steden heeft geresulteerd in een zeer
uitgebreide tabel met adviezen, kansen en valkuilen die gezamenlijk het antwoord op de centrale
vraag vormen. Een selectie van de meest waardevolle adviezen is hieronder weergegeven.
Aspect

Categorie
Beleid

Algemeen

Taken gemeente
Houding gemeente
Actoren

Beleidsarrangementen
benadering

Hulpmiddelen
Spelregels

Theorie van gepland
gedrag

Ervaren
gedragscontrole

Adviezen, kansen en valkuilen
Doelgericht en specifiek
‘Bottom-up’ en met kleine stappen
Betrek meekoppelende belangen
(o.a. duurzaamheid, betaalbaarheid)
Verleiden en overhalen
Begeleiden en faciliteren
Geduldig en klantgericht
Niet dwingen en lastig vallen
Verbreed spectrum: adviesbureau, werkgroep, SVn of
VvE-balie
Zorg voor beschikbaar advies en ondersteuning
Besteed niet aan eigenaar-bewoners die niet willen
Houd rekening met vraag van buiten de doelgroep
Verbeter de financieringsmogelijkheden
Zoek aansluiting en draagvlak
Schep vertrouwen en investeer in communicatie
Zorg voor voldoende advies en financiële ondersteuning
Versoepel relevante regelgeving

Figuur I: Selectie van de meest waardevolle adviezen, kansen en valkuilen (eigen bewerking, 2015).

Er is hierin een onderscheid gemaakt tussen de drie aspecten die in het conceptueel model en
theoretisch kader zijn geïntroduceerd. Uit het onderzoek volgt dat beleid gericht op
woningverbetering altijd doelgericht en specifiek moet zijn. De energie moet vanuit de samenleving
komen (bottom-up) en het beleid daarop met kleine, overzichtelijke stappen tegelijk. Er liggen
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beleidsmatig uitdrukkelijk kansen voor het betrekken van meekoppelende belangen als
duurzaamheid, betaalbaarheid en levensloopbestendigheid. De belangrijkste taken van de gemeente
zouden het verleiden en overhalen van de eigenaar-bewoners moeten zijn, gevolgd door het
begeleiden en faciliteren van hun initiatief en enthousiasme. Qua houding moet de gemeente zich
dan geduldig en klantgericht opstellen en de eigenaar-bewoners vooral niet dwingen of zelfs
lastigvallen. Er zouden voor effectieve particuliere woningverbetering vooral meer actoren moeten
worden benaderd. Bovendien moeten er voldoende hulpmiddelen beschikbaar zijn: zowel advies,
ondersteuning en begeleiding bij het proces als ook financiële steun die eigenaar-bewoners het
laatste zetje kan geven. Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat het erg belangrijk is om aansluiting te
vinden bij de problemen waar eigenaar-bewoners mee zitten en daar zo goed mogelijk op in te
spelen. Dit resulteert in meer draagvlak voor de aanpak wat het realiseren van woningverbetering zal
vergemakkelijken. Ook de communicatie is hierin erg belangrijk: eigenaar-bewoners zouden bijtijds,
volledig en duidelijk over een aanpak moeten worden geïnformeerd. Vervolgens is de aanwezigheid
van voldoende hulpmiddelen dus essentieel. Door beschikbare (financiële) ondersteuning en het
versoepelen en vergemakkelijken van relevante wet- en regelgeving zouden eigenaar-bewoners
meer gemakken en minder belemmeringen bij het uitvoeren van particuliere woningverbetering
moeten ervaren.
Vervolgonderzoek op dit onderwerp zou zich kunnen richten op een ander type gemeenten (kleine
steden of dorpen) en bekijken of die met vergelijkbare problemen te maken hebben. Ook een
zoektocht naar de al dan niet verschillende reacties van eigenaar-bewoners op diverse typen beleid
op dit vlak en welke argumenten eigenaar-bewoners hiervoor hebben kan interessant zijn.
Belangrijke discussiepunten naar aanleiding van dit onderzoek zijn de toepasbaarheid en het gekozen
aantal cases. Generalisatie is immers lastig door de contextafhankelijkheid en de keuze voor
meerdere steden had mogelijk een beter en vollediger advies opgeleverd.
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1. Inleiding
1.1

Achtergrond en aanleiding

Het kan iedereen die iets weet van de woningmarkt niet ontgaan zijn: veel Nederlandse gemeenten
richten zich in hun woonbeleid steeds minder op nieuwbouw en grootschalige stadsuitleg. Deze
trend werd ruim 15 jaar geleden al voorspeld door Wöltgens en Prins (red., 1997). Zij stelden toen
dat er veel te weinig aandacht was voor (met name) de naoorlogse stadswijken die in de nabije
toekomst voor een belangrijk deel aan vernieuwing en herstructurering toe zouden zijn. En ze kregen
gelijk. De bekende levensloopcyclus van woningen en wijken (STEC Groep, 2011) is immers niet altijd
even eenvoudig te remmen: er komen steeds andere wijken en woningen naar voren die aandacht
nodig hebben. Concreet betekent dit dat in de huidige periode sommige woonwijken uit de jaren 70
van de vorige eeuw snel in waarde dalen. Bepaalde wijken uit de jaren 60 gaan over naar een “lager
sociaaleconomisch klimaat” (STEC Groep, 2011). Voor vooroorlogse woongebieden (gebouwd in de
jaren 20 en 30) geldt zelfs dat zonder interventies de mogelijkheid bestaat dat verval in rap tempo
nadert. Uiteraard geldt dit niet voor alle wijken; sommige gebieden zijn door hun ligging, woonmilieu
of architectonische waarde juist wel in trek. Er zijn echter veel woningen die toch in de problemen
zijn (Lupi, 2013).
Anno 2014 zijn er zodoende legio voorbeelden van gemeenten die in hun visies en documenten de
bestaande woningvoorraad als uitgangspunt nemen (Liebregts & Persoon, 2010). Zowel grote als
hele kleine gemeenten erkennen het belang van al wat binnen hun grenzen reeds is gebouwd. Veel
geschreven zijn zinnen als “het accent ligt op het aanpassen en toekomstbestendig maken van de
bestaande woningvoorraad” (Gemeente Amsterdam, 2014), “voor een goed woonklimaat is de
kwaliteit van de bestaande woningvoorraad essentieel” (Gemeente Gilze en Rijen, 2011) en “het
gebruik van de bestaande woningvoorraad moet gecorrigeerd worden om de doorstroming te
bevorderen” (Gemeente Zwijndrecht, 2008). Het zijn drie volstrekt willekeurige gemeenten die hier
als voorbeeld dienen en zomaar drie verklaringen voor deze aanpak: het toekomstbestendig maken
van woningen, het verbeteren van het algemene woonklimaat en het bevorderen van de
doorstroming op de woningmarkt.
In Nederland staan op dit moment ruim 7,5 miljoen woningen (CBS, 2014a). Ongeveer vijf miljoen
hiervan zijn in particulier bezit. De rest is in handen van woningcorporaties (Platform31, 2013). Tot
2000 is de kwaliteit van de woningvoorraad jaarlijks in kaart gebracht in de Kwalitatieve Woning
Registratie (KWR), maar over de afgelopen 13 jaar weten we nauwelijks hoe al die woningen ervoor
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staan (Lupi, 2013). Uit onderzoek van Platform31, dat de laatste beschikbare KWR-data op basis van
schattingen en aannames doorrekende naar 2013, blijkt dat er 50.000 woningen in slechte staat zijn
en de huidige staat van het tienvoudige (500.000 woningen) als zorgwekkend kan worden
aangemerkt. Uit datzelfde onderzoek blijkt bovendien dat de problemen zich concentreren in de
particuliere sector en dan voornamelijk bij appartementen, rij- en hoekwoningen (Lupi, 2013). Dit zijn
zonder twijfel zorgwekkende aantallen en het is dus niet meer dan terecht dat de overheid hier op
wil sturen. De belangrijkste vraag waar vele gemeenten het laatste decennium mee worstelen is:
“Hoe?”. Het opnemen van de genoemde focus in de gemeentelijke woonvisie is één ding, maar een
effectieve en haalbare manier vinden om daadwerkelijke woningverbetering te realiseren is een
tweede (R. Kreeft, persoonlijke communicatie, 28 oktober 2014).
De laatste jaren is er door gemeenten, adviesbureaus en kennisinstituten veelvuldig
geëxperimenteerd ten aanzien van dit vraagstuk. Vele mogelijke oplossingsrichtingen passeerden de
revue. Denk aan het aanbieden van laagrentende en/of revolverende leningen, het houden van
informatiebijeenkomsten en het ‘wakker schudden’ van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Een
belangrijk manco van de meeste onderzochte instrumenten en benaderingen is de insteek: het gros
van de maatregelen wordt top-down geïmplementeerd en zodoende aangeboden als een
vrijblijvende mogelijkheid richting woningbezitters (D. Gudden, persoonlijke communicatie, dinsdag 4
november 2014). Hierbij was de gemeente dus afhankelijk van draagvlak onder de bewoners, wat er
met grote regelmaat niet (voldoende) bleek te zijn. Een andere actuele uitdaging ten aanzien van dit
vraagstuk is de financiële grondslag. In het recente verleden speelde gerichte subsidie een
belangrijke rol in dit gemeentelijk beleid. De hiervoor benodigde middelen nemen echter in rap
tempo af. Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwingen (ISV) dat voortkwam uit het Grote
Stedenbeleid (GSB) houdt per 1 januari 2015 op te bestaan, gemeenten hebben te kampen met forse
(centraal gestuurde) bezuinigingen en bovendien leveren woningen als gevolg van een aanzienlijke
vraaguitval steeds minder op (Platform31, n.d. & OTB, 2011).
De combinatie van de hierboven geschetste trends, problemen en beleidsontwikkelingen maakt
pijnlijk duidelijk dat de problemen ten aanzien van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad
nog lang niet zijn opgelost. Er geraken steeds meer woningen en wijken in de gevarenzone, terwijl de
middelen om gemeentelijk ingrijpen te faciliteren steeds verder teruglopen. Bovendien tonen
recente beleidsevaluaties aan dat de oplossing die op lange termijn en grote schaal effectief en
efficiënt is nog altijd niet is gevonden. Zodoende wordt in recente artikelen en onderzoeken
wederom gezocht naar vernieuwing. Schuitemaker en Wassenberg (2013) stellen dat de kern van de
nieuwe oplossing in de houding van de lokale overheid ligt. Zij menen dat de gemeente van rol moet
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veranderen: van het ordenen en sturen van kwaliteitsverbetering naar het toelaten van initiatieven
en het regisseren van ontwikkelingen. Schreuders stelt samen met diezelfde Schuitemaker en
Wassenberg (2013) dat er bovendien moet worden gezocht naar integraliteit. Door het combineren
van

particuliere

woningvernieuwing

met

de

toenemende

zorgbehoefte

en

de

vraag

levensloopgeschikte woningen of ontwikkelingen op woningniveau op het gebied van energie- en
duurzaamheidsmaatregelen is resultaat wellicht makkelijker te bewerkstelligen. Bovendien menen zij
dat er kansen liggen voor het “smeden van coalities met andere stedelijke partijen die ook een belang
hebben bij een goede particuliere voorraad” (Schreuders et al., 2013, p. 8), om het verkrijgen van een
aanbod van woningverbeteringen te vergemakkelijken. Geven deze oplossingsrichtingen dan
eindelijk de handvatten waar vele Nederlandse gemeenten op zitten te wachten? Drie steden namen
de proef op de som en hebben op hun eigen unieke manier invulling gegeven aan hun nieuwe rol:
Schiedam, Den Haag en Lelystad.

1.2

Relevantie

Een belangrijk onderdeel van elk wetenschappelijk onderzoek is de relevantie. Er kan onderscheid
worden gemaakt tussen de maatschappelijke en de wetenschappelijke relevantie (Verschuren &
Doorewaard, 2010). De maatschappelijke relevantie gaat over de waarde van het onderzoek voor de
samenleving als geheel en de specifieke beleidspraktijk, waar de wetenschappelijke relevantie
beschrijft wat de meerwaarde is voor het wetenschapsgebied (Vennix, 2009). Beide typen zijn
belangrijk om te bespreken om duidelijk te maken waarom het uitvoeren van dit onderzoek een
zinvolle tijdsbesteding is.
1.2.1

Maatschappelijke relevantie

Het probleem dat in dit onderzoek geprobeerd wordt op te helpen lossen is de steeds grotere
hoeveelheid woningen (voornamelijk appartementen in de particuliere sector) in Nederland die, als
gevolg van veroudering en gebrekkig onderhoud kwalitatief ondermaats is of dreigt te worden. De
eigenaar-bewoners kunnen en/of willen niet investeren in verbeteringsmaatregelen waardoor een
aantal zaken aan het licht komt. Zo ontstaat vaak verloedering en verval wat slecht is voor de
leefbaarheid, de waarde van de woningen in de wijk en daarmee ook voor de algemene kwaliteit van
de stad. Dat laatste is onder andere belangrijk voor de mate waarin de stad een aantrekkelijke
vestigingsplaats is voor onder andere bewoners, bezoekers en bedrijven. De maatschappelijke
relevantie van dit onderzoek is zodoende te herleiden tot voornamelijk sociale en economische
belangen.
In meer specifieke zin is de grote maatschappelijke relevantie gebaseerd op de praktische
toepasbaarheid van de resultaten. Deze bieden namelijk concrete houvast in de vorm van adviezen
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en aanbevelingen voor beleidsmakers bij gemeenten. Daarmee is de opbrengst van dit onderzoek
direct toepasbaar voor alle stedelijke gemeenten die beleid willen richten op particuliere
woningverbetering. Een hogere kwaliteit van de particuliere woningvoorraad draagt immers bij aan
onder andere een betere doorstroming op de lange termijn (kwalitatief goede woningen verkopen
immers gemakkelijker), een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu, hogere woningwaardes en meer
toekomstbestendige woningen. Met deze mogelijke uitwerking van effectief beleid ten aanzien van
dit vraagstuk op grote schaal en lange termijn is er dan wellicht ook sprake van een indirecte
maatschappelijke relevantie.
Zonder dit onderzoek hebben stedelijke gemeenten waarschijnlijk meer moeite met het opstarten
van particuliere woningverbetering. Dit onderzoek levert immers met adviezen, kansen en valkuilen
uit ervaringen van andere gemeenten een belangrijke bijdrage voor gemeenten die met particuliere
woningverbetering aan de slag willen. In plaats van zelf deze informatie te hoeven verzamelen, te
analyseren en er conclusies aan te verbinden biedt dit onderzoek een zeer concrete en daardoor
direct implementeerbare tabel met adviezen. Het verwachte eindresultaat is absoluut niet compleet
of allesomvattend maar biedt zeker een nuttig houvast en begin om beleid op te schrijven.
1.2.2

Wetenschappelijke relevantie

Dit onderzoek is in zekere mate ook wetenschappelijk relevant. In haar enge vorm draagt het bij aan
de uitbreiding van kennis omtrent de werking van het beleidsarrangement particuliere
woningverbetering. Het geeft een inzicht in welke rol de gemeente voorheen speelde ten aanzien
van sturen op verbetering van de bestaande woningvoorraad en welke rol zij in de toekomst moet
gaan spelen. Daarnaast worden ook andere belangrijke actoren geanalyseerd. Op theoretisch vlak
helpt

dit

onderzoek

om

nieuwe

inzichten

te

bieden

in

de

mate

waarin

de

beleidsarrangementenbenadering is te gebruiken, in dit geval om het spanningsveld omtrent
particuliere

woningverbetering

te

analyseren en

verklaren. De

combinatie

tussen

de

beleidsarrangementenbenadering en de theorie van gepland gedrag zoals die in dit onderzoek wordt
gezocht is bovendien vrij nieuw: er is weinig onderzoek bekend waarin een dergelijke
sociaalpsychologische theorie wordt toegevoegd aan een beleidswetenschappelijke om zo de
verklaringskracht te vergroten. Het onderzoek draagt mede hierdoor bij aan de literatuur over
sturing op de particuliere woningmarkt. In het bijzonder gaat het hier om overheidssturing op
woningverbetering.
Er is wel degelijk eerder onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Liebregts en Persoon (2010) merkten
op dat er extra kennis noodzakelijk is om tot kwalitatieve verbetering in de bestaande
woningvoorraad te komen, waarna Lupi (2013) inzichtelijk maakte hoe groot de problematiek is. In
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onderzoeksinstellingen OTB (2013) en Platform31 (2013) verdiepend onderzoek naar deze
problematiek. Zij verkenden het probleem verder en kwamen met enkele voorzichtige knelpunten en
resultaten. Zo stelde OTB dat de precieze kwaliteit van de particuliere woningvoorraad onduidelijk is,
waardoor de omvang van het probleem moeilijk vast te stellen is (2013). Bovendien stelden zij vast
dat het politieke draagvlak, ondanks de ambitieuze doelstellingen, veelal te wensen overlaat. Zij
signaleerden ook dat de groep eigenaar-bewoners die de doelgroep vormt snel vergrijst, wat het
investeringstempo danig beïnvloedt. OTB kwam daartoe met een aantal nieuwe beleidslijnen. Zij
meenden onder andere dat de nadruk moet liggen op faciliteren en financieren, op het integrale
probleem en bewustwording van betrokkenheid en verantwoordelijk bij belanghebbenden. Ook
moet er volgens OTB (2013) uitgegaan worden van individuele wensen. Platform 31 kwam in
samenwerking met adviesbureau Companen met een kenniskring die algemene adviezen op dit vlak
voortbracht. Ook zij kwamen uit bij het koppelen van problemen en een integrale aanpak. Ook zij
noemden de nieuwe, faciliterende rol van de overheid. Daarnaast richtten hun adviezen zich op de
aandachtspunten voor wat betreft de verschillende financieringsconstructies (2013). In de genoemde
onderzoeken zijn onder andere de verschillende cases die ook in dit onderzoek worden bestudeerd
onder de loep genomen. Het onderzoeken en analyseren van de precieze werking van het beleid in
die cases was echter nog niet eerder dusdanig diepgravend gedaan.
Naast dit voortbouwen op eerder uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek geeft het onderzoek
bovendien een beeld van welke mogelijkheden er voor burgers zijn en welke houding van de
gemeente hiervoor vereist is. Het gaat daarmee over de relatie tussen gemeenten en burgers; een
complex sociaaleconomisch snijvlak waar veel onderzoek naar wordt gedaan. Denk hierbij aan
verschillende vormen van burgerparticipatie, sturingsvormen en het omgaan met actuele
ontwikkelen als de afnemende overheidsmiddelen. Hoewel het niet het hoofddoel van het
onderzoek is kan de opbrengst van dit onderzoek wel degelijk een bijdrage leveren aan die discussie.

1.3

Probleemstelling

De hierboven uitgewerkte achtergrond en situatie in de bestaande woningvoorraad van veel
Nederlandse gemeenten leidt direct naar de aanleiding van het onderzoek. De probleemstelling
wordt uiteengelegd in doel- en vraagstelling, te beginnen met de doelstelling.
Doel van dit onderzoek is stedelijke gemeenten te adviseren over beleidsinstrumenten gericht
op particuliere woningverbetering door drie nieuwe uitwerkingen van de nieuwe benadering
kritisch te analyseren en de adviezen, kansen en valkuilen hieruit te destilleren.
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Het onderzoek is dus praktijkgericht en bedoeld om een bijdrage te leveren aan een
handelingsprobleem (Verschuren & Doorewaard, 2007). Het hier bedoelde handelingsprobleem is
zoals eerder gesteld dat veel gemeenten in de komende jaren aantoonbaar in meer of mindere mate
te maken krijgen met kwaliteitsproblemen in de bestaande woningvoorraad. Duidelijk is ook dat men
hier beleid op moet blijven richten, maar de traditionele manieren om dit te doen blijken steeds
minder effectief. Er is dus behoefte aan concrete houvast ten aanzien van nieuwe
oplossingsrichtingen. Met ‘de nieuwe benadering’ wordt gedoeld op de nieuwe rol van de overheid
zoals geschetst door Schuitemaker en Wassenberg (2013): van ordenen en sturen naar toelaten en
regisseren.
De centrale vraag die uit dit onderzoeksmodel voortvloeit luidt dan als volgt:
Hoe kunnen stedelijke gemeenten gebruik makend van nieuwe instrumenten op lange termijn
en grote schaal effectief particuliere woningverbetering realiseren?
Op deze vraag wordt in dit onderzoek geprobeerd een onderbouwd antwoord te vinden. Hiertoe
wordt een aantal deelvragen onderscheiden. Deze zijn logisch gedestilleerd uit het onderzoeksmodel,
zoals Verschuren en Doorewaard (2007, p. 105-108) bedoelen. Dit betekent dat elke deelvraag een
gedeelte van het onderzoeksmodel in vragende vorm samenneemt. De letters achter de deelvragen
verwijzen naar de drie kolommen in het onderzoeksmodel.
1) Wat zijn de karakteristieken van het probleem met betrekking tot particuliere woningverbetering?
(A)
2) Welke nieuwe instrumenten op het gebied van gemeentelijk beleid gericht op particuliere
woningverbetering kunnen worden onderscheiden en op welke manier worden die toegepast?
(A)
3) Hoe kunnen we particuliere woningverbetering in stedelijke gemeenten effectief realiseren? (C)
Ter verduidelijking van de plaats die de verschillende onderdelen van het onderzoek ten opzichte van
elkaar innemen is de verbeelding (figuur 1.1) van het onderzoeksmodel toegevoegd.
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Probleemverkenning
Verdieping in
oplossingsrichtingen

Overzicht cases

Beleidsarrangemententheorie

Inzicht in cases

Analysekader

Theorie van
gepland gedrag
(A)

Beleidsadviezen
(B)

(C)

Figuur 1.1: Onderzoeksmodel (Eigen figuur, 2014).

De hiervoor geformuleerde centrale vraag leidt direct tot de kern van deze masterthesis. Het doel
daarvan is namelijk duidelijkheid te scheppen in de meest recente vorderingen om zo adviezen te
kunnen geven aan gemeenten die met particuliere woningverbetering aan de slag willen. Zij hebben
immers behoefte aan meer kennis ten aanzien van de mogelijke aanpakken. Waar liggen kansen,
welke elementen uit beleid zijn als succesfactoren aan te merken, welke valkuilen zijn er en hoe kan
beleid concreet worden vormgegeven?

1.4

Leeswijzer

Dit document bevat de verslaglegging van het onderzoek dat in het kader van de masteropleiding
Planologie is uitgevoerd. Allereerst wordt in hoofdstuk twee een uitgebreide beschrijving van de
theoretische grondslag van het onderzoek gegeven. Bovendien wordt de vertaalslag van theorie naar
de beleidspraktijk die in dit onderzoek centraal staat (de operationalisatie) in dit hoofdstuk
toegelicht. In het derde hoofdstuk is het methodologisch ontwerp uitgewerkt. Hierin komen onder
andere de onderzoeksstrategie, de dataverzameling en het onderzoeksmodel aan bod. In het vierde
hoofdstuk worden de drie cases beschreven en wordt de daadwerkelijke analyse uitgevoerd. De
opbrengst uit de verzamelde data wordt dan gekoppeld aan de eerder uitgewerkte theorieën. Tot
slot worden in hoofdstuk vijf de conclusies van het onderzoek beschreven. Aan het einde van het
document zijn literatuurlijst en bijlagen te vinden.
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2. Theoretisch kader
Om het onderzoek structuur en een wetenschappelijk karakter te geven is een theoretisch kader
geconstrueerd. Dit kader omvat een tweetal theoretische concepten die gedurende het onderzoek
met elkaar verbonden worden. Op deze manier moet het vergelijken van de precieze aanpak ten
aanzien van particuliere woningverbetering in de drie casusgemeenten Schiedam, Den Haag en
Lelystad worden vergemakkelijkt. Hierdoor is het eenvoudiger om in een later stadium de
onderzoeksvraag gedetailleerd te kunnen onderbouwen om zo te komen tot concrete adviezen aan
andere gemeenten.

2.1

Definitie

Allereerst is het essentieel scherp te krijgen wat het onderwerp van onderzoek precies is. Particuliere
woningverbetering staat centraal, maar wat wordt in de literatuur onder dit begrip verstaan? Het
interpreteren van de term leert dat het gaat om het verbeteren van particulier vastgoed, in het
bijzonder: particuliere woningen. De ‘onderkant’ (goedkoopste woningen, huur en koop) van de
woningmarkt wordt groter en door de economische crisis zijn er steeds minder middelen om daarin
te (blijven) investeren (Platform31, n.d.). Particuliere woningverbetering slaat hierin dus op een
verantwoordelijkheid voor de eigenaar, maar wanneer deze die verantwoordelijkheid niet kan of wil
nemen spelen ook andere partijen een rol. Die wisselwerking speelt in dit onderzoek een belangrijke
rol. Onder particuliere woningverbetering vallen uiteenlopende maatregelen en vormen: alle
werkzaamheden die een particulier aan zijn woning kan (laten) uitvoeren kunnen in theorie onder de
term vallen. Het gaat zoals gesteld doorgaans echter om de onderkant van de woningmarkt en
daarmee vaak om simpele en niet al te kostbare ingrepen. Denk hierbij vooral aan onderhoud
(schilder- en reparatiewerk) en energiebesparing (CV-ketel, dubbel glas of dakisolatie).
Om dit onderzoek te structureren worden twee gevestigde theorieën aan elkaar gekoppeld. Door het
maken van deze betrekkelijk unieke combinatie vormt zich een zeer bruikbaar en waardevol
analysekader. Het betreft hier de beleidsarrangementenbenadering (Arts, van Tatenhove & Leroy,
2000) en de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991). Beide insteken worden in deze paragraaf
uitgebreid uitgewerkt.

2.2

Beleidsarrangementenbenadering

De beleidsarrangementenbenadering is begin deze eeuw ontwikkeld door drie wetenschappers: Jan
van Tatenhove, Bas Arts en Pieter Leroy (2000). Het is een reactie op de gevestigde orde van
theorieën en benaderingen die in de jaren ’90 werden gebruikt om beleidsvraagstukken mee te
analyseren. De benadering van beleidsvraagstukken veranderde de laatste decennia namelijk mee
met het algemene denken over bestuur en beleid (Leroy, van Tatenhove en Arts, 2001).
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Beleidsonderzoek was in de jaren ’80 gericht op evaluatie en implementatie. In de jaren ’90
verschoof de focus naar instrumentering en procesvoering (Leroy et al., 2001). Deze verschuiving
hangt overigens direct samen met die veranderende rol van de overheid: zoekend naar andere
vormen van sturing. Op dit vlak is direct de koppeling te leggen met de alom bekende verandering
van government naar governance. Waar voorheen de centrale overheid of markt bepaalde is er anno
2015 een scala aan actoren betrokken bij de beleidsvorming (Sorensen & Torfing, 2005). Dit leidt tot
een sturingsvorm die gericht is op het faciliteren van samenwerking waarbij staat, markt en
samenleving deelnemen aan verschillende netwerken (Hajer, Van Tatenhove & Laurent, 2004).
Hierbij is volgens Hajer (2013) sprake van beweging van formele politieke instituties (onder andere in
netwerken van verschillende actoren) als ook van een breed besef bij de verschillende actoren dat zij
elkaar nodig hebben om “effectieve politieke overeenkomsten te bereiken” (Hajer, 2013, p. 42).
Beleid moet volgend de beleidsarrangementenbenadering niet meer louter bestudeerd worden als
een strategisch antwoord op een probleem, maar vooral ook als een weergave van politieke
veranderingen buiten de institutionele kaders (Witteveen, 2000). Men kan niet meer spreken over
politieke ontwikkeling en beleidsvoering zonder daarbij actuele maatschappelijke ontwikkelingen in
ogenschouw te nemen (Hajer, 2003). De reden hiervoor is te vinden in de toenemende vervlechting
tussen staat, markt en samenleving: beleid speelt zich steeds meer af op het overgangsvlak tussen
die drie dan op één van de drie (Leroy, Van Tatenhove & Arts, 2001). Het gaat hier “vaak om tijdelijke
of informele arrangementen voor het vinden van prangende oplossingen voor beleidsproblemen”
(Hajer, 2003, p. 40).
Het toenemende verlangen naar het a) maken van een verbinding tussen dagelijks beleid en lange
termijnontwikkelingen b) het in acht nemen van de wisselwerking tussen actoren en de structuur en
c) het respecteren van de invloed van bredere sociale en politieke ontwikkelingen heeft geleid tot de
ontwikkeling van de beleidsarrangemententheorie (Leroy, Van Tatenhove & Arts, 2001). “Een
beleidsarrangement verwijst naar de tijdelijke stabilisering van de organisatie en de inhoudelijke
ontwikkeling van een beleidsdomein” (Van Tatenhove, 2003, p. 36). Een beleidsdomein, het
onderwerp van onderzoek in de beleidsarrangemententheorie, kan worden herkend in vrijwel alles
uit de beleidspraktijk dat gericht is op een probleem (Van Tatenhove, Arts & Leroy, 2000). Bij het
schetsen van een beleidsdomein wordt hierbij uitgegaan van enerzijds de manier waarop het
probleem formeel is verankerd (ministeries, afdelingen en beleid) en anderzijds de manier waarop
deze grenzen worden gebruikt en getest door de verschillende relevante actoren (Van Tatenhove,
Arts & Leroy, 2000). De benadering is in die zin verschillend van de interactie- en
netwerkperspectieven dat de actoren- en gedragsanalyse (die gangbaar is) wordt aangevuld met een
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institutionele analyse die gericht is op de machtsverhoudingen binnen het beleidsveld (Driessen en
Leroy, 2007).
Er wordt in de theorie onderscheid in vier dimensies die gezamenlijk een grote verklaringskracht
hebben ten aanzien van de inhoud en organisatie van een beleidsterrein. Deze vier dimensies
moeten bestudeerd en geanalyseerd worden als één samenhangend geheel, waarin slechts om
analytische redenen onderscheid wordt gemaakt (Van Tatenhove, Arts & Leroy, 2000). Figuur 2.1

Figuur 2.1: Operationalisatie-schema van het concept beleidsarrangement (Van Tatenhove, Arts & Leroy, 2000, p. 56).

geeft deze vier dimensies weer. De inhoudelijke kant van beleid wordt verklaard door discoursen, de
organisatorische situatie door coalities, macht en hulpbronnen en spelregels. De verticale
verbindingen geven bovendien aan dat de vier dimensies ook onderling aan elkaar gerelateerd zijn.
Leroy, van Tatenhove en Arts (2001, p. 218) stellen zelfs dat “de vier dimensies onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn”, waardoor “verandering op één van de dimensies hoe dan ook tot verandering
op andere dimensies leidt”. Hieronder worden deze vier dimensies toegelicht.
De organisatorische kant van een beleidsarrangement valt uiteen in drie dimensies. De eerste
dimensie gaat over de bij het beleidsdomein betrokken actoren en hun coalities (policy coalitions).
Actoren zijn de spelers die in het beleidsveld actief zijn en coalities zijn groepen van
(samenwerkende) actoren. Eén actor kan van meerdere coalities deel uitmaken. Coalities ontstaan
bijvoorbeeld doordat actoren op een vergelijkbare manier werken of elkaar nodig hebben om
beleidsdoelen te behalen (Meijerink & van Tatenhove, 2007). Binnen deze dimensie worden ook
voor- en tegenstanders beschreven. In dit onderzoek is deze dimensie erg relevant: de vraag is
namelijk welke actoren op welke manier samen kunnen werken en kunnen sturen om het gewenste
resultaat te bereiken. Actoren die aan bod zullen komen in de analyse zijn onder andere afkomstig
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uit de publieke sector (gemeenten, provincies en het Rijk), de private sector (bedrijven en instanties)
en de samenleving (bewonerscollectieven en individuen).
De tweede dimensie behelst de verdeling van macht en hulpbronnen (power and resources) tussen
de actoren. Met ‘macht’ wordt gedoeld op de verdeling, beschikbaarheid en inzet van verschillende
hulpbronnen. De term ‘invloed’ omvat alle gegevens omtrent door wie en hoe het beleid uiteindelijk
wordt bepaald en welke verhoudingen hierin een rol spelen (Leroy, Van Tatenhove & Arts, 2001).
Hieronder valt ook relationele macht: hierbij delen actoren de gezamenlijke macht over hulpbronnen
met elkaar wat een afhankelijkheid betekent (Kayhan, 2014). Deze ingang is belangrijk voor dit
onderzoek: een beleidsinterventie zoals die worden onderzocht kan een verschuiving van macht,
invloed en hulpbronnen teweegbrengen (Liefferink, 2006).
De geldende spelregels (rules of the game) vormen de derde dimensie. Het gaat hier om zowel de
(formele en informele) letterlijke ‘regels’ als procedures (van Tatenhove, Arts & Leroy, 2000). Deze
dimensie heeft een sterke connectie met de eerste: actoren (en coalities) hebben namelijk een
zekere vorm van overeenstemming over de geldende spelregels (Liefferink, 2006). Ook deze
dimensie is een goede ingang voor dit onderzoek: het effect van een verandering in beleid (wat
doorgaans gepaard gaat met veranderende spelregels) op de andere dimensies en daarmee het
beleidsarrangement in zijn geheel kan in beeld worden gebracht.
De inhoudelijke kant van een beleidsarrangement kent één dimensie: beleidsdiscoursen (policy
discourses). Deze dimensie is enigszins vaag, maar daardoor niet minder belangrijk. Hajer (1997, p.
44) definieert een discours als “a specific ensemble of ideas, concepts and categorizations that are
produced, reproduced and transformed in a particular set of practices and through which meaning is
given to physical and social realities”. Een discours kan dus worden beschouwd als de redevoering
achter, in dit geval, een beleidsarrangement. Discoursen zijn belangrijk, want zij kunnen óók macht
opleveren (Meijerink & van Tatenhove, 2007). Een discours kan vrij worden vertaald als ‘heersend
idee’. Er wordt in deze dimensie onderscheid gemaakt tussen discoursen over de organisatie van de
samenleving en maatschappij en discoursen over concrete beleidsmaatregelen (Van Tatenhove, Arts
& Leroy, 2000).
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Figuur 2.2: De tetraëder als weergave van de samenhang tussen de vier dimensies van een beleidsarrangement (Leroy, Van
Tatenhove & Arts, 2001, p. 218).

Belangrijk om vast te stellen is het gegeven dat de vier dimensies van een beleidsarrangement
gelijkwaardig aan elkaar zijn. Eén of twee dimensies kan/kunnen niet als dé bepalende factor(en)
worden aangemerkt: dit kan pas na het nodige empirische onderzoek (Meijerink & van Tatenhove,
2007). De onderlinge verstandhouding tussen de vier dimensies wordt beter weergegeven in figuur
2.2, die het tetraëder wordt genoemd. Na het bestuderen van het bovenstaande is de kern van de
beleidsarrangemententheorie duidelijk. Nu is het relevant te bekijken hoe deze theorie kan helpen
bij het analyseren van gemeentelijk beleid, in dit geval ten aanzien van particuliere
woningverbetering. Analyse met behulp van deze theorie heeft altijd betrekking op alle vier de
dimensies. Wanneer dit niet gebeurt kan een relevante verandering in het beleidsarrangement over
het hoofd worden gezien (Liefferink, 2006). De precieze wijze waarop actoren en coalities in kaart
zijn te brengen is bekend vanuit de netwerkanalyse waar de beleidsarrangemententheorie mede op
gebouwd is. Deze analysemethode biedt een stapsgewijze aanpak, waarin het initiatief (in dit geval
particuliere woningverbetering) centraal staat. Nadat alle mogelijke betrokkenen daaromheen zijn
geplaatst kan vervolgens een aantal typen relaties tussen beiden worden gelegd. Denk hierbij aan
voorbeeld, bijdrage- en gebruiksrelaties (Poorthuis & van der Bijl, 2006). Hierdoor ontstaat een
schematisch overzicht van een netwerk vol betrokkenen, wat voortdurend in beweging is.
Veranderingen in dynamiek zijn met behulp van deze methode goed inzichtelijk te maken.
Voor de machts- en invloedsverhoudingen wordt in de theorie gebruik gemaakt van de ‘macht- en
invloedsmeting’. In dit onderzoek wordt echter gekozen voor de ‘actorenanalyse op kracht en macht’
van de Rijksoverheid (2014). Door het toevoegen van kleuren en letters aan het actorenschema
kunnen via dit systeem eenvoudig de onderlinge machtsverhoudingen worden uitgedrukt. Om ook
hierin de dynamiek duidelijk weer te geven wordt deze methode per casus uitgewerkt. De geldende
spelregels kunnen relatief eenvoudig worden gereconstrueerd aan de hand van een casusanalyse.
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Tot slot moet het beleidsdiscours worden geanalyseerd. Een standaard recept voor het analyseren
van discoursen in omgevingsbeleid is er niet (Ernste, 2006). Om dit toch enigszins duidelijk weer te
geven wordt gekozen voor een beschrijving aan de hand van de visie van respondenten op de ideeën
en concepten die ten grondslag liggen aan particuliere woningverbetering.
Welke verandering in de genoemde vier dimensies dan ook impliceert directe verandering in het
gehele beleidsarrangement. In dit onderzoek wordt gekeken naar nieuwe sturingsvormen ten
aanzien van particuliere woningverbetering. In andere woorden: er wordt gekeken of en zo ja door
welke aanpassing van welke dimensies het beleidsarrangement dusdanig kan worden veranderd
zodat het gewenste resultaat kan worden bewerkstelligd. Eerder werd vastgesteld dat vanuit elke
hoek verandering kan komen. De vraag wat de verschillende actoren nu daadwerkelijk kunnen doen
om de eerder geschetste problematiek aan de kaak te stellen staat in dit onderzoek centraal. Recent
is gebleken dat beleidsarrangementen, die veelal als statisch en roestig worden getypeerd, op
verschillende manieren kunnen worden ‘gedynamiseerd’. Denk hierbij aan publiekprivate
samenwerking, duurzame ontwikkeling et cetera (Leroy, van Tatenhove & Arts, 2001). Deze
‘dynamisering’ van een beleidsarrangement moet dan vanuit meerdere dimensies tegelijk worden
ingestoken: er is handeling vereist (Blankesteijn, 2011). En het is de effectiviteit van dat handelen ten
behoeve van de dynamisering die in dit onderzoek wordt belicht.

2.3

De theorie van gepland gedrag

De tweede poot van het theoretisch kader waarop dit onderzoek gestoeld is afkomstig uit de sociale
psychologie. Het doel van het onderzoek, drie nieuwe vormen van particuliere woningverbetering
analyseren en daar lessen uit trekken, heeft deze insteek nodig om tot een resultaat te komen. Waar
de beleidsarrangemententheorie uit de vorige paragraaf een duidelijk analysekader voor de
bestuurlijke en beleidsmatige kant van het onderzoeksonderwerp biedt, valt of staat de
daadwerkelijke effectiviteit van het nieuwe beleid met de houding en welwillendheid van de mensen
die er mee te maken krijgen. Om ook deze kant te belichten is gekozen voor het toepassen van de
theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991). Deze theorie kan namelijk uitstekend worden ingezet om
“interventies te ontwikkelen die moeten leiden tot verandering van gedrag” (Aarts & van Woerkum,
2008, p. 21) en dat is precies wat in dit onderzoek een grote rol speelt.
Die theorie komt voort uit de verwachtingswaarde-stroming (Mazis, Michael, Olli & Klippel, 1975).
Simpel gezegd veronderstelt die stroming dat iemand actie onderneemt omdat hij/zij daarvan een
resultaat verwacht dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Mazis et al. (1975, p. 38) definiëren
verwachtingswaarde zodoende als “de kans dat positieve of negatieve uitkomsten geassocieerd
worden met of volgen uit een bepaalde actie”. Ajzen en Fishbein (2005) maken onderscheid tussen
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twee typen houding: die ten opzichte van een object, groep, institutie of beleid en die ten opzichte
van het vertonen van bepaald gedrag in verband met een bepaald doel. In dit onderzoek is vooral de
tweede richting relevant: het doel is immers effectieve particuliere woningverbetering.
De ‘intentie’ tot gedrag is volgens Ajzen en Fishbein (2005) een waardevolle gedragsvoorspeller. De
theorie van gepland gedrag (the theory of planned behaviour) van Ajzen (1991) gaat dan ook over het
meten van die intentie. Hij onderscheidt drie basisdeterminanten die gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor het vertoonde gedrag: dit zijn de houding ten opzichte van het gedrag, sociale normen en
de waargenomen gedragscontrole. De relatie tussen die drie is weergegeven in figuur 2.3.

Figuur 2.3: De drie basisdeterminanten van de theorie van gepland gedrag (Ajzen (1991, p. 182)).

Zoals blijkt uit figuur 2.3 zijn de drie componenten onderling gerelateerd en bepalen ze in
verschillende mate de intentie die, beïnvloed door de waargenomen en daadwerkelijke
gedragscontrole, het uiteindelijke gedrag bepaalt. De verschillende onderdelen van het schema in de
figuur zullen hieronder kort worden uitgewerkt.
De eerste component, attitude ten opzichte van gedrag, slaat op een aangeleerde reactie op
bepaald gedrag, vanuit de perceptie van het individu (Ajzen, 1991). Het gaat hier dus om de afweging
die iemand maakt op basis van de voor- en nadelen die hij/zij aan bepaald gedrag koppelt (Aronson,
Wilson & Akert, 2011). De sociale/subjectieve norm verwijst naar de sociale druk die iemand al dan
niet voelt bij een bepaald handelen, waarbij de vormgeving van de sociale omgeving van wezenlijk
belang is (Ajzen, 1991). Het gaat hier dus om hoe mensen om het individu heen naar bepaald gedrag
kijken en wat het individu daaruit afleidt. Hiermee samenhangend is ook de mate waarin het individu
bereid is hieraan te voldoen belangrijk. De (vrij vertaalde) term ervaren gedragscontrole doelt op het
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gemak (of: de belemmeringen) die men ervaart bij het vertonen van gedrag. Het draait hierbij om de
inschatting die men maakt: kan men het wel of niet uitvoeren (Ajzen, 1991)? Deze inschatting
suggereert controle en hangt samen met de beschikbare vaardigheden en hulpbronnen. (Ajzen &
Fishbein, 1975).
Deze drie samen leiden tot de intentie. De intentie is de verzamelterm voor alle redenen en
intrinsieke motivaties voor het gedrag. Al die motivaties kunnen het gedrag van verschillende kanten
beïnvloeden. De intentie is ook een weergave van de bereidheid die men toont (Ajzen, 1991). Hoe
beter de intentie, hoe groter de kans dat het gedrag uiteindelijk ook vertoond wordt. Het
uiteindelijke gedrag wordt in deze theorie beschreven als ‘alle observeerbare handelen’ (Ajzen &
Fishbein, 1975). Er wordt onderscheid gemaakt tussen spontaan (zonder afweging van mogelijke
gevolgen) en weloverwogen gedrag. Uiteraard is de theorie van gepland gedrag gericht op de laatste
vorm.
In het algemeen kan gesteld worden dat hoe positiever de houding en de norm en hoe groter de
ervaren gedragscontrole hoe sterker de intentie en daarmee hoe groter de kans om het gedrag ook
daadwerkelijk te vertonen (Ajzen, 1991). De precieze relatie tussen de drie is niet altijd hetzelfde:
deze is afhankelijk van het type gedrag en de situatie waarin het plaatsvindt. Het is bijvoorbeeld niet
ondenkbaar dat slechts één van de drie een significant effect op het uiteindelijke gedrag heeft.

2.4

Discussie

De uitgebreide toelichtingen hierboven geven weer welke combinatie van theorieën in dit onderzoek
gebruikt zal worden. Deze keuze en de argumenten die hieraan ten grondslag liggen zijn echter niet
onomstotelijk: over de meest geschikte theoretische insteek om dit beleidsvraagstuk te onderzoeken
is discussie mogelijk. Eerst wordt een aantal alternatieve theorieën summier besproken waarna
wordt beargumenteerd waarom de gekozen theorieën voor dit onderzoek de meest geschikte zijn.
Dit onderzoek is praktijkgericht van karakter en daardoor is er vooral behoefte aan theoretisch
houvast als het gaat om het destilleren van adviezen, kansen en valkuilen uit de cases, waarvoor ook
grondige analyse van beleid noodzakelijk is. Een aantal theorieën is zodoende de revue gepasseerd.
Er is overwogen voor dit onderzoek gebruik te maken van de beleidsnetwerktheorie van Klijn (1996),
omdat deze een goed beeld geeft van de probleemperceptie van de verschillende actoren en de
oplossingsrichting die zij voorstaan. Deze perceptie is in dit onderzoek erg belangrijk, aangezien niet
alle actoren vanzelfsprekend het probleem erkennen en met andere oplossingen komen. De theorie
voorziet echter niet in veranderingen in discoursen en wet- en regelgeving in het contextuele kader
van het beleid – wat in het kader van dit onderzoek wel relevant is – en zodoende is deze theorie
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afgevallen. In het verlengde hiervan is ook de network governance-benadering zoals toegelicht door
Jones, Hesterly en Borgatti (1997) bekeken: deze biedt een houvast voor het analyseren van nieuwe
vormen van samenwerking gericht op effectiviteit en efficiëntie in combinatie met het vervlechten
van overheid en samenleving. Deze benadering is na grondig bestuderen niet gebruikt omdat de
aanpak te specifiek is voor dit onderzoek: het richt zich op slechts twee aspecten van beleidsvorming
waar in dit kader een meer integrale aanpak van het beleid is. Een theorie die ook erg waardevol leek
is het actor-centered institutionalism van Scharpf (1997). Deze theorie geeft richting aan de capaciteit
van verschillende typen institutionele structureren om tot daadwerkelijk resultaat te komen, iets wat
heel relevant is in deze zoektocht naar nieuwe instrumenten voor effectieve particuliere
woningverbetering. De theorie biedt een instrument om gemaakte beleidskeuzes uit te leggen en
kennis te genereren die waardevol is voor de toekomst. Dit gebeurt op basis van een analyse van
actoren, constellaties en vormen van interactie vanuit een institutionele setting. Deze insteek leek
lange tijd zeer geschikt, maar bleek bij verdieping in de verklaringskracht voornamelijk gericht op de
actoren en interacties omtrent het ontstaan van besluitvorming, waar de vorming van
beleid(instrumenten) veel meer de lading van dit onderzoek dekt. Deze theorie is om die reden
afgevallen en de zoektocht is voortgezet.
Met de hierboven genoemde theorieën in het achterhoofd kan in dit geval worden gesteld dat de
benadering die in dit onderzoek wel is gekozen tot het gewenste resultaat zouden moeten leiden. De
beleidsarrangementenbenadering is binnen het ruimtelijk beleid op dit moment immers een
veelgebruikte insteek om complexe beleidsvraagstukken mee te analyseren. Doordat het beleid mee
is veranderd met verschillende ontwikkelingen in het bestuur en een benadering louter gericht op
het beleid an sich niet langer volstaat (er moet voor een volledige analyse immers integraal worden
gekeken naar relevante aspecten als discoursen en wet- en regelgeving) levert de
beleidsarrangementenbenadering het beste analysekader om dit probleem aan te pakken. Eerder in
dit theoretisch kader is al aan de orde geweest dat het werken met beleidsarrangementen volgens
deze theorie rekening houdt met de verbinding tussen dagelijks beleidspraktijk en de lange termijn,
de wisselwerking tussen actoren en structuur en de invloed van sociale en politieke ontwikkelingen.
Bij particuliere woningverbetering is het eerstgenoemde schaalverschil erg belangrijk: het beleid is
doorgaans gericht op de lange termijn terwijl er dagelijks stappen moeten worden gezet. Ook het
spanningsveld omtrent de verschillende actoren is onderwerp van onderzoek: in het hybride
beleidsarrangement verandert de structuur van de macht- en krachtsverhoudingen wat de nodige
invloed heeft op de mogelijkheden voor de verschillende actoren. Bovendien is de sociale en
politieke aandacht voor particuliere woningverbetering essentieel: zonder druk vanuit de sociale
omgeving en draagvlak onder de bevolking (zie ook de theorie van gepland gedrag) en politieke
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aandacht (wat doorgaans resulteert in ondersteuning en financiële middelen) is resultaat behalen
lastig. Een ander argument wat spreekt voor de keuze van deze theorie is de recente theoretische
ontwikkeling van (de hierboven al even genoemde) hybride beleidsarrangementen. Deze
arrangementen veronderstellen dat de overheid een stap terugdoet waardoor andere actoren (zoals
de samenleving) meer verantwoordelijkheden krijgen. Dit opent de deuren voor initiatief van
onderaf, één van de thema’s die in dit onderzoek naar voren komt. De voor dit onderzoek
geselecteerde beleidsarrangementenbenadering neemt al deze aspecten mee waardoor de werking
van het beleid gestructureerd en volledig kan worden geanalyseerd en hier vervolgens op gedegen
wijze adviezen uit kunnen worden gedestilleerd.
Ook voor de theorie van gepland gedrag geldt dat deze in essentie geschikt is om de
verklaringskracht van dit onderzoek te vergroten. De theorie is namelijk geschikt om “interventies te
ontwikkelen die moeten leiden tot verandering van gedrag” (Aarts & van Woerkum, 2008, p. 21) en
dat is precies wat in dit onderzoek wordt geprobeerd. Er wordt immers gezocht naar
beleidsmaatregelen die eigenaar-bewoners zover moeten krijgen dat zij hun woning gaan
verbeteren. De theorie redeneert bovendien vanuit het gewenste resultaat, wat in dit onderzoek het
uitgangspunt is. Als een eigenaar-bewoner verwacht dat zijn handelen het gewenste resultaat
teweeg zal brengen dan zal hij sneller geneigd zijn het gedrag te vertonen. De relevantie van het
gebruiken van een sociaalpsychologische benadering in zijn algemeenheid is reeds eerder belicht,
maar komt neer het gegeven dat de daadwerkelijke effectiviteit van het beleid valt of staat met de
houding en/of welwillendheid van eigenaar-bewoners. Deze argumenten maken de theorie van
gepland gedrag zeer geschikt voor dit onderzoek en een waardevolle aanvulling op de
beleidsarrangementenbenadering.
De keuze voor de combinatie van de beleidsarrangementenbenadering en de theorie van gepland
gedrag moet tot op zekere hoogte kunnen bijdragen aan nieuwe theoretische inzichten. De
beleidsarrangementenbenadering is nog niet eerder gebruikt als analysekader voor particuliere
woningverbetering. Dit onderzoek moet dus iets zeggen over de mate waarin deze theorie geschikt is
om adviezen, kansen en valkuilen te destilleren uit een complex beleidsinstrument. Ook komt er een
antwoord op de vraag in hoeverre de theorie van gepland gedrag of in het algemeen het toevoegen
van een sociaalpsychologische invalshoek een meerwaarde heeft voor de analyse van het beleid. Het
onderzoek leidt hiermee dus tot een uitwerking van de manier waarop deze theorieën in dit veld
toegepast kunnen worden. Dit kan positieve bevestigingen opleveren alsmede een inzicht in de
eventuele tekortkomingen die dit theoretisch kader heeft. Het kan van daaruit ook aangeven welke
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aanpassingen er in de (combinatie) tussen de beide theorieën gedaan zouden moeten worden om de
waarde ervan voor onderzoek naar particuliere woningverbetering te vergroten.

2.5

Conceptueel model

In dit theoretisch kader zijn twee belangrijke theorieën uitgewerkt. Zoals eerder vermeld is de
combinatie van deze specifieke twee van grote waarde voor het onderzoek. Zij hebben namelijk als
doel een concreet en overzichtelijk kader te bieden aan de hand waarvan uit de drie casusgemeente
alle mogelijk relevante informatie ten aanzien van de doel- en vraagstelling van dit onderzoek kan
worden gehaald. Het spanningsveld waarop dit probleem zich afspeelt is immers dusdanig complex
dat één theorie niet voldoende is om de problematiek te doorgronden. Het conceptueel model (zie
figuur 2.4) koppelt de beide toegelichte theorieën aan de onderzoeksvraag en geeft aan welke
verbanden en uitkomsten er op basis van de theorie van dit onderzoek kunnen worden verwacht.
Feitelijk

is

het

conceptueel

model

een

samenvoeging

van
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beleidsarrangementenbenadering (groen) en anderzijds de theorie van gepland gedrag (blauw). De
verklaringskracht van die beide theorieën is eerder in dit theoretisch kader uitgebreid toegelicht. De
basis van het model (rood) is simpel: in hoeverre leidt het gemeentelijk beleid ten aanzien van
particuliere woningverbetering (verklaard middels de beleidsarrangementenbenadering) tot
daadwerkelijke particuliere woningverbetering (deels verklaard via de theorie van gepland gedrag).
Het doel van het onderzoek is het inhoudelijk analyseren van het gevoerde beleid. Het onderzochte
thema hierin is dus de effectiviteit van het beleid, wat later uiteengelegd wordt in adviezen, kansen
en valkuilen die gemeenten die hiermee aan de slag willen kunnen gebruiken. Dit conceptueel model
veronderstelt een zogeheten interactie-effect (Vennix, 2009). Dit betekent dat het gedrag van de
woningbezitters geen directe invloed heeft op de effectiviteit van het beleid wat de gemeente ten
aanzien van particuliere woningverbetering voert, maar het interacteert juist met dat beleid. In dit
onderzoek kan dus gesproken worden van een interactiemodel (Vennix, 2009). Bij het leggen van de
koppeling tussen de probleemstelling uit het vorige hoofdstuk en dit conceptueel model speelt het
kritieke punt een rol. In de ideale situatie zou gemeentelijk beleid op een effectieve en efficiënte
manier leiden tot daadwerkelijke particuliere woningverbetering, al dan niet door de ervaren
gedragscontrole te beïnvloeden. Dit is echter niet aan de orde: de verwondering die aan dit
onderzoek ten grondslag ligt zit impliciet in het linker rode blokje: ‘gemeentelijk beleid PWV’.
Sommige gemeenten hebben wel beleid of zoeken nog naar geschikt beleid maar slagen er in beide
gevallen doorgaans onvoldoende in om tot significante resultaten te komen. De vragen hoe dit komt
en wat gemeenten dan wel moeten doen om particuliere woningverbetering te bewerkstelligen is de
basis van de probleemstelling en vormt de kern van het conceptueel model.
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Figuur 2.4: Het conceptueel model (Eigen bewerking, 2015).

De manier waarop gemeentelijk beleid ten aanzien van particuliere woningverbetering beoogt te
werken is een nieuwe verklaringsrichting. In dit kader wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen
twee routes. De eerste route is de hoofdmoot van het onderzoek en wordt weergegeven door enkel
de groene en onderste twee rode blokken (aangeduid met de paarse pijl). Door via actoren,
discoursen, machtsverhoudingen en spelregels het beleidsarrangement te dynamiseren wordt
gemeentelijk beleid ten aanzien van particuliere woningverbetering geformuleerd. Dit beleid moet
leiden tot de daadwerkelijke woningverbetering. Deze route wordt onderzocht door met
beleidsmakers, partners en andere relevante actoren in gesprek te gaan over de manier waarop het
in de casusgemeente uitgevoerde beleid precies werkt en al dan niet effectief is. Op basis van deze
informatie kan het beleid worden geanalyseerd waarna er adviezen, kansen en valkuilen uit
gedestilleerd kunnen worden.
De tweede route betreft de bijvoeging van de theorie van gepland gedrag aan het concept achter dit
onderzoek. De manier waarop dit werkt wordt weergegeven middels de gehoekte pijl tussen
‘gemeentelijk beleid PWV’ en ‘ervaren gedragscontrole’ (aangeduid met de gebogen, oranje pijl).
Deze pijl laat zien hoe het gemeentelijk beleid beoogt te werken. Dat beleid, wat tot stand komt via
de vier (groene) onderdelen van een beleidsarrangement, beoogt namelijk een gedragsverandering
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teweeg te brengen. Het draait bij de verschillende beleidsarrangementen namelijk om de vraag: ‘hoe
kunnen we door slimme beleidsvoering het gedrag van woningbezitters dusdanig veranderen dat zij
bereid zijn tijd/geld/energie te investeren in de verbetering van hun woning’? Ongeacht hoe een
individuele gemeente die vraag beantwoordt kan gesteld worden dat zij altijd probeert te sturen op
de component ‘ervaren gedragscontrole’ van de theorie van gepland gedrag (het meest linkse
blauwe blokje). Dat onderdeel gaat namelijk over het gemak dat een individu ervaart bij het vertonen
van gedrag. Of anders gezegd: het gaat over het gemak dat een woningbezitter ervaart bij het uit
laten voeren/initiatief nemen in/open staan voor/investeren in verbetering van zijn of haar woning.
Het gaat hierbij om de inschatting die men maakt: kan men het wel of niet relatief gemakkelijk
uitvoeren (Ajzen, 1991)?
Deze inschatting draait in het geval van particuliere woningverbetering voornamelijk om
mogelijkheden, tegemoetkoming, risico’s, terugverdienkansen en ondersteuning. Allemaal zaken die
de gemeente in meer of mindere mate vorm kan geven via haar eigen beleid. Denk hierbij aan een
informatiepunt, een lening, persoonlijk advies et cetera. Als de gemeente stuurt op de ervaren
gedragscontrole heeft dat directe consequenties voor het uiteindelijke gedrag (de onderbroken pijl).
Dit gedrag van woningeigenaren heeft dus een essentiële invloed op de mate waarin particuliere
woningverbetering ook daadwerkelijk tot stand komt. Ook beïnvloedt het de mening van anderen in
de sociale omgeving van de woningbezitter (de subjectieve norm) en de afweging die hij/zij zal
maken op basis van de (voor hem bekende) voor- en nadelen (attitude). Als de gemeente er
bijvoorbeeld in slaagt een woningbezitter te overtuigen van de voordelen van dakisolatie zal hij/zij
daar positiever tegenover staan, zijn sociale omgeving die dat wellicht ook hoort hem/haar
aanmoedigen en zal het gedrag (plaatsing van dakisolatie) eerder vertoond worden. De mate waarin
de gemeente erin slaagt woningbezitters het gewenste gedrag te laten vertonen is essentieel voor
het laten slagen van de aanpak.

2.6

Andere onderzoeken

Om dit onderzoek in een bredere context te plaatsen is het goed om aan te geven waar eerdere
onderzoeken op hetzelfde thema zich op richtten en wat de uitkomsten hiervan zijn. Allereerst kan
gesteld worden dat het specifieke onderzoeksveld relatief nieuw is. Particuliere woningverbetering is
afkomstig uit de periode van stadsvernieuwing van rond 1980, toen er nog meer dan genoeg subsidie
beschikbaar was om alle woningverbeteringen te financieren (Schuitemaker & Wassenberg, 2013).
Anno 2015 is die subsidie als gevolg van bezuinigingen drastisch lager, met de eerder beschreven
problematiek als gevolg. Er is zodoende in de jaren ’90 en ’00 wel onderzoek gedaan naar hoe
particuliere woningverbetering precies vorm moet worden gegeven, maar in het kader van dit
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onderzoek zijn die insteken nauwelijks relevant. De problematiek is namelijk geheel anders,
waardoor enkel een aantal onderzoeken van de afgelopen drie jaar als fundament kan worden
gebruikt.
In 2012 kwamen het KEI en NICIS (nu samen verenigd in Platform31) met het essay Stedelijke
vernieuwing op uitnodiging. Aanleiding was een verzoek van de Rijksoverheid om te helpen met het
zoeken naar nieuwe oplossingen voor stedelijke vernieuwing. Belangrijke conclusies zijn het zoeken
naar coalities, uitnodigingsplanologie, nieuwe taakverdeling tussen actoren et cetera: het gaat om
het zijn van de stad. Ontwikkelen, uitnodigen, kansen herkennen en op kleine schaal werken. In 2013
had Platform31 een reeks relevante publicaties, waaronder Problemen aan onderkant woningmarkt
in beeld, het rapport Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk
belang, het adviesrapport Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit en het wijdde er een hele
editie van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting aan. De kern van de conclusies en aanbevelingen
van al deze onderzoeken zit echter in dezelfde richting: zorg dat mensen het kunnen betalen en
willen realiseren. Hiertoe wordt een scala aan mogelijke maatregelen en oplossingsrichtingen
aangedragen: eigen initiatief, coalities, samenwerken et cetera. Deze verschillende mogelijke
aanpakken worden in dit onderzoek gebruikt als ondersteuning en inspiratie.
Voor wat betreft eerder onderzoek naar de werking van beleidsarrangementen als zodanig kan
worden opgemerkt dat de pluraliteit toeneemt. Bovendien zijn er steeds meer innovatieve
arrangementen ontwikkeld. Hiermee wordt bijvoorbeeld gedoeld op een overheid die zich open
opstelt en durft te onderhandelen met marktpartijen en bewoners (Arts, 2001).
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3. Methodologisch ontwerp
De voor dit onderzoek gebruikte methodologie is direct afhankelijk van de eerder genoemde
doelstelling: ‘…stedelijke gemeenten te adviseren over nieuwe beleidsinstrumenten gericht op
particuliere woningverbetering door het spanningsveld in kaart te brengen en drie nieuwe
uitwerkingen van de nieuwe benadering kritisch te analyseren en de adviezen, kansen en valkuilen
hieruit te destilleren.’ De methodologische keuzes die ten grondslag liggen aan dit onderzoek worden
in dit hoofdstuk toegelicht en uitgewerkt. Dit begint met het toelichten van de gekozen
onderzoeksstrategie, gevolgd door het uitwerken van de wijze waarop onderzoeksmateriaal
verzameld en geanalyseerd zal worden (Verschuren & Doorewaard, 2010).

3.1

Strategie

Aan de onderzoeksstrategie zoals bedoeld door Verschuren & Doorewaard (2010) ligt een belangrijke
fundamentele keuze ten grondslag. Er is in de eerste plaats gekozen voor een empirisch onderzoek in
zijn algemeenheid. De reden hiervoor is dat er op het vlak van particuliere woningverbetering sprake
is van een kennistekort. Dit volgt uit het feit dat er wel het één en ander bekend over de
beleidsmatige aspecten, maar een gedegen zoektocht naar nieuwe instrumenten en de precieze
werking en meerwaarde hiervan is nog niet eerder gedaan.
De methodologie achter dit onderzoek heeft zowel een deductieve als een inductieve oorsprong. In
enige vorm is het onderzoek deductief, aangezien er op basis van theorieën een analysekader wordt
opgesteld aan de hand waarvan voorbeelden uit de beleidspraktijk worden geanalyseerd. Het
onderzoek is echter voornamelijk inductief. Het is namelijk kwalitatief van aard is en de context
waarbinnen de verschillende cases zich bevinden is essentieel (Saunders, Lewis & Thornhill, 2013).
Het onderzoek valt binnen het onderzoekstype ‘verkennend’ en beoogt op theoretisch gefundeerde
basis op kritische wijze de nieuwe instrumenten te beschouwen en te analyseren om zo tot adviezen
te komen (Saunders et al., 2013). Aangezien het voor de doelstelling van het onderzoek noodzakelijk
is om de precieze gang van zaken in de drie casusgemeenten te kennen is dat gedeelte ook enigszins
beschrijvend van aard (Saunders et al., 2013). Er is veel diepgang nodig in de verschillende theorieën
en de context van de drie gemeenten om de analyse optimaal te kunnen uitvoeren en tot concrete
en bruikbare adviezen te kunnen komen (Creswell, 2007). Het belangrijkste voordeel van deze
diepgang is dat de precieze werking van de instrumenten en daarmee het inzicht in de meerwaarde
voor andere gemeenten nauwkeuriger kan worden onderzocht. Een nadeel is dat er, om praktische
redenen, slechts drie casusgemeenten kunnen worden bekeken. Dit komt in het algemeen de
generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten niet ten goede, maar door zorgvuldige en
weloverwogen casusselectie is geprobeerd dit nadeel op te vangen.
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De verdieping in en de analyse van de cases worden gevat in een meervoudige vergelijkende
casestudy (Yin, 2003). Het gaat hier dus om een relatief klein aantal (drie) casussen dat in hun
oorspronkelijke (natuurlijke) context wordt bestudeerd. De resultaten daarvan worden met elkaar
vergeleken en de verschillen en bijzonderheden wordt een plek gegeven (Verschuren & Doorewaard,
2010). De keuze voor de casestudy als onderzoeksvorm past goed bij een empirisch kwalitatief
onderzoek: de zeer relevante context kan worden meegenomen in de analyse en de specifieke
situatie kan nauwkeurig en doelgericht bevraagd worden. De meervoudigheid van de casestudy in dit
onderzoek heeft een belangrijke waarde voor de generaliseerbaarheid van de resultaten. Doordat in
meerdere situaties een nieuwe strategie wordt onderzocht zijn de resultaten wellicht beter
toepasbaar op de specifieke context in een andere gemeente. In het onderzoek worden de cases
verkend en op basis van verschillende theorieën geanalyseerd. De casestudy als onderzoeksvorm is
hier zeer geschikt voor aangezien diep op de situatie in de drie gemeenten kan worden ingegaan en
veel contextgebonden informatie kan worden vergaard (Creswell, 2007). Bovendien kan het
onderzoek eenvoudig op basis van bevindingen kan worden bijgestuurd, wat de kwaliteit van de
informatie over de drie cases positief kan beïnvloeden (Verschuren & Doorewaard, 2007).

3.2

Materiaal en ontsluiting

Deze paragraaf biedt duidelijkheid in de manier waarop de drie verschillende onderzoeksobjecten
gebruikt worden om de doelstelling van het onderzoek te behalen. Achtereenvolgens worden de
casusselectie, ontsluiting van onderzoeksobjecten en de verwerkingsmethode toegelicht.
3.2.1 Casusselectie
Zoals eerder toegelicht bestaat het onderzoek uit een vergelijkende case study. De situatie op het
gebied van beleid gericht op particuliere woningverbetering in de gemeenten Schiedam, Den Haag
en Lelystad wordt onderzocht. De drie cases zijn niet zonder reden als zodanig geselecteerd. De
nieuwe insteek zoals die in de beide artikelen (Schreuders et al., 2013 & Schuitemaker &
Wassenberg, 2013) wordt geschetst is nog niet breed toegepast. Er is slechts een klein aantal
gemeenten dat met deze nieuwe instrumenten werkt. Zij durven als gemeenten een stap terug te
doen en/of zijn proactief bezig met het zoeken naar een effectieve aanpak om particuliere
woningverbetering te realiseren. Wat dat betreft kunnen deze drie gemeenten als pioniers worden
aangemerkt. Zij worden ook als zodanig betiteld in Schuitemaker en Wassenberg (2013). Er zijn wel
enkele andere gemeenten die met kleinschalige maatregelen experimenteren, maar deze zijn
geenszins vergelijkbaar met de genoemde drie steden. Aangezien de problematiek dusdanig groot is
(Lupi, 2013) dat een grootschalige aanpak noodzakelijk is zijn de casusgemeenten bezig met een
integrale werkwijze. Dit alles impliceert dat er sprake is geweest van een informatiegeoriënteerde
casuskeuze (Ruddin, 2006). Dat betekent dat de casussen niet willekeurig zijn geselecteerd maar juist
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in het kader van dit gericht toetsend onderzoek bewust zijn uitgekozen. Het onderzoek is dusdanig
ingericht dat de effectiviteit en meerwaarde van drie beleidsarrangementen kan worden getest. Deze
drie cases zijn daar om genoemde redenen uitstekend voor geschikt.
Een belangrijke opmerking dient, zoals in hoofdstuk twee aangehaald, geplaatst te worden bij de
karakteristieken van de drie steden die als casus worden gebruikt. De mate van stedelijkheid in elk
van deze drie gemeenten is namelijk van wezenlijk belang voor de latere generaliseerbaarheid van de
onderzoeksresultaten.

De

maatstaf

die

het

CBS

(2014b)

hiervoor

hanteert

is

de

omgevingsadressendichtheid (OAD). Hierbij worden vijf categorieën gebruikt, variërend van ‘niet
stedelijk’ tot ‘zeer sterk stedelijk’. Elke categorie is gekoppeld aan een bepaalde groep OAD’s: “het
aantal adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rond een adres, gedeeld door de
oppervlakte van de cirkel” (CBS, 2014b). Het toepassen van deze methodiek op de drie gekozen
casusgemeenten resulteert in de volgende tabel.
Schiedam

Den Haag

Lelystad

Omgevingsadressendichtheid

3271

4720

1317

Mate van stedelijkheid

Zeer sterk stedelijk

Zeer sterk stedelijk

Matig Stedelijk

Ranking NL naar inwonertal

43e

3e

44e

Figuur 3.1: Mate van stedelijkheid cases (eigen bewerking, inhoud uit CBS. (2014). Omgevingsadressendichtheid (OAD),
vinddatum 4 december 2014 op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=499,
Nationale Atlas Volksgezondheid. (2013). Omgevingsadressendichtheid als maatstaf voor stedelijkheid. Vinddatum 4
december 2014 op http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/fysieke-omgeving/omgevingsadressendichtheid-pergemeente/ en data via CBS. (2014). Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari. Vinddatum 4 december
2014 via http://statline.cbs.nl/).

Hieruit volgt dat op basis van de omgevingsadressendichtheid de gemeenten Schiedam en Den Haag
kunnen worden ingedeeld in de categorie ‘zeer sterk stedelijk’. Beiden gemeenten liggen dan ook in
de Randstad. Lelystad, toch de hoofdstad van de provincie Flevoland, heeft een beduidend lagere
omgevingsadressendichtheid. Gevolg hiervan is dat deze in de categorie ‘matig stedelijk’ valt. De
omvang van de problematiek op het gebied van particuliere woningverbetering is echter voor een
belangrijk deel afhankelijk van de grootte van de desbetreffende gemeente. Aangezien Schiedam en
Lelystad de respectievelijk 43e en 44e plaats bekleden als het gaat om de grootste gemeenten van
Nederland, is er toch een groot aantal steden waar naartoe de onderzoeksresultaten te vertalen
zullen zijn. Hierbij moet direct worden opgemerkt dat de aanpak ten aanzien van particuliere
woningverbetering doorgaans als contextafhankelijk wordt gezien. De onderzoeksresultaten vallen
wellicht dus niet onomstootbaar te generaliseren.
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3.2.2

Objecten en triangulatie

Bij dit onderzoek wordt data verzameld uit meerdere typen bronnen. Deze bronnentriangulatie is
typisch voor een casestudy (Creswell, 2007) en vergroot de betrouwbaarheid van het onderzoek (Yin,
2003). Dit komt doordat de toevalsfactor grotendeels wordt uitgeschakeld (Verschuren &
Doorewaard, 2007). In het onderzoek wordt zowel primaire als secundaire data gebruikt. Hierdoor
wordt een breed inzicht in de problematiek verkregen. Primaire data zijn in dit onderzoek
gesprekken, interviews en e-mailcontacten met respondenten. Belangrijke secundaire data komt uit
publicaties, beleidsdocumenten en artikelen. Deze kunnen relevante informatie geven over
theorieën, achtergronden over cases of simpelweg als aanvulling op de primaire data (Yin, 2003).
Er is onderscheid gemaakt in drie groepen respondenten. Elke groep levert een bijdrage aan een
ander deel van de dataverzameling. Onderstaand schema biedt daarin duidelijkheid. De
bijbehorende interviewguides zijn terug te vinden in (respectievelijk) bijlage B, C, D en E.
Casusgemeente

Relevante actoren

Woningbezitters

Kennisinstellingen

Personen

Beleidsmedewerkers
of projectleiders

Particulieren die
binnen de doelgroep
van het beleid vallen

Analyse

Gegevens over
aanpak en werking
beleid

VvE energiebedrijf,
woningcorporatie,
provincie, bank etc.
Gegevens over de
rol van de actor in
het beleid

Guide

Bijlage B

Bijlage C

Bijlage E

Gespecialiseerde
adviseurs en/of
onderzoekers
Algemene inzichten
in problematiek en
handvat voor
analyse
Bijlage D

Gegevens over de
manier waarop het
beleidsarrangement
in praktijk werkt

Figuur 3.2: Overzicht bijdrage aan data door drie groepen respondenten (eigen bewerking, 2015).

In de uiteindelijke analyse zullen deze vier onderdelen veelal door elkaar lopen. Toch wordt er zoals
gesteld methodisch een duidelijk onderscheid gemaakt. Het schema in bijlage A biedt een overzicht
van de respondenten die in het kader van dit onderzoek zijn benaderd. Elk van de drie
casusgemeentes is hoofdverantwoordelijk voor de in die desbetreffende situatie gekozen
oplossingsrichting. Om die reden biedt een interview conform bijlage B (de eerste kolom van de tabel
hierboven) houvast voor de algemene structuur van de analyse van die specifieke casus. Bij elk van
de gekozen cases zijn er andere relevante actoren (de tweede kolom). Denk hierbij aan betrokken
adviesbureaus, bouwbedrijven of woningcorporaties. De rol van deze actor is in sommige gevallen als
dusdanig relevant aangemerkt dat deze ook voor een vraaggesprek is benaderd. Zoals eerder
toegelicht is de manier waarop de gemeente erin slaagt via haar beleid het gedrag van
woningbezitters te sturen essentieel. Deze tweede route in het conceptueel model wordt verklaard
via de theorie van gepland gedrag en poogt de ervaren gedragscontrole van woningbezitters te
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verbeteren. Om dit te kunnen onderzoeken is een aantal eigenaar-bewoners die in hun
casusgemeente te maken hebben met het gevoerde beleid (de derde kolom) ondervraagd. Tot slot
zijn verschillende consultants en onderzoekers van adviesbureaus en kennisinstellingen (de laatste
kolom) benaderd. Zij kunnen wellicht de algemene situatie omtrent de werking van de drie
beleidsarrangementen en de globale beeldvorming voor wat betreft de problematiek en de te
zoeken oplossingsrichtingen beter duiden.
Er wordt hierbij gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. De in bijlage A opgenomen
respondenten fungeren als primaire bron en worden bevraagd in vraaggesprekken die half
gestructureerd zijn (Verschuren & Doorewaard, 2010). Dit betekent feitelijk dat de onderwerpen die
in het face-to-face gesprek aan bod komen vastliggen, maar dat de interviewguides (de leidraad voor
de onderzoeker) ruimte laat en suggesties biedt voor doorvragen op een bepaald onderwerp. Binnen
de interviews en zoals eerder toegelicht in het onderzoek in zijn geheel wordt de basis gelegd door
de beleidsarrangemententheorie. Deze theorie wordt dan ook zorgvuldig en gestructureerd
geïntegreerd in de interviewguides voor de beleidsmedewerkers van de verschillende gemeentes en
de andere relevante actoren. De tweede theorie die is geschetst, de theorie van gepland gedrag,
wordt daarin zijdelings toegepast. Zoals eerder toegelicht speelt deze een kleinere rol in het
beantwoorden van de onderzoeksvraag maar is de richting van de verklaringskracht dusdanig
relevant dat deze desondanks wordt meegenomen.
Zoals eerder toegelicht zijn er in dit onderzoek vier afzonderlijke interviewguides gebruikt. Elke
interviewguide is opgebouwd uit dezelfde delen: opening, algemene vragen respondent, algemene
vragen thematiek, algemene vragen casus, inhoudelijk, discussie, conclusie en afsluiting. Onder elk
onderdeel is een aantal (per guide verschillende) vragen geschaard. Dit verschil tussen de
verschillende interviewguides heeft alles te maken met de verschillende typen respondenten zoals
toegelicht in figuur 3.2. Per respondentencategorie is namelijk een ander gedeelte van de twee
theorieën van toepassing en moeten vragen vanuit een ander perspectief worden gesteld om tot
bruikbare resultaten te komen. De operationalisatie in de volgende subparagraaf geeft hierin meer
inzicht. Bij een significant aantal vragen is, zoals dat bij een semigestructureerd interview gebruikelijk
is, een aantal doorvraagmogelijkheden opgenomen. Deze bieden mogelijkheden om tijdens het
gesprek meer diepgang in een antwoord te krijgen.
3.2.3 Operationalisatie
Aan het einde van het theoretisch kader, in het conceptueel model, zijn de beide gebruikte theorieën
zodanig met elkaar verbonden dat hun onderlinge relaties een geschikte verklaringskracht voor het
onderzoek hebben. Om de variabelen uit het conceptueel model daadwerkelijk meetbaar te maken
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moet er een doorvertaling worden gemaakt: de concepten waar het onderzoek op is gebaseerd
moeten worden omgezet naar “tastbare indicatoren van hun bestaan” (Saunders et al., 2013, p. 572).
Dit proces heet operationalisatie en wordt door Verschuren & Doorewaard (2007, p. 143)
gedefinieerd als “het kiezen en nauwkeurig omschrijven van indicatoren voor complexe en/of
abstracte begrippen”. Theoretische taal wordt hiermee dus omgezet in empirische taal: concrete
onderwerpen en vragen die in de interviews gebruikt kunnen worden (Vennix, 2009). Bij een
kwalitatief onderzoek als deze wordt de instrumentalisering doorgaans uitgewerkt tot een aantal
vragen en thema’s voor interviews (Verschuren & Doorewaard, 2007). De eerste stap die hierin gezet
moet worden is het concretiseren van de dimensies. De beide gebruikte theorieën vallen immers
uiteen in elk vier dimensies. Deze acht termen zijn echter theoretisch en abstract en behoeven dus
verduidelijking, waarin onderstaande opsomming voorziet.
Actoren en coalities: Actoren zijn alle relevante partijen die bij de particuliere woningverbetering
betrokken zijn. Als zij er vanwege gezamenlijke belangen voor kiezen om op welke manier dan ook
samen te werken ontstaan coalities. In dit kader zal onder andere worden gevraagd naar de macht
die de verschillende actoren hebben, hun houding ten aanzien van de woningverbetering, eventuele
conflicten en de mate waarin de wisselwerking tussen de actoren de effectiviteit van de particuliere
woningverbetering beïnvloedt.
Macht en hulpbronnen: Macht gaat over de verdeling, beschikbaarheid en inzet van de verschillende
hulpbronnen, zoals geld, advies en materialen. Hier wordt bovendien ingegaan op door wie en hoe
het beleid uiteindelijk wordt bepaald en welke verhoudingen hierin een rol spelen. Daarom wordt
bijvoorbeeld gevraagd naar de (verklaringen voor de) macht en invloed van verschillende relevante
actoren en de mate waarin die de effectiviteit van de particuliere woningverbetering beïnvloeden.
Bovendien wordt de verdeling van de verschillende hulpbronnen bevraagd.
Spelregels: Het gaat hier om zowel letterlijke regels als ook om procedures aangaande particuliere
woningverbetering. Er wordt ingegaan op relevante regels en beperkingen, wet- en regelgeving en de
daarmee samenhangende juridische procedures die beleidsvorming en/of de effectiviteit van de
particuliere woningverbetering wellicht beïnvloeden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het zoeken
naar verbeteringen: welke spelregels zou men graag veranderd zien teneinde de effectiviteit van het
beleid te vergroten?
Discoursen: Een discours is de redevoering of het heersende idee achter een beleidsarrangement. In
het kader van dit onderzoek worden drie heersende ideeën onderscheiden, waarover middels
gerichte vragen de visie van de respondent wordt verkregen. De drie discoursen zijn de toenemende
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aandacht voor de bestaande woningvoorraad, de veranderende rol van de overheid en de mate
waarin de gemeente zich bezighoudt met privaat bezit.
Houding: De houding van de eigenaar-bewoner slaat op de aangeleerde reactie, die voorkomt uit de
afweging van voordelen (bijvoorbeeld een lagere energierekening) en nadelen (bijvoorbeeld de
investering). Deze wordt direct bevraagd, dat wil zeggen, de woningbezitters wordt direct gevraagd
wat hun houding ten aanzien van het beleid gericht op particuliere woningverbetering was en
tegenwoordig (onder de nieuwe aanpak) is. Ook de andere respondenten wordt gevraagd naar de
manier waarop zij verwachten dat de houding van eigenaar-bewoners door het beleid wordt
beïnvloed.
Subjectieve norm: Dit begrip verwijst naar de sociale druk die iemand al dan niet voelt bij het
vertonen van een bepaald gedrag. De sociale omgeving van de eigenaar-bewoner speelt hierbij een
essentiële rol en ook de mate waarin het individu bereid is hieraan te voldoen is relevant. Om dit te
kunnen meten zou een kwantitatief onderzoek relevant zijn, maar om praktische redenen is ervoor
gekozen dit kwalitatief te benaderen en wel door het specifiek bevragen naar de houding en
meningen van belangrijke personen in het sociale netwerk van de eigenaar-bewoner. Ook bij de
andere actoren wordt gepeild in hoeverre de sociale druk in de desbetreffende casusgemeente een
rol speelt.
Ervaren gedragscontrole: De ervaren gedragscontrole gaat om het gemak (of: de belemmeringen) die
men ervaart bij het vertonen van gedrag. Het gaat hierbij dus om een inschatting: in hoeverre is men
bereid het gedrag al dan niet vertonen? Concreet gaat het dus om de afweging die de eigenaarbewoner maakt op basis van de houding en subjectieve norm, die in dit onderzoek versterkt door het
beleid van de gemeente. Hierbij spelen ook de vaardigheden en beschikbare hulpmiddelen van de
eigenaar-bewoner een rol. Denk hierbij aan advies, financiële ondersteuning en de druk van de
sociale omgeving. Dit wordt onderzocht door concreet te bevragen welke gemakken en
belemmeringen het individu heeft ervaren en of en hoe dit ertoe heeft geleid dat particuliere
woningverbetering is gerealiseerd.
Intentie: Dit is de intentie van de eigenaar-bewoner, die wordt bepaald door de houding van het
individu, de druk vanuit de sociale omgeving en de ervaren gedragscontrole. De intentie bepaalt in
zeer hoge mate het uiteindelijke gedrag. Doordat deze wordt beïnvloed door de andere drie
indicatoren van de theorie van gepland gedrag is directe omzetting naar de vragende vorm lastig.
Desondanks is er een vraag opgenomen die zich richt op de concrete aanleiding en de mate waarin
het individu het gedrag ook daadwerkelijk zal vertonen. Verder zal dit begrip inhoud worden gegeven
vanuit de drie verklarende indicatoren.
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De operationalisatie die in dit onderzoek gebruikt is wordt schematisch weergegeven in onderstaand
schema. Er zijn vier verschillende interviewguides gebruikt, die in de kolommen worden
weergegeven. De cijfers in de cellen verwijzen naar de vragen in de interviewguides (die in de bijlage
zijn opgenomen). Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt op welke manier de hiervoor
geoperationaliseerde dimensies uit de theorieën zijn doorvertaald naar concrete interviewvragen.
Theorie

Beleidsarrangementenbenadering

Theorie van
gepland gedrag

Dimensie

Gemeenten
(B)

Woningbezitters
(D)

Kennisinstellingen
(E)

10-16

Overige
actoren
(C)
9-15

Actoren en
coalities
Macht en
hulpbronnen
Spelregels
Discoursen
Houding
Subjectieve
norm
Ervaren
gedragscontrole
Intentie

10-11

-

17-20

16-19

12

-

21-24
25-30
31
32

20-23
24-29
30
31

13-14
15
16

7-10
11-14
-

-

-

17

-

33

32

18

15

Figuur 3.3: Operationalisatieschema (eigen bewerking, 2015).

Belangrijk om hierbij op te merken is het gegeven dat de theorie van gepland gedrag slechts als
zijdelings werkende verklaringskracht wordt gebruikt, waardoor hier beduidend minder vragen over
zijn opgenomen. Bovendien valt op dat de eerste en laatste vragen van elk interview niet zijn
opgenomen in deze tabel. De verklaring hiervoor is terug te vinden in de interviewguides en luidt dat
de eerste vragen van elk interview zijn gewijd aan algemene vragen over de problematiek en vragen
ten behoeve van de casusbeschrijving en er aan het slot een aantal vragen volgt over stellingen en
algemene conclusies en adviezen. De reden dat sommige cellen leeg zijn spreekt wellicht voor zich:
niet alle groepen respondenten hebben ook daadwerkelijk iets te zeggen over de verschillende
dimensies. Zo zijn de kennisinstellingen wellicht niet volledig op de hoogte van de specifieke situatie
in de drie casusgemeenten, hebben woningbezitters naar verwachting meestal weinig idee bij de
spelregels en is de visie van gemeenten op de ervaren gedragscontrole niet echt waardevol.
3.2.4

Verwerking en analyse

Na het verzamelen van de benodigde data moet deze worden geanalyseerd. Deze analyse moet
uiteindelijk leiden tot een gedegen beantwoording van de onderzoeksvraag en daarmee het voldoen
aan de doelstelling van het onderzoek. De kern hiervan wordt vormgegeven aan de hand van de
theoretische inkadering van dit onderzoek. De primaire data is zoals gesteld verzameld aan de hand
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van verschillende gesprekken en interviews. Er wordt in dit onderzoek niet gewerkt met letterlijke
transcripten. Wel zijn worden de vraaggesprekken opgenomen en tijdens het terugluisteren ervan
worden

aantekeningen

gemaakt.

Deze

stukken

tekst

worden

geïmporteerd

in

het

softwareprogramma ATLAS.ti. In dat programma worden codes aan de stukken tekst gekoppeld
(Boeije, 2005). Dit gebeurt aan de hand van selectief (of axiaal) coderen (Saunders et al., 2013). De
codes staan voor onderwerpen, stellingen, categorieën of thema’s. Een belangrijke leidraad hierin is
de (in de operationalisatie toegelichte) onderverdeling in acht dimensies, waardoor de codes
grotendeels naar voren komen vanuit het theoretisch kader. Deze dimensies en de andere gedeeltes
van het onderzoek hebben geleid tot een viertal families. Bijlage F biedt een overzicht van de
gebruikte codes en de families waarin deze zijn onderverdeeld, evenals een korte toelichting. Het is
mogelijk dat er tijdens het analyseren van de teksten nieuwe thema’s naar voren komen (Saunders et
al., 2008). Zo krijgen onder andere de eerder genoemde inhoudelijke vragen over de aanpak en de
vragen over adviezen en tips ook codes toegewezen. De verschillende codes kunnen vervolgens aan
elkaar worden gekoppeld waardoor stukken tekst eenvoudig onder elkaar zichtbaar kunnen worden
gemaakt (Vennix, 2009).
Voor de secundaire data geldt dat deze uitvoerig wordt bestudeerd en relevante passages worden
voorzien van markeringen en/of labels. De waardevolle gedeeltes van de verschillende publicaties,
beleidsdocumenten of artikelen zijn globaal gecategoriseerd en zullen her en der in de tekst worden
ingepast. De primaire data vormen hierbij echter leidraad: de secundaire gegevens worden slechts
ter verheldering en aanvulling gebruikt. Op basis van de resultaten van deze beide processen is de
koppeling tussen theorie en de verzamelde data te leggen waardoor de uiteindelijke analyse kan
plaatsvinden. Deze koppeling leidt tot de grondslag voor de resultaten van het onderzoek. Aan de
hand van de verschillende theoretische insteken wordt dan geprobeerd de deelvragen onderbouwd
te beantwoorden.

3.3

Discussie

Dit hoofdstuk beschrijft de methodische insteek van dit onderzoek en op basis van de genoemde
argumenten is de verwachting dat de gemaakte keuzes de juiste zijn. Niet alle keuzes zijn echter even
voor de hand liggend, over een aantal is zelfs discussie mogelijk. Zodoende wordt in deze paragraaf
vorm gegeven aan de discussie omtrent de gemaakte methodologische keuzes.
In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve werkwijze. De belangrijkste argumenten hiervoor
zijn dat er veel diepgang in de materie mogelijk is en dat de context van het beleid in het onderzoek
wordt meegenomen. Voor bruikbaar advies, de doelstelling van het onderzoek, is een goede
diepgang noodzakelijk aangezien het oppervlakkig bestuderen van gemeentelijk beleid waarschijnlijk
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niet tot het gewenste resultaat leidt. Ook de context is essentieel: uit verkennende gesprekken en
literatuurstudie bleek immers dat de omstandigheden waarin beleid tot stand komt en werkzaam is
in het geval van particuliere woningverbetering zeer relevant zijn. Het losweken van een werkzaam
beleidsinstrument uit haar context zou ertoe leiden dat het beleid op zich wordt beschouwd en
daardoor waarschijnlijk niet optimaal geanalyseerd kan worden. Een ander voordeel van een
kwalitatieve werkwijze is de nauwkeurigheid: deze is zeer belangrijk om tot precieze resultaten te
komen. Bij een kwantitatieve insteek zou de nauwkeurigheid van de analyse beduidend minder zijn
waardoor de kwaliteit van de adviezen tegen zou vallen. Een belangrijk nadeel van de kwalitatieve
benadering is de beperkte generaliseerbaarheid als gevolg van het gegeven dat er (om voldoende
diepgang te kunnen bewerkstelligen) slechts een beperkt aantal cases kan worden onderzocht. Met
kwantitatief onderzoek had een groter aantal gemeenten onder de loep genomen kunnen worden,
maar de diepgang en nauwkeurigheid zouden dan beperkt zijn. Dit probleem wordt in dit onderzoek
ondervangen door een gedegen casusselectie (zie verderop) en vooral met het gegeven dat uit
enkele gesprekken en onderzoeken blijkt dat beleidsinstrumenten gericht op particuliere
woningverbetering doorgaans dusdanig specifiek voor een bepaalde buurt, wijk of stad zijn dat
generaliseren überhaupt moeilijk is en maatwerk waar dan ook een vereiste is.
Het onderzoek is verkennend van karakter, aangezien een grondige verkenning van het beleid in de
drie casusgemeenten nog niet eerder is gedaan. De instrumenten en maatregelen moeten zodoende
eerst worden bestudeerd alvorens zij geanalyseerd kunnen worden. Het verwachte resultaat van
deze insteek is dan ook concreet en toepasbaar advies: het onderzoek is ingericht op het dusdanig
diepgaand analyseren van de drie cases dat daaruit bruikbaar beleidsadvies gedestilleerd kan
worden. Een meer kwantitatief onderzoek was bij dit onderwerp zeker ook mogelijk geweest. Met
meer eenduidige antwoorden (in plaats van verhalende gesprekken) zouden de resultaten wellicht
representatiever geweest zijn (in plaats van slechts sprekend voor de specifieke situatie in de drie
casusgemeenten). Bovendien zou dit hebben geleid tot een meer objectief resultaat (in plaats van
een door de onderzoeker en respondenten gekleurd beeld). Ondanks deze discussiepunten is de
keuze voor een kwalitatief onderzoek voor dit onderzoek een logische en is er een goede kans dat
het uitvoeren ervan leidt tot het gewenste resultaat.
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een meervoudige vergelijkende case study: slechts drie
cases worden in hun natuurlijke context bekeken, resultaten worden vergeleken en bijzonderheden
en adviezen worden uit de analyse gedestilleerd. Deze werkwijze is erg geschikt aangezien de
relevante context in het geheel wordt meegenomen en het onderwerp doelgericht en nauwkeurig
bevraagd kan worden. Ook de mogelijkheid om het onderzoek gaandeweg bij te sturen is een
belangrijke pre. Een nadeel is dat de externe geldigheid wellicht beperkt is, maar doordat bij
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particuliere woningverbetering volgens meerdere bronnen maatwerk noodzakelijk is valt dit
argument goeddeels weg. Het aantal van drie cases is het gevolg van de eerder beschreven gulden
middenweg tussen voldoende diepgang voor gedegen advies en voldoende generaliseerbaarheid
door meerdere cases. Een iets groter aantal cases was wellicht wenselijk geweest voor meer
relevante adviezen en een nog beter beeld van de ontwikkelingen maar om praktische redenen is
ervoor gekozen dit niet te doen. In het kader van dit onderzoeksdoel is een case study eigenlijk de
enige relevante strategie als gevolg van de gewenste diepgang, integraliteit en het belang van de
context.
De casusselectie is zoals eerder gesteld informatie-georiënteerd: zij is gebaseerd op de informatie uit
enkele relevante publicaties. De gemeenten zoals die zijn geselecteerd zijn pioniers op het vlak van
particuliere woningverbetering en zodoende een relevant onderzoeksonderwerp. Deze casusselectie
is de enige manier om tot waardevolle adviezen te komen. Het analyseren van gemeenten die nog
niet zover en zoekende zijn zou wellicht resulteren in een beter begrip van het probleem en het
complexe spanningsveld maar onvoldoende bijdragen aan het beantwoorden van de
onderzoeksvraag. De keuze voor stedelijke gemeenten heeft echter een keerzijde: er is een
aannemelijke kans dat middelgrote of kleine gemeenten te maken hebben met een ander soort
problemen. De casusselectie maakt echter dat de resultaten voor een aanzienlijke groep gemeenten
gelden.
De respondenten zijn geselecteerd naar aanleiding van een eerste oriëntatie in de casusgemeenten
en verschillende publicaties. Vanuit meerdere invalshoeken is gedurende het onderzoek bepaald
welke respondenten wellicht meerwaarde voor het onderzoek zouden hebben. Deze manier van
werken heeft ertoe geleid dat veel relevante personen zijn gevonden en benaderd. Als de
respondenten tevoren zouden zijn vastgelegd zou waarschijnlijk een significant gedeelte van hen niet
gevonden en/of geïnterviewd zijn wat grote gevolgen zou hebben voor de diepgang in de (context
van de) cases. De keuze om slechts één respondent per relevante actor te interviewen komt voort uit
praktische overwegingen maar heeft wel gevolgen voor de betrouwbaarheid van de data. Door
meerdere personen per gemeente, adviesbureau of andere actor te spreken zou bovendien het
perspectief verbreed kunnen worden. Met betrekking tot de dataverzameling is doelbewust gekozen
voor semigestructureerde interviews, voornamelijk vanwege de mogelijkheden tot doorvragen en
reageren. Een andere keuze had er wellicht toe geleid dat relevante informatie niet aan het licht was
gekomen.
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4. Drie nieuwe aanpakken beter bekeken
Elk van de drie casusgemeenten reageert op een eigen wijze op wat Schuitemaker en Wassenberg
(2013, p. 32) de ‘nieuwe werkelijkheid’ noemen. De overheid, in dit geval de gemeente, kan niet
langer ordenen, bepalen en sturen. Anno 2015 worden toelaten, afwachten en loslaten kernwoorden
(Schuitemaker & Wassenberg, 2013). Het is echter geen verrassing dat deze begrippen erg breed zijn
en nadere invulling door de gemeente gewenst is. Bij gebrek aan houvast zijn er zoals gesteld drie
pioniers opgestaan die in dit onderzoek uitgebreid worden geanalyseerd. In het volgende
analysehoofdstuk worden daartoe de beide in het theoretisch kader aangedragen theorieën gebruikt
om de precieze werking van de beleidsarrangementen (zoals de proposities zullen worden benaderd)
vast te stellen met als uiteindelijke doelstelling te komen tot concreet beleidsadvies voor gemeenten
die met particuliere woningverbetering aan de slag willen.
Zonder vooruit te lopen op de eigenlijke analyse van de drie cases wordt elke casusbeschrijving op
dezelfde manier opgebouwd. Eerst worden de achtergrond en de problematiek neergezet. Daarna
komt de nieuwe strategie aan bod. Dit blijft globaal: het gaat dan over wat de achterliggende
gedachte is en op welke basisprincipes het idee is gestoeld. Tot slot van de contextuele
casusbeschrijving wordt de ambitie van de gemeente ten aanzien van particuliere woningverbetering
geschetst. Daarna komen achtereenvolgens de beleidsarrangementenbenadering en de theorie van
gepland gedrag aan bod: in afzonderlijke subparagrafen worden de verschillende dimensies van
beide theorieën behandeld en wordt het beleid in de desbetreffende gemeente op dat vlak
geanalyseerd. Hierin wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de respondenten: zoals in de
verschillende interviewguides is terug te vinden zijn beleidsmedewerkers óók gevraagd naar de
manier waarop hun aanpak het gedrag zou moeten veranderen. Omgekeerd gaven de verschillende
woningbezitters ook hun visie op onder andere discoursen en de geldende spelregels. Strikte
scheiding tussen beide groepen respondenten is zodoende niet gewenst en bovendien niet mogelijk.

4.1

Schiedam: Van onderhoud naar energiebesparing

4.1.1 Problematiek
Schiedam kent een oude (vooroorlogse) en relatief goedkope woningvoorraad, waarvan ruim 60%
tot de particuliere sector behoort (Schuitemaker & Wassenberg, 2013). Er staan veel
meergezinswoningen: bijna driekwart van de gehele woningvoorraad bestaat uit boven en
benedenwoningen (OTB, 2013). De particuliere woningvoorraad in Schiedam is het afvoerputje van
de woningvoorraad (O. König, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Waar de woningcorporatie
voorzieningen en middelen heeft om hiermee om te gaan hebben particulieren dat vaak niet.
Landelijk is bekend dat het systeem bedoeld was om de corporaties de onderkant te laten bedienen.
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Dit ging echter zo goed dat corporatiewoningen allang niet meer de ondermaat zijn. De stad kent
ontzettend veel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Schiedam telt ongeveer 1400 VvE’s en staat
daarmee in de nationale top 10 van gemeenten met het grootste aantal VvE’s (OTB, 2013).
De belangrijkste problemen in Schiedam komen voort uit de staat waarin de woningvoorraad
verkeert. In de stadsvernieuwingsperiode heeft de stad dan ook een belangrijke slag gemist, aldus
projectleider Ruud van Workum van de gemeente Schiedam (persoonlijke communicatie, 10 juli
2015). De eerder genoemde oude gebouwen moeten anno 2015 nodig gerenoveerd worden. Het
betreft hier achterstanden in de standaard, dus op aanschrijvingsniveau (O. König, persoonlijke
communicatie, 3 juli 2015). Dit betekent dat de gemeente op het punt staat om de eigenaar-bewoner
te gaan aanschrijven. De omvangrijke onderhoudsachterstand wordt geraamd op €150.000.000.
Bovendien heeft Schiedam te maken met een ander, vrij specifiek probleem: verzakking van
funderingen. Dit vindt zijn oorsprong in de gebrekkige kracht van de palen: de inklinkende veengrond
trekt de palen mee naar beneden (OTB, 2013). De focus in dit onderzoek ligt op de
onderhoudsachterstanden
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voor

Schiedam
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kenmerkende

funderingsproblematiek. Om die reden zal hier niet op worden ingegaan. De meeste
onderhoudsproblemen zijn te vinden in de vooroorlogse wijken. Dit zijn Oost, West, Zuid en
Centrum, waarbij Oost tegen Rotterdam-West aan ligt. Daar is al langer een duidelijke aanpak,
waardoor de relatieve verschillen toenemen (E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015).
De vele VvE’s zijn vaak erg klein: vaak bestaan zij uit minder dan zes eenheden.
Onderhoudsachterstanden ontstaan doorgaans voornamelijk als een VvE slecht functioneert: slecht
werkende VvE’s staan verbetering zelfs direct in de weg (R. van Workum, persoonlijke communicatie,
10 juli 2015). Eigenlijk zouden eigenaar-bewoners uit eigen initiatief hun bezit moeten onderhouden,
maar helaas werkt het niet zo, stelt Rob van Putten van RP VvE Beheer (persoonlijke communicatie,
14 juli 2015). Dit is voor de eigenaar-bewoners niet altijd direct een probleem, al willen ze vaak zelf
wel aan de slag. Op eigen kracht kunnen ze het echter niet (O. König, persoonlijke communicatie, 3
juli 2015). Het belangrijkste probleem daaromtrent is dat bijna iedereen wil verbeteren: het
draagvlak is er, maar men wil toch het liefst uitstellen Je kunt je geld immers maar één keer uitgeven
en (zeker in een VvE) kost het veel energie om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, weet ook
makelaar Anke Bodewes (persoonlijke communicatie, 2 juli 2015). De bijdrage ligt echter gevoelig: bij
voorkeur blijft die zo laag mogelijk. Als het echter uiteindelijk toch lukt, is de waardering groot (O.
König, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Tot slot moet vermeld worden dat de
sociaaleconomische situatie in Schiedam de problematiek versterkt. Andersom gesteld impliceert dit
dat de gebrekkige financiële middelen als gevolg van onder andere werkloosheid de aanpak van de
onderhoudsachterstanden ernstig bemoeilijkt. Rob van Putten meent dan ook dat het eigenlijke
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probleem van de in deze subparagraaf geschetste problematiek de verarming van Schiedam is
(persoonlijke communicatie, 14 juli 2015).
Overigens is het nog meer de vraag in hoeverre de hierboven gestelde problematiek ook voor de
desbetreffende eigenaar-bewoners als zodanig wordt ervaren. Het is immers niet ondenkbaar dat
een particuliere woningbezitter in Schiedam de staat van zijn woning, het functioneren van zijn VvE
of de leefbaarheid in de week als problematisch zou typeren. Niet iedereen is namelijk blij met de
overheidsbemoeienis (E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). In beginsel vindt men
namelijk dat men zelf wil bepalen of en zo ja wat er gebeurt: het is immers een eigen woning. In het
geval van een VvE ligt dat natuurlijk iets genuanceerder en door die houding is een behoorlijk aantal
gevallen door de gemeente aangeschreven (E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015).
4.1.2 Strategie
In 2002 besloot de Schiedamse gemeenteraad dat er, als we de problematiek willen aanpakken, snel
iets moet gebeuren. Het daarmee gepaard gaande raadsbesluit stelde dat iedereen zijn/haar steentje
bij moest dragen (E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). De Schiedamse aanpak is voor
een belangrijk deel ingestoken door adviesbureau Steeds. Aangezien zij voordat ze in Schiedam
begonnen actief waren in Den Haag, spreekt Steeds-directeur Oscar König van het voortzetten van de
Haagse aanpak op een Schiedamse manier (persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). De aanpak in
Schiedam laat zich onderverdelen in twee fases. De eerste fase werd ingestoken in 2002 (E. Veldman,
persoonlijke communicatie, 3 juli 2015) en was gericht op het keren van dreigend verval. Een
aanzienlijk gedeelte van de woningvoorraad in onder andere Oost, Zuid en West raakte in rap tempo
achterop bij andere gedeelten van de stad en overheidsingrijpen was noodzakelijk om dit probleem
aan te pakken. Ook de eerder toegelichte funderingsproblematiek speelde hierin een belangrijke rol:
de investeringen die noodzakelijk zijn voor funderingsherstel zijn voor particulieren niet realistisch
(OTB, 2013). Er was €5.000.000 beschikbaar vanuit het Rijk en de aanpak werkte met leningen vanuit
die pot (en dus niet met subsidies. De eigenaar-bewoner was hierbij dus geheel zelf
verantwoordelijk, wat toen heel modern was.
Vanuit twee bouwbureaus (bemand door mensen van Steeds (O. König, persoonlijke communicatie,
3 juli 2015)) kwamen er bouwkundige rapporten voor alle woningen. De inhoud daarvan was het
minimale wat de eigenaar-bewoner verplicht zo spoedig mogelijk moest wegwerken (E. Veldman,
persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). De sfeer was echter verkeerd: de nadruk lag teveel op wat
moest vanuit de gemeente en had een dwingend karakter (R. van Workum, persoonlijke
communicatie, 10 juli 2015). Bovendien zaten er veel fouten in de bouwkundige rapporten (E.
Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015; R. Tas, persoonlijke communicatie, 12 augustus
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2015). Mede op advies van de bewonersvereniging, die leefbaarheid en daarmee woningverbetering
erg belangrijk vindt, is er toen gezocht naar een nieuwe projectleider en werd de nieuwe weg
ingeslagen (R. Tas, persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015). Deze aanpak werd gericht op
voorlichting, begeleiding en subsidiëring en was uitsluitend beschikbaar voor particuliere
woningeigenaren in eengezinswoningen en binnen VvE’s en dan enkel in de genoemde
‘probleemgebieden’. De werkwijze daarbij was gericht op de positieve insteek vanuit de eigenaarbewoners. Men wilde wel, maar had er even de middelen niet voor. De gedachte was dat je de
particulieren dat niet kwalijk kunt nemen (R. van Workum, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015).
De insteek was dit project in 2010 af te ronden, maar uiteindelijk werd het door groeiend draagvlak
verlengd tot en met 2014 (E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Deze aanpak heeft
bovendien geresulteerd in een werkgroep waarin gemeente en bewonersverenigingen op goede voet
met elkaar spraken over de aanpak (E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015).
Tegen het einde van het project was er een toenemende behoefte aan handhaving: “panden van
eigenaren die niet meewerken staken schril af tegen die van de eigenaren die wel meedoen” (OTB,
2013, p. 48). Er kwamen meer mogelijkheden tot het verkrijgen van leningen (zie verderop),
bewoners werden anders benaderd en er werden steeds meer gebieden aan de eerder vastgestelde
doelgroep toegevoegd (OTB, 2013). Kernwoorden in de vernieuwde aanpak zijn stimuleren, verleiden
en open communiceren. De gemeente was bereid om maatwerk te leveren en dat sprak eigenaarbewoners zeer aan (A. Bodewes, persoonlijke communicatie, 2 juli 2015). “De eigenaren moeten aan
de slag en het draait erom te proberen dat te bewerkstelligen” (R. van Workum, persoonlijke
communicatie, 10 juli 2015). Er wordt gewerkt met een model bestaande uit vier fases: ‘informeren’
en ‘inspecteren’ worden gevolgd door ‘eigenaar aan zet’ en de ‘uitvoering/eindcontrole’. In de derde
fase is het woord aan de eigenaar: zonder initiatief van de eigenaar-bewoner gebeurt er niets
(VROM, 2007).
Er wordt echter alles aan gedaan dit initiatief te generen: “een klacht van een bewoner is een gratis
advies” (R. van Workum, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015). Bovendien beginnen eigenaarbewoners in gesprekken met medewerkers van het Servicepunt steeds meer te beseffen dat
onderhoud van hun bezit toch echt hun eigen verantwoordelijkheid is (R. van Putten, persoonlijke
communicatie, 14 juli 2015). Als je iets koopt moet je je realiseren dat je verantwoordelijk bent (A.
van Bemmel, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015). Een belangrijk onderdeel van de Schiedamse
aanpak is de verdeling van de taken in drie delen. De front-office (de fysieke winkel) is
verantwoordelijk voor begeleiding, advies en contacten met eigenaren. De backoffice (op het
gemeentehuis) zorgt achter de schermen dat het front-office haar werk goed kan uitvoeren (O.
König, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Denk hierbij aan het regelen van opdrachtgevers, het
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doen van onderzoek, het verstrekken van subsidies, het verzorgen van de communicatie, het
aanschrijven van probleemgevallen en de algehele coördinatie van het project (Y. Rippen, 2013). De
derde partij is de SVn: zij verzorgen de leningen en toetsen in hoeverre VvE’s of eigenaar-bewoners
daarvoor in aanmerking kunnen komen.
Steeds-directeur Oscar König (persoonlijke communicatie, 3 juli 2015) maakt een onderscheid tussen
vier componenten die essentieel zijn voor een werkzame aanpak van particuliere woningverbetering.
Ten eerste moet het gewenste resultaat technisch gewaarborgd zijn. Ten tweede moet het geheel
juridisch en regeltechnisch dicht en werkzaam zijn. Ten derde moet de sociale component voldoende
aandacht krijgen en ten vierde moet de financiële achtergrond van de aanpak rond zijn. Als één van
de vier niet of niet volledig is afgedekt kan particuliere woningverbetering bemoeilijkt of zelfs
onhaalbaar worden. Hierin zijn de financiën doorgaans het grootste probleem. Communicatie wordt
door hem aangemerkt als misschien wel de vijfde pijler: het is té belangrijk om niet goed af te dekken
(O. König, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Essentieel voor de effectiviteit van deze
Schiedamse aanpak is overigens het juridische sluitstuk. Eigenaar-bewoners ervaren steeds meer dat
de gemeente tot een bepaalde hoogte zacht handelt, maar als dat niet werkt ook daadwerkelijk ‘B
durft te zeggen’ (R. van Putten, persoonlijke communicatie, 14 juli 2015). Op deze strategie, die tot
31 december 2014 van kracht was, wordt zeer positief teruggekeken. Ruim driekwart van de
woningen die tot de doelgroep behoorden is daadwerkelijk verbeterd, waarbij een aanzienlijk deel
bovendien ook energiebesparende maatregelen nam. Het belangrijkste aandachtspunt dat gesteld is
betreft het structureel werkend houden van VvE’s. Zo moet worden voorkomen dat gemeente over
tien jaar weer opnieuw moet beginnen (OTB, 2013).
Sinds 1 januari 2015 worden de werkzaamheden van het oude servicepunt waar nodig nog
voortgezet (via het digitaal onderhoudsloket en zolang er nog geld is (E. Veldman, persoonlijke
communicatie, 3 juli 2015)) , maar ligt de beleidsmatige focus op de taken van het nieuwe
servicepunt. Deze balie is ook daadwerkelijk verhuisd maar behoudt de algemeen bekende naam
‘Servicepunt Woningverbetering’. De kern van deze nieuwe aanpak is tweeledig: enerzijds wordt de
oude aanpak op een laag pitje voortgezet met als hoofddoel deze ‘af te maken’ en anderzijds ligt de
nieuwe focus op duurzaamheid en levensloopbestendigheid (Schuitemaker & Wassenberg, 2013). De
kern van de inhoud is dat de gemeente blijvend de rol van regisseur op zich neemt, maar dat het
initiatief (in tegenstelling tot de ‘oude’ aanpak) nu bij de eigenaren ligt (Schuitemaker & Wassenberg,
2013). “De gemeente probeert eigenaren te overreden van het belang van de aanpak van hun
woning(en). Daarbij worden twee middelen ingezet: een laagrentende lening (zie verderop) en gratis
advies aan bewoners. Er is in de nieuwe aanpak veel minder sprake van een grootschalige aanpak
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terwijl de gemeente minder initiatief neemt en zich beperkt tot beheerstaken (O. König, persoonlijke
communicatie, 3 juli 2015).
Nieuw is dat de gehele woningvoorraad van Schiedam binnen de aanpak valt: ook eigenaarbewoners woonachtig buiten de oorspronkelijke probleemgebieden komen in aanmerking voor
advies en een lening (Gemeente Schiedam, n.d.). Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwe
aanpak is de werkgroep Particuliere Woningverbetering (PWV). Hierin werken de gemeente en
vertegenwoordigers van drie bewonersverenigingen samen aan actuele vraagstukken. Overigens is
deze insteek niet geheel nieuw en allesbehalve van de ene op de andere dag ingevoerd. Al sinds 2008
was er in de aanpak aandacht voor energie- en duurzaamheidsmaatregelen. Veertien procent van de
investeringen was toen al gericht op die categorie maatregelen (Schuitemaker & Wassenberg, 2013).
“Deze nieuwe Schiedamse aanpak geeft een antwoord dat goed past bij de stad” (O. König,
persoonlijke communicatie, 24 juni 2015). Nadat eerst grootschalig achterstallig onderhoud is
weggewerkt kan nu, sinds 1 januari 2015, de volgende stap worden gezet. Er is hard gewerkt in de
eerste fase, waardoor nu de focus kan worden verlegd (of: uitgebreid) naar meer ideologische doelen
als duurzaamheid en levensloopbestendigheid (Gemeente Schiedam, 2013). De bottom line volgens
projectleider Ruud van Workum is: houd het simpel en goedkoop” (persoonlijke communicatie, 10
juli 2015).
Voor de ‘oude’ en de nieuwe aanpak wordt door de gemeente Schiedam bovendien gebruik gemaakt
van stimuleringsleningen. Dit gebeurt via de stichting stimuleringsfonds volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten (de SVn). Sinds juli 2004 kunnen particulieren en VvE’s die meer dan
€23.000 investeren een lening krijgen tot maximaal €32.000 met een looptijd die mag oplopen tot 20
jaar (OTB, 2013). Als er volgens de gemeente een combinatie met funderingsherstel mogelijk is zijn
de maxima zelfs €70.000 voor maximaal 30 jaar. Tevens is er een eenmalige subsidie van €4.500
mogelijk. Het gebruik van deze leningen wordt aantrekkelijk gemaakt door een rentekorting: deze
bedraagt 5% op het tarief met een minimum van 1,5%. Er is voor ruim €29.000.000 aan leningen
verstrekt via de SVn. Bovendien zijn er eigenaar-bewoners die wel gebruik maken van gratis advies
maar geen lening willen. Deze groep investeerde voor nog eens €11.800.000 in hun woning. Deze
financiële tegemoetkomingen maken dat mensen sneller positief tegenover particuliere
woningverbetering staan (R. Tas, persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015). Volgens Pim
Beertema, senior relatiemanager bij de SVn is Schiedam hiermee een uitzondering: “Zij hebben altijd
kans gezien om woningverbetering op de politieke agenda te houden en budget te hebben. Daardoor
is er veel gebeurd en zie je de stad verbeteren. Er is ontzettend veel draagvlak en daardoor veel
resultaat“ (persoonlijke communicatie, 7 september 2015).
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4.1.3 Ambitie
De gemeente Schiedam heeft een uitgesproken ambitie. Onder de eerste aanpak is ruim driekwart
van de 5.700 woningen die toen tot de doelgroep behoorden verbeterd (Schuitemaker &
Wassenberg, 2013). Men was daar toentertijd tevreden over en ging, naast het narooien van de
eerste aanpak (R. van Workum, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015) verder met de nieuwe
aanpak. Nu wordt er trots teruggekeken op 85% van de doelgroep waarvan het casco is aangepakt.
De overheid zou soms best sneller willen, maar de eigenaar-bewoner bepaalt het tempo (R. van
Workum, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015). Nadat onder de eerste aanpak de grootste
achterstanden zijn ingelopen ligt de focus nu op duurzaamheid. De rest (ongeveer 1.400) van de
woningen is onderdeel van die nieuwe aanpak: er wordt gezocht naar koppelingen met het sociale
domein, waarbij het belangrijk is dat het woningaanbod aansluit bij de behoeften. De grote aanpak is
op orde, nu verschuiven we naar het faciliteren van geïnteresseerden en het goed houden van de
woningvoorraad waar inmiddels veel tijd en geld in zit (O. König, persoonlijke communicatie, 3 juli
2015; E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). De gemeente moet dus blijven activeren
en stimuleren en proberen het participeren in de aanpak zo aantrekkelijk te houden als dat nu voor
veel eigenaar-bewoners is (R. Tas, persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015). Dit betekent
volgens makelaar Anke Bodewes dat er niet al te veel meer aan de maatregelen hoeft te veranderen:
slechts finetunen achter de schermen (persoonlijke communicatie, 2 juli 2015).
Een belangrijke focus is gericht op het ‘verkopen’ en in de markt zetten van de beschikbare
instrumenten. Door gastvrouwen/heren, huiskameravonden en presentaties wordt geprobeerd een
olievlekwerking teweeg te brengen (R. van Workum, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015). Een
belangrijk aandachtspunt is de stijl: particuliere woningverbetering dreigt een verkoopstijl te worden,
wat pertinent niet de bedoeling is. De communicatie naar eigenaar-bewoners dient nuchter te zijn en
moet uitgaan van hetgeen de particulier wil bereiken. De kracht moet immers vanuit de mensen zelf
komen en bovendien moeten zij het ook zelf betalen (O. König, persoonlijke communicatie, 3 juli
2015). Een andere relevante trend die in dit licht genoemd kan worden is dat mensen steeds langer
in hun eigen huis moeten (door bezuinigingen in de zorg) maar ook willen wonen (Schuitemaker&
Wassenberg, 2013). Het is taak van de gemeente Schiedam om de woningvoorraad daarop af te
stemmen en het nieuwe servicepunt moet daar een significante rol in gaan spelen. Er wordt
bijvoorbeeld desgewenst een bundel gemaakt van een lening, een advies, een projectleider et cetera.
4.1.4 Beleidsarrangementenbenadering
In de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen de beide in het conceptueel model uitgelegde
verklaringsroutes: de directe route waarin beleid leidt tot woningverbetering (die wordt
geanalyseerd via de beleidsarrangementenbenadering) en de indirecte wijze waardoor de gemeente
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via de component ervaren gedragscontrole van de theorie van gepland gedrag het uiteindelijke
gedrag van de eigenaar-bewoner probeert te beïnvloeden. Allereerst zal de in Schiedam gekozen
strategie worden belicht vanuit het perspectief van de beleidsarrangementenbenadering. Net als bij
de andere twee aanpakken zal hierbij de in het theoretisch kader geschetste structuur richting geven
aan de analyse. Dit betekent dat alle vier de componenten van het beleidsarrangement hierna zullen
worden belicht.
4.1.4.1

Actoren en coalities

Allereerst wordt er gekeken naar de binnen het beleidsarrangement aanwezige actoren en coalities.
Actoren zijn de spelers die in het beleidsveld actief zijn en coalities zijn groepen van
(samenwerkende) actoren (Meijerink & van Tatenhove, 2007). Zoals eerder aangekondigd gebeurt
dit op basis van de netwerkanalyse die uit de theorie bekend is (Poorthuis & van der Bijl, 2006). Het
initiatief wordt centraal gesteld waarna alle relevante actoren er omheen worden geplaatst.
Vervolgens kan daar een aantal relaties tussen worden gelegd. Denk hierbij aan voorbeeld-, bijdrageen gebruiksrelaties (Poorthuis & van der Bijl, 2006). Hierdoor ontstaat een schematisch overzicht van
een netwerk vol betrokkenen, wat voortdurend in beweging is. Onderstaand schema geeft hier een
inzicht in.
Eenzijdige invloed
Tweezijdige invloed

Provincie
Zuid-Holland

Zwak
Sterk

Het Rijk

Makelaar

PWV in Schiedam
Gemeente Schiedam
SVn

VvE

Steeds

Eigenaar-bewoner

Werkgroep PWV

Figuur 4.1: Schematische weergave actoren en hun relaties in Schiedam (eigen bewerking, 2015).

Hieruit wordt duidelijk hoe de Schiedamse structuur in elkaar zit. Een aantal zaken is niet specifiek
voor deze stad en zal zodoende bij de actoranalyse van de andere twee cases terugkomen. Er is voor
gekozen de verschillende typen relaties niet in het schema weer te geven, maar tekstueel te
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verwerken. De particuliere woningverbetering in Schiedam (van de gemeente Schiedam: de
initiatiefnemer) richt zich primair op eigenaar-bewoners (de gebruikers). Die worden in sommige
gevallen ondersteund door Steeds (een partner), kunnen gebruik maken van SVn-leningen (een
partner die uit een pot van de gemeente uitleent) en zijn (via bewonersverenigingen, een leverancier
van advies) vertegenwoordigd in de werkgroep PWV (R. van Workum, persoonlijke communicatie, 10
juli 2015). De aanpak richt zich echter ook op VvE’s (ook gebruikers), die op hun beurt soms ook
ondersteund worden door Steeds. Dat bureau wordt overigens ingehuurd door de gemeente. De
werkgroep PWV is vanuit de gemeente ingericht en adviseert de gemeente bij haar werkzaamheden.
Makelaars worden door de gemeente steeds vaker gevraagd te helpen met het in kaart brengen van
de problemen, terwijl zij op hun beurt door de gemeente worden geholpen met informatie over te
verkopen woningen. Makelaars zijn hiermee dus zowel partners als ook leveranciers (A. Bodewes,
persoonlijke communicatie, 2 juli 2015). Tot slot zijn er nog de provincie en Het Rijk (beiden
leveranciers). Met regels, subsidies (vroeger) en beleid hebben zij invloed op hetgeen er in Schiedam
plaatsvindt. De verschillende relaties zijn weergegeven met pijlen. Let wel: deze pijlen suggereren
geen oorzakelijk verband. Zij geven slechts aan welke richting de samenwerking heeft. De dikte geeft
wel de kracht van het verband aan. De gestippelde lijnen hebben weinig kracht en de dikke juist veel.
Het enige wat hierbij opvalt is de zwakke kracht van uit provincie en het Rijk en de grote waarde die
de gemeente hecht aan de inbreng vanuit de werkgroep: zij hebben veel kracht.
Er is in Schiedam officieel geen sprake van coalitievorming (Meijerink & van Tatenhove, 2007). Dat
wil zeggen dat de verschillende respondenten hier niet over spraken, maar betekent niet dat ze er
ook daadwerkelijk niet zijn. In de Schiedamse aanpak kan namelijk wel degelijk een coalitie worden
onderscheiden. Dit betreft feitelijk de eigenlijke kern van de aanpak. Het samenwerken tussen
gemeente, adviesbureau Steeds, de financiële en administratieve ondersteuning van de SVn en de
bewonersverenigingen (de onderste helft van het schema) vormen het arrangement waardoor
particuliere woningverbetering bij eigenaar-bewoners en in VvE’s in Schiedam met regelmaat
gerealiseerd kan worden.
4.1.4.2

Macht en hulpbronnen

De tweede dimensie betreft de machtsverdeling en beschikbare hulpbronnen. Met ‘macht’ wordt
gedoeld op de verdeling, beschikbaarheid en inzet van verschillende hulpbronnen. De term ‘invloed’
omvat alle gegevens omtrent door wie en hoe het beleid uiteindelijk wordt bepaald en welke
verhoudingen hierin een rol spelen (Leroy, Van Tatenhove & Arts, 2001). In dit onderzoek wordt
gebruik gemaakt van de ‘actorenanalyse op kracht en macht’ van de Rijksoverheid (2014). Door het
toevoegen van kleuren en letters aan het actorenschema van hierboven kunnen via dit systeem
eenvoudig de onderlinge machtsverhoudingen worden uitgedrukt.
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De kleur van de actor zegt iets over de houding ten opzichte van de gekozen strategie. Een actor in
een groen vak heeft hetzelfde belang als de beleidsmakers, denkt mee en is misschien zelfs
ambassadeur. Een oranje gekleurde actor heeft geen uitgesproken mening waar een rode actor zich
“beschaad voelt door het beleid of er belang bij heeft er niet aan mee te werken” (Rijksoverheid,
2014). Een actor die in een zwart vak staat heeft een onbekende houding: dit komt bijvoorbeeld voor
als de actor nieuw is. Met de letters wordt vervolgens de macht van elke actor weergegeven: A staat
voor veel macht (kan echt iets afdwingen of tegenhouden), B voor minder macht (kunnen soms iets
succesvol beïnvloeden) en een C wijst op een weinig machtige actor (staan machteloos en zijn
slachtoffer, Rijksoverheid, 2014). Het schema bevat het in de vorige subparagraaf neergezette
actorenschema voorzien van de genoemde kleuren en letters.
Hierin valt direct op dat het Rijk en de makelaars zwart zijn gekleurd. Beiden zijn relatief nieuw in dit
beleidsveld en om die reden is nog niet echt te beredeneren hoe deze actoren zich tot de
Schiedamse aanpak verhouden. Voor de provincie Zuid-Holland geldt dat zij al wat langer actief is in
het veld maar geen uitgesproken mening heeft. Ze ondersteunen de gemeente wel, maar weten niet
goed wat ze kunnen en moeten doen. Hier is dus absoluut winst te behalen. De onderste helft van
het schema kleurt overwegend groen. Dit is logisch: de gemeente en het door haar ingehuurde
adviesbureau Steeds zijn natuurlijk positief ten aanzien van het beleid (O. König, persoonlijke
communicatie, 3 juli 2015). Dit geldt ook voor de werkgroep: nadat zij aan tafel is gekomen met de
gemeente wordt daar open en welwillend gesproken over verschillende zaken omtrent de
Schiedamse aanpak. De SVn, die namens de gemeente stimuleringsleningen aan eigenaar-bewoners
verstrekt, is neutraal: zij hebben geen uitgesproken mening (P. Beertema, persoonlijke
communicatie, 7 september 2015). Ze vertegenwoordigen geen lokaal belang en doen gewoon wat
de gemeente Schiedam van hen vraagt.
De belangrijkste twee actoren zijn natuurlijk de eigenaar-bewoners en de VvE’s waar zij soms in zijn
verenigd. Daar is ervoor gekozen ze zowel groen als oranje te kleuren en eigenlijk zou zwart ook nog
op zijn plaats zijn. Dit heeft als reden dat dit voor elke individuele eigenaar-bewoner/VvE verschilt. Er
zijn particulieren die nog niet goed genoeg bekend zijn om zich een standpunt te vormen (zwart),
maar het overgrote merendeel is wel op de hoogte van de aanpak (R. van Workum, persoonlijke
communicatie, 10 juli 2015). Zij hebben er per definitie geen belang bij om niet mee te werken
(rood), maar het is niet ondenkbaar dat zij zich ten opzichte van het beleid neutraal opstellen. Deze
‘oranje’ houding is normaal: de meeste particulieren zijn niet direct overtuigd van de meerwaarde
van woningverbetering. Inmiddels zijn, dankzij de Schiedamse aanpak, veel particulieren en VvE’s wel
aan de slag gegaan met particuliere woningverbetering (groen). Doorvertaald naar dit schema
probeert de gemeente samen met Steeds en de werkgroep ook de laatste groep eigenaar-bewoners
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en VvE’s ervan te overtuigen dat particuliere woningverbetering waardevol en nodig is en daarmee
ook die actoren geheel groen te maken.
Eenzijdige invloed
Tweezijdige invloed

Provincie
Zuid-Holland

Zwak
Sterk

B

B

Het Rijk

C

SVn

VvE

B

Steeds

C

A

PWV in Schiedam
Gemeente Schiedam

A

Makelaar

A

Eigenaar-bewoner

Werkgroep PWV

B

Figuur 4.2: Schematische weergave actoren en hun relaties in Schiedam met macht en houdingstyperingen (eigen
bewerking, 2015).

Met betrekking tot de machtsverhoudingen valt op dat de macht vrij logisch verdeeld is. De eigenaarbewoners/VvE’s hebben de macht om het uiteindelijke verbeterproces in gang te zetten. De
gemeente heeft het juridische sluitstuk in de vorm van handhaving middels aanschrijvingen, maar
zonder de particulier komt woningverbetering niet van grond (E. Veldman, persoonlijke
communicatie, 3 juli 2015). Het adviesbureau Steeds en de werkgroep met de gemeente en de
bewonersverenigingen proberen om dit proces van acceptatie en medewerking door de particuliere
woningbezitter te beïnvloeden, te verbeteren en te versnellen maar meer dan dat kunnen zijn niet
doen. De SVn heeft ook redelijk wat macht: zij kan bijvoorbeeld op basis van een
kredietwaardigheidtest een lening al dan niet verstrekken. Dit heeft echter een directe juridische
grondslag (ze mág bij een te groot risico immers niet verstrekken) en daarmee kan de SVn
woningverbetering niet echt beïnvloeden maar staat zij eigenlijk machteloos aan de zijlijn. Om die
reden heeft de SVn een C. De regionale (Zuid-Holland) en landelijke overheid kunnen met beleid,
adviezen, richtlijnen en nota’s proberen om het op lokale schaal door de gemeente Schiedam
gevoerde beleid te beïnvloeden, maar slagen daar maar mondjesmaat in. Zij zitten op dit moment
eigenlijk dichter bij een C dan bij een B, maar dat komt vooral voort uit de door hen gemaakte
keuzes. Makelaars (C) tot slot kunnen eigenlijk nauwelijks iets doen. Informeren en adviseren van en
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naar de gemeente is zoals eerder toegelicht een belangrijke mogelijke taak, maar daar blijft het ook
bij (A. Bodewes, persoonlijke communicatie, 2 juli 2015).
Op basis van deze actorenanalyse op kracht en macht (Rijksoverheid, 2014) valt een aantal zaken te
stellen. Allereerst zijn er linksonder (waar de wisselwerking tussen de gemeente Schiedam enerzijds
en de eigenaar-bewoners/VvE’s anderzijds plaatsvindt) veel groene actoren. De twee doelgroepen
van de Schiedamse aanpak zijn nog gedeeltelijk oranje maar de gemeente is hard op weg om die ook
groen te maken. In dat geval staat iedereen positief ten overstaan van particuliere
woningverbetering: een goede zaak en bovenal conform de gemeentelijke doelstelling. Bovendien
hebben alle relevante actoren de letter A: dit geeft aan dat de partijen met de meeste macht in
steeds grotere mate mee willen werken aan de totstandkoming van de beleidsdoelstelling. Verder
valt op dat de provincie nog niet echt een relevante rol speelt. Het verdient aanbeveling regionale
samenwerking te bevorderen door met de provincie Zuid-Holland in gesprek te gaan over dit thema.
De landelijke overheid en makelaarskantoren in Schiedam kunnen wellicht op termijn ook een
belangrijke rol gaan spelen. Op dit moment hebben zij niet veel macht en bemoeien ze zich niet of
nauwelijks met het beleidsarrangement. Hun houding is dan ook onbekend, waardoor ook hier
wellicht nog winst te behalen is.
4.1.4.3

Spelregels

De geldende spelregels vormen de derde dimensie. Het gaat hier om zowel de (formele en informele)
letterlijke ‘regels’ als procedures die binnen de aanpak een rol spelen (van Tatenhove, Arts & Leroy,
2000). Afgezien van de gangbare regels die gelden bij welke woningverbetering dan ook is er een
aantal regels wat door verschillende respondenten is genoemd als zijnde een belemmering voor
optimale werking van de aanpak.
Een belangrijke regel die in Schiedam een rol van betekenis speelt is dat de SVn niet meer mag
financieren dan de waarde van de woning (R. van Workum, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015).
Bij redelijk onderhouden woningen met een aanzienlijke eigenwaarde is dit geen probleem, maar bij
sommige van de ‘rotte kiezen’ of woningen met funderingsproblemen in Schiedam is dit lastig.
Sommige woningen zijn immers fors in waarde gedaald, mede doordat er een behoorlijke
onderhoudsachterstand is (E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Er is voor het
bijwerken van het achterstallige onderhoud een investering nodig die hoger is dan de waarde van de
woning (O. König, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Aangezien de investering nooit volledig
terugkomt in de woningwaarde is dit niet toegestaan. Vroeger was dit anders, maar na de crisis is
bijna niets meer toegestaan, wat zowel de SVn als de gemeente hindert (P. Beertema, persoonlijke
communicatie, 7 september 2015). Dit resulteert erin dat sommige woningen, hoe graag de
Particuliere woningverbetering: naar een nieuwe aanpak

45

eigenaar-bewoner ook wil verbeteren, niet binnen de aanpak geholpen kunnen worden. “Mensen die
we willen helpen en die geholpen willen worden moeten we ook kunnen helpen, je moet dus
uitzonderingen kunnen maken op de grens van financiering” (R. van Workum, persoonlijke
communicatie, 10 juli 2015).
Ook wordt door Erik Veldman, projectadviseur bij Steeds en van daaruit betrokken bij het
Servicepunt in Schiedam (persoonlijke communicatie, 3 juli 2015) gewezen op de onmogelijkheid
woningbezitters te helpen die buiten de aanpak vallen. Niet alle particuliere woningen in Schiedam
vallen immers binnen de gemeentelijke aanpak en eigenaren die daarbuiten vallen maar toch graag
hun woning willen verbeteren kunnen formeel niet binnen de aanpak worden geholpen. Uiteraard
worden hun vragen gewoon beantwoord maar zij hebben bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om te
lenen met de rentekorting die hun vrienden vijf straten verderop wel krijgen (E. Veldman,
persoonlijke communicatie, 3 juli 2015).
Verder is ook de omvang van veel Schiedamse VvE’s een pijnpunt voor de financiering. Voor SVnleningen die voor een VvE wordt aangevraagd (en niet voor een individuele eigenaar-bewoner) moet
de VvE immers meer dan tien leden hebben. De reden hiervoor is dat de kredietwaardigheid dan
groter is en er een zeer klein risico aan de verstrekking is verbonden. Ongeveer driekwart van de
Nederlandse VvE’s is echter kleiner dan dat. Het verkrijgen van een lening is dan nog wel mogelijk,
maar op individuele basis. Zodra er bijvoorbeeld twee van de zes VvE-leden geen lening krijgen en de
rest wel zal de woningverbetering hoogstwaarschijnlijk niet worden uitgevoerd. Het is volgens Rob
van Putten van RP VvE Beheer (persoonlijke communicatie, 14 juli 2015) dan ook wenselijk dat het
afsluiten van een SVn-lening op de VvE kan om meer, sneller en beter resultaat te behalen.
Andersom geredeneerd betekent dit dat de financiële of sociale situatie van veel individuele
eigenaar-bewoners die deel uitmaken van een VvE ertoe leidt dat zij geen lening krijgen waardoor de
VvE, die wil, mag en kan verbeteren het uiteindelijk toch niet gedaan krijgt omdat de buren niet
kunnen. “Dat is een heel vervelend bijeffect van het geheel” (R. van Putten, persoonlijke
communicatie, 14 juli 2015).
Een vierde in omvang toenemend probleem is de kredietwaardigheid van eigenaar-bewoners. Recent
is de wetgeving ten aanzien van overcreditering aangescherpt waardoor particulieren die al één of
meer leningen hebben afgesloten moeilijk of niet door de kreditwaardigheids/risico-test van de SVn
komen. Dit betekent dat zij, ondanks alle hulp en faciliterende maatregelen vanuit de gemeente,
uiteindelijk als gevolg van hun persoonlijke financiële situatie wordt geweigerd een SVn-lening af te
sluiten. Zelfs als de eigenaar-bewoner graag wil verbeteren is het dus vrijwel onmogelijk om te lenen
waardoor particuliere woningverbetering niet gerealiseerd wordt.
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Wellicht speelt in Schiedam ook de modernisering van de splitsingsaktes van VvE’s een rol van
betekenis. Francien de Hoop geeft in de casus over Den Haag uitgebreid aan dat doordat VvE’s
werken onder een verouderde splitsingsakte actuele ontwikkelingen als woningverbetering en
duurzaamheid niet zijn meegenomen. Zij meent dat een aanpak gericht op VvE’s, zoals die van de
VvE-balie in Den Haag maar ook in van de gemeente en bureau Steeds in Schiedam, aanzienlijk in
haar effectiviteit belemmerd wordt doordat de relevante splitsingsaktes niet voorzien in een
standpunt, regel of gemeenschappelijke doelstelling (persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015).
Belangrijk om aan te geven is dat deze belemmering naar verwachting ook in Schiedam een rol van
betekenis speelt en om die reden is die dan ook in deze subparagraaf opgenomen. Geen van de
respondenten uit de casusanalyse van Schiedam noemde deze echter waardoor het ook mogelijk is
dat deze in Schiedam minder of niet relevant is.
Een laatste regeltechnisch probleem is de kracht van de handhaving. Handhaven is in de aanpak een
sluitstuk en daarmee een stok achter de deur, maar het inzetten ervan levert zelden het gewenste
resultaat (R. van Workum, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015). Het stelt de gemeente immers
wel in staat op de ergste achterstanden gedwongen op te laten knappen, maar niet meer dan dat.
Het eigendomsrecht is wat dat betreft soms te goed beschermd. De gemeente Schiedam ervaart dan
dat het instrumentarium tekort schiet: eigenlijk is het sluitstuk niet toereikend om geforceerd aan de
minimale ondergrens te kunnen voldoen.
4.1.4.4

Discoursen

De vierde dimensie, tot slot, is het discours. Dit gaat over het ‘wezen’ van de aanpak en daarmee
over het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan het beleid en wat het beleid haar uiteindelijke
betekenis geeft (Arts & Tatenhove, 2002). In het kader van dit onderzoek zijn drie discoursen
onderscheiden. Het eerste is de toenemende aandacht voor de bestaande woningvoorraad. Zoals in
de inleiding beschreven is er een verschuiving zichtbaar van focus op nieuwbouw naar aandacht voor
bestaand vastgoed. Deze verandering is in Schiedam zeer belangrijk. Er wordt nauwelijks meer
gebouwd, mede als gevolg van stagnerende bevolkingsgroei in de gemeente. Vroeger werd en
gesloopt en iets nieuws gebouwd, maar daar is nu geen geld meer voor. Nu probeert men op een
andere manier wijken te behouden voor de toekomst (E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli
2015). Het is echter niet gemakkelijk om dit vorm te geven, zeker bij versnipperd eigendom hebben
gemeentes hier traditiegetrouw moeite mee. SVn-relatiemanager Pim Beertema meent dat de
terugkomende aandacht voor de bestaande stad logisch is: de gemeente stond budgettair onder
druk, maar veel woongebieden hebben nu echt aandacht nodig (persoonlijke communicatie, 7
september 2015). De oplossing voor het vormgeven van deze aandacht zit in het proactieve: men
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moet naar de mensen toe. Dat is men in Schiedam aan het leren (A. Bodewes, persoonlijke
communicatie, 2 juli 2015).
Bovendien is op het gebied van duurzaamheid veel (meer) winst te behalen in de bestaande
voorraad (R. van Putten, persoonlijke communicatie, 14 juli 2015). Hieraan gekoppeld moet
bovendien worden opgemerkt dat in het sociale domein de trend zichtbaar is dat mensen steeds
langer thuis willen/moeten blijven wonen. Ook in dit kader is meer aandacht voor de bestaande
woningvoorraad relevant. Misschien is er sprake van een hype, maar er is hoop dat de verhoogde
aandacht permanent is: er moet, in Schiedam, maar eigenlijk overal in Nederland, nog veel gebeuren
(O. König, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015; R. van Workum, persoonlijke communicatie, 10 juli
2015; R. van Putten, persoonlijke communicatie, 14 juli 2015). Rob Tas, voorzitter van de werkgroep
particuliere woningverbetering (waarin gemeente en bewonersverenigingen verenigd zijn) is bang
dat het wel een hype betreft: hij stelt dan ook dat als nu niet de borging van al het werk van het
laatste decennium wordt gedaan er een reële kans is dat alles weer als een kaartenhuis in elkaar
stort (persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015). Volgens Pim Beertema is er niet zo zeer sprake
van een hype: beleidsmakers beseffen zich dat stadsvernieuwing niet vanzelf gaat en verloedering
een groot gevaar is. Het betreft volgens hem een dynamisch proces dat eeuwig doorgaat
(persoonlijke communicatie, 7 september 2015).
Het tweede discours is de veranderende rol van de gemeente. Waar de lokale overheid zich in het
verleden opstelde als initiator van overhoud die aanstuurde, regelde en bovendien subsidie gaf is die
rol anno 2015 veranderd naar een meer regisserende en faciliterende houding. De gemeente kan
overigens niet anders: het geld is op en de nieuwe situatie vroeg om een andere aanpak (R. van
Putten, persoonlijke communicatie, 14 juli 2015). Volgens Ruud van Workum (persoonlijke
communicatie, 10 juli 2015) is dat erg goed, maar voor het aanpakken van echte problemen is het
vaak niet genoeg. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de eigenaar-bewoner en dat is waar hij hoort
(E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Met betrekking tot de financiën moet
opgemerkt worden dat stimuleren en adviseren soms voldoende is, maar als het probleem te groot is
geld (via een SVn-lening) een essentiële rol speelt (R. van Workum, persoonlijke communicatie, 10
juli 2015). Zonder subsidies, leningen over andere vorm van financiële overheidssteun is particuliere
woningverbetering volgens de meeste respondenten dan ook niet te realiseren (E. Veldman,
persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Voormalig wethouder Duco Stadig van de gemeente
Amsterdam zei het al: “Als je niks te brengen hebt, kun je ook niks komen halen”. Als je meer wil
realiseren dan alleen het boven aanschrijvingsniveau brengen van de woningvoorraad dan moet je
als gemeente met financiële ondersteuning komen, in welke vorm dan ook (A. Bodewes, persoonlijke
communicatie, 2 juli 2015). Een andere belangrijke verklaring hiervoor is de onzekere financiële
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situatie waarin veel van de desbetreffende eigenaar-bewoners verkeren (R. Tas, persoonlijke
communicatie, 12 augustus 2015). In onderhoud zit geen verdienmodel en de markt gaat het daarom
niet uit zichzelf oppakken. Bij duurzaamheid ligt dat anders: daar kunnen marktpartijen aan
verdienen. Het overheidsgeld kan teruggeschroefd worden, maar zonder leningen kan particuliere
woningverbetering niet gerealiseerd worden, vindt ook Steeds-directeur Oscar König (persoonlijke
communicatie, 3 juli 2015).
Tot slot is er een discours dat feitelijk een gevolg is van de genoemde eerste twee. Doordat de
bestaande woningvoorraad meer aandacht krijgt en de rol van de gemeente verandert is er ook een
verandering zichtbaar in de mate waarin de gemeente zich met privaat bezit bezighoudt. Waar zij dit
voorheen aan private partijen overliet probeert zij zich nu ook steeds meer nadrukkelijk op de
particuliere woningmarkt te bewegen. In Schiedam is de leefbaarheid een belangrijke reden waarom
dit gebeurt. In de Woningwet van 1901 staat immers dat de gemeente op dat vlak een taak heeft (R.
van Workum, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015). De gemeente Schiedam ziet de kwaliteit van
de woningvoorraad bovendien als een door haar te bieden basisgarantie: het mag geen verhuisreden
zijn (E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015).
Wat feitelijk wordt geprobeerd te realiseren is wat Leroy, van Tatenhove en Arts (2001) definiëren als
het “dynamiseren van het beleidsarrangement” (p. 219). Door aanpassingen te doen in één of meer
van de vier componenten van het beleidsarrangement wordt beleidsvernieuwing teweeg gebracht.
Elk van de drie casusgemeenten doet dit op haar eigen manier. Voor Schiedam geldt dat zij werkt
met het toevoegen van actoren en het veranderen van de machtsverhoudingen. Bovendien biedt ze
extra hulpbronnen aan om het voor eigenaar-bewoners makkelijker te maken om tot
woningverbetering over te gaan. De nieuwe actoren zijn het ingehuurde adviesbureau Steeds, de
bank SVn, de werkgroep PWV en wellicht binnenkort ook de makelaars. De machtsverhoudingen zijn
veranderd in die zin dat de gemeente probeert om door gebruik te maken van voornamelijk de
diensten van Steeds de eigenaar-bewoners en VvE’s te overtuigen van het belang van particuliere
woningverbetering. De extra hulpbronnen zijn dus het advies van Steeds via het Servicepunt en
vooral de laagrentende leningen zoals die namens de gemeente door de SVn worden aangeboden.
Deze veranderingen leiden ertoe dat beleidsarrangement vernieuwd en gedynamiseerd wordt
waardoor particulieren sneller geneigd zijn iets aan hun woning te doen. Met betrekking tot de
spelregels moet opgemerkt worden dat deze de particuliere woningverbetering in Schiedam op dit
moment vooral bemoeilijken en er vooral winst te behalen is door deze barrières aan te pakken. Hier
zal later nog op worden teruggekomen. De verschillende geschetste discoursen geven een gedegen
beeld van de betekenisgeving van het beleid maar daarin verandering aanbrengen is voor een
gemeente vrijwel onmogelijk.
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4.1.5 Theorie van gepland gedrag
De tweede theoretische inslag van dit onderzoek is de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991).
Aangezien deze theorie, zoals eerder gesteld, uitstekend kan worden ingezet om “interventies te
ontwikkelen die moeten leiden tot verandering van gedrag” (Aarts & van Woerkum, 2008, p. 21) is
ervoor gekozen de gekozen aanpak in dit licht te analyseren. In deze paragraaf worden de
verschillende aspecten van de theorie die voor deze aanpak relevant zijn besproken.
Te beginnen met de attitude, de aangeleerde reactie ten aanzien van bepaald gedrag. De meeste
eigenaar-bewoners staan welwillend tegenover woningverbetering. Dit geldt echter alleen bij een
positieve en open manier van toenadering zoeken door de gemeente (R. van Workum, persoonlijke
communicatie, 10 juli 2015). Soms zien mensen het echter nog als een last en het is voor de
gemeente zaak daar aan te werken (A. Bodewes, persoonlijke communicatie, 2 juli 2015). Bij
funderingsherstel ligt dit overigens nog lastiger: mensen zijn daar nog minder goed geïnformeerd
over de omvang en de ernst van de problematiek. Bij particuliere woningverbetering hangt dat af van
de fase. Mensen houden er in het algemeen niet van iets te moeten, daarom probeert Schiedam het
ook positief en ‘zoet’ te benaderen (O. König, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Lang niet
iedereen in de doelgroep wijken is echter volledig geïnformeerd over de aanpak, wat de houding als
er ineens iets moet beïnvloedt. Dat heeft bij meerdere woningbezitters tot de nodige frustratie geleid
(A. van Bemmel, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015).
Vervolgens is er de sociale norm. Hiermee wordt gedoeld op de druk die iemand al dan niet voelt bij
een bepaald handelen. Hierin spelen de bewonersverenigingen een belangrijke rol. Doordat steeds
meer eigenaar-bewoners positief zijn en hun woning verbeteren neemt de sociale druk toe. Mensen
wijzen echter wel snel naar de buren: daar is het immers veel slechter gesteld met de staat van de
woning. De toenemende sociale druk betekent dus niet per definitie dat mensen sneller geneigd zijn
deel te nemen (E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Met de ervaren gedragscontrole
wordt gedoeld op het gemak en/of de belemmeringen die een individu ervaart bij het vertonen van
gedrag. Mensen zien tegenwoordig steeds vaker de positieve kanten en niet enkel de lasten. Veel
eigenaar-bewoners realiseren zich wat ze met woningverbetering kunnen bereiken (R. Tas,
persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015). Bovendien wordt het de eigenaar-bewoners door
goed advies en de beschikbaarheid van leningen steeds makkelijker gemaakt om hun woning te
verbeteren. Mensen moeten veel zelf doen, maar dat is normaal en wordt ook steeds vaker als
zodanig ervaren (A. Bodewes, persoonlijke communicatie, 2 juli 2015).
Deze drie componenten samen zijn verantwoordelijk voor de intentie. Door een overwegend
positieve houding, een toenemend positieve sociale norm en een sterke ervaren gedragscontrole
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hebben anno 2015 in de meest recente Schiedamse aanpak steeds meer particulieren de intentie om
hun woning te verbeteren. En hoe beter de intentie, hoe groter de kans dat het gedrag (particuliere
woningverbetering) uiteindelijk ook vertoond wordt. Dit uiteindelijke gedrag is observeerbaar en
meetbaar. Bij tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek scoort de gemeente rond de 7,0.
Bewonersverenigingen, die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en de score van dat
onderzoek, geven aan dat dit (de Schiedamse aanpak) het goede voorbeeld is van samenwerken
tussen gemeente en particulieren (R. van Workum, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015). Dat is
een zeer acceptabel cijfer. Bovendien worden er weinig verbeterpunten voor de bestaande aanpak
genoemd: al dat negatief is staat negatief tegenover de aanpak als geheel (E. Veldman, persoonlijke
communicatie, 3 juli 2015). Deze tevredenheid komt voor een belangrijk deel voort uit de
vriendelijke en open benadering waarin de gemeente vooral probeert te informeren, in combinatie
met de uitstekende communicatie (O. König, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015; R. Tas,
persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015).
4.1.6 Subconclusie
Het conceptueel model van dit onderzoek veronderstelt dat de gemeente door aanpassingen te doen
in het beleidsarrangement dat ten grondslag ligt aan de particuliere woningverbetering te sturen op
de ervaren gedragscontrole van eigenaar-bewoners om zo te proberen de kans dat ze particuliere
woningverbetering gaan uitvoeren te vergroten. Dit is na nauwkeurige en grondige analyse van de
specifieke situatie in Schiedam inderdaad precies wat de gemeente met het beleid beoogt te
realiseren. Er zijn actoren toegevoegd (er is samengewerkt met adviesbureau Steeds en er werd een
werkgroep particuliere woningverbetering ingericht) en men verstrekte (via de SVn) laagrentende
leningen die als nieuwe hulpbronnen kunnen worden gezien. Door deze inhoudelijke veranderingen
in het beleidsarrangement (de Schiedamse aanpak) is deze in hogere mate gedynamiseerd en
ervaren eigenaar-bewoners/VvE’s minder belemmeringen (financieel, organisatorisch en/of juridisch)
en tegelijkertijd meer gemakken (advies, ondersteuning en een laagrentende lening) bij het
overwegen van het verbeteren van hun eigen woning. Bovendien beseffen zij zich hierdoor meer wat
de meerwaarde van woningverbetering voor hun zelf is (R. Tas, persoonlijke communicatie, 12
augustus 2015). Door deze verandering in de component ervaren gedragscontrole van de theorie van
gepland gedrag (Ajzen, 1991) wordt de intentie ten aanzien van het gedrag positiever. Hierdoor
hebben steeds meer eigenaar-bewoners en VvE’s een grotere kans dat zij het uiteindelijke gedrag
(het uitvoeren van verbeteringen aan hun woning) realiseren. Door aanpassingen in het
beleidsarrangement vergroot de gemeente het gemak en verkleint het aantal belemmeringen
(ervaren gedragscontrole) waardoor de kans dat het gewenste gedrag wordt vertoond toeneemt. Dit
verklaart de grote effectiviteit van het beleid via het conceptueel model.
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De vraag is nu waarom de Schiedamse aanpak zo goed werkt. Ruud van Workum van de gemeente
meent dat dit komt door de eerlijke, transparante en coöperatieve manier van werken (persoonlijke
communicatie, 10 juli 2015). “We kunnen snel en goed doen wat we zeggen door het uitstekende
backoffice en werken goed samen met de eigenaar-bewoners” aldus van Workum. Steeds-directeur
Oscar König schrijft de goede resultaten in Schiedam voor een belangrijk deel op het conto van de
projectleider in Schiedam: Ruud van Workum (persoonlijke communicatie, 10 juli 2015). Ook noemt
hij de beschikbaarheid van de SVn-gelden als belangrijke verklaring voor het succes in Schiedam. VvEbestuurder Rob van Putten meent dat het Servicepunt, met haar doelgroepgerichte, proactieve en
open werkwijze een sleutelrol speelt in de effectiviteit van de aanpak (persoonlijke communicatie, 14
juli 2015).
Uit het onderzoeken van deze casus bleek dat veel respondenten erg enthousiast, sommigen zelfs
lovend, zijn over de strategie die in Schiedam wordt gehanteerd. Sommige respondenten vinden de
aanpak dé oplossing voor de problematiek die in Schiedam speelt. Ruud van Workum meent dat dit
voor een belangrijk deel het geval is. Soms lukt het niet, maar doordat standaardoplossingen niet
mogelijk zijn (behalve bij grote aantallen dezelfde woningen) is maatwerk noodzakelijk (persoonlijke
communicatie, 10 juli 2015). Ook Erik Veldman van bureau Steeds neigt naar een ja: de Schiedamse
aanpak is volgens hem een zeer positief en zoet traject, waarin handhaving pas in het uiterste geval
komt kijken. Doordat de eigenaar-bewoner de uitvoering zelf in de hand heeft is er veel acceptatie en
draagvlak voor de aanpak (persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Niet iedereen is echter zo
positief: Steeds-directeur König gelooft niet in dé oplossing. Een aantal elementen uit de aanpak is
volgens hem goed bruikbaar, maar perfect is een aanpak in zijn ogen nooit (persoonlijke
communicatie, 3 juli 2015).
De doelstelling van dit onderzoek is het adviseren van stedelijke gemeenten die aan de slag willen
met particuliere woningverbeteringen. Om die reden is de respondenten gevraagd wat hun advies
zou zijn aan deze gemeenten. Ruud van Workum vindt dat je echt goed moet luisteren naar de
eigenaar-bewoners en samen bekijken waar je ze kunt helpen. Hierbij staat een vertrouwensband
met de bewoner centraal (persoonlijke communicatie, 10 juli 2015). Ook contact met de
bewonersverenigingen (de ogen en oren in de wijk) is essentieel. Bovendien kunnen zij helpen bij het
genereren van draagvlak (E. Veldman, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015; R. Tas, persoonlijke
communicatie, 12 augustus 2015). Dit resulteert in maatwerk: voor elke individuele situatie is een
ander pakket van maatregelen noodzakelijk (O. König, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Om
het enthousiasme omtrent particuliere woningverbetering niet enkel vanuit gemeentelijk advies te
laten komen is het advieswaardig om ambassadeurs te zoeken. Deze enthousiaste eigenaarbewoners moeten anderen gaan informeren en stimuleren, zo stellen König en Bodewes
52

(persoonlijke communicatie, 3 juli 2015; 2 juli 2015. Hierin is volgens Erik Veldman veel meer
resultaat te behalen door eigenaar-bewoners toe te staan om naast de aanpak van het casco ook
verbeteringen aan de binnenkant van hun woning door te voeren, zoals keukens of badkamers.
Hierdoor groeit de bereidheid om aan de aanpak deel te nemen (persoonlijke communicatie, 3 juli
2015). Volgens hem is bovendien het bekijken van de mogelijkheden van het integreren van
duurzaamheids- en levensloopbestendigheid gerelateerde maatregelen een belangrijk advies: op die
manier kun je steeds meer verhuisredenen voor de eigenaar-bewoner wegnemen. Rob Tas adviseert
altijd te werken met haalbare en realistische doelen. Vanuit kleinschalig succes kan dan vervolgens
uitbreiding worden bewerkstelligd (persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015). Ook het goed
organiseren van de communicatie (via bijvoorbeeld een communicatieplan) is een belangrijk advies
(R. van Workum, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015; R. Tas, persoonlijke communicatie, 12
augustus 2015). Makelaar Anke Bodewes adviseert de makelaars te gebruiken: ook zij zijn oren en
ogen in de stad en kunnen behalve informeren ook het beleid ondersteunen en uitdragen
(persoonlijke communicatie, 2 juli 2015). Pim Beertema noemt tot slot politiek draagvlak als
belangrijke voorwaarde: zonder de benodigde middelen wordt woningverbetering moeilijk
(persoonlijke communicatie, 7 september 2015).
Uit de spelregelanalyse van de Schiedamse aanpak komt ook nog een aantal adviezen naar voren. Zo
wordt het als belemmerend ervaren dat de SVn niet meer mag financieren dan de waarde van de
woning, mogen woningbezitters die buiten de doelgroep van de aanpak vallen niet worden gesteund,
mogen leningen niet op een VvE maar slechts op een individu worden afgesloten en levert
handhaving lang niet altijd het gewenste resultaat. Hieruit volgt ook een aantal adviezen. Zo verdient
het aanbeveling met de SVn te praten over de hoogte en afsluiter van de leningen, moet bij
beleidsvorming goed worden nagegaan wat de doelgroep is en hoe wordt omgegaan met eventuele
afwijkingen. Tot slot is het relevant om het handhavingsinstrument goed te analyseren en de werking
ervan niet te overschatten.
Er is door de respondenten van de casus Schiedam ook een aantal don’ts genoemd. Dit zijn
maatregelen, initiatieven of oplossingsrichtingen waarvan men meent dat je ze als gemeente beter
niet kunt doen. De belangrijksten zijn om niet te ambitieus te zijn met doelstellingen: het teweeg
brengen van particuliere woningverbetering is uit ervaring moeilijker dan veel gemeenten
waarschijnlijk denken (R. van Workum, persoonlijke communicatie, 10 juli 2015). Maak het gebied
dus niet te groot en werk over een niet te korte tijdspanne (Rob van Putten, persoonlijke
communicatie, 14 juli 2015). Een andere veel gemaakte denkfout volgens van Workum is bovendien
de gedachte dat het lukt zonder geld: dat is niet zo. De Schiedamse aanpak is in zijn ogen mede
succesvol en effectief door de grote pot geld die door de SVn wordt uitgeleend. Oscar König
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waarschuwt om geen marktpartijen te benaderen en de oplossing van de problematiek aan de markt
over te laten: daar ligt de sleutel volgens hem niet. Marktpartijen stappen immers enkel in als er een
verdienmodel zichtbaar is en dat is bij onderhoudswerkzaamheden doorgaans in ieder geval niet aan
de orde (persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Volgens Erik Veldman en Rob Tas is het ontzettend
belangrijk om de eigenaar-bewoner niet te dwingen en moet er niet gehandhaafd worden als dat
(nog) niet nodig is: daarmee jaag je mensen tegen je in het harnas (persoonlijke communicatie, 3 juli
2015; 12 augustus 2015). Een andere valkuil op financieel vlak wordt genoemd door Pim Beertema:
hij stelt dat proceskosten vaak niet binnen de begroting vallen. De aanpak kost geld, maar de weg
daar naartoe ook: soms wordt er jaren onderhandeld. Als die kosten niet worden gedekt kan dit
alsnog woningverbetering in de weg zitten (persoonlijke communicatie, 7 september 2015). Tot moet
de gemeente volgens bewoonster Annet van Bemmel niet zomaar middenin de voorraad beginnen
maar juist een duidelijke volgorde aanhouden om zo het draagvlak en de acceptatie te verbeteren
(persoonlijke communicatie, 10 juli 2015). Onderstaand schema geeft een schematisch overzicht van
de belangrijkste resultaten uit deze casus.
Stel realistische en haalbare doelstellingen die
politiek draagvlak genieten

Vermijd ambitieuze en grootschalige
doelstellingen op korte termijn

Luister en help met maatwerk: sluit aan

Niet dwingen en direct handhaven

Zoek draagvlak en werk aan vertrouwensband

Nooit starten zonder financiële middelen

Besteed veel aandacht aan de communicatie

Initiatief niet aan markt overlaten

Integreer duurzaamheid en
levensloopbestendigheid
Werk met ambassadeurs
Figuur 4.3: Schematische weergave van de belangrijkste adviezen en don’ts uit de casus Schiedam (eigen bewerking, 2015).

4.2

Haagse mix van middelen zoekt initiatief

4.2.1 Problematiek
Den Haag is een grote stad met een diverse woningvoorraad. Dit betekent dat zij geconfronteerd
wordt met verschillende soorten problemen (OTB, 2012). Het belangrijkste probleem wat met de
aanpak gericht op particuliere woningverbetering geprobeerd wordt te tackelen is de fysieke
kwaliteit van de oude stadswijken: deze staan er erg slecht voor (Schuitemaker & Wassenberg, 2013).
Verloedering, bouwvalligheid en huisjesmelkerij vormen belangrijke problemen volgens Maaike van
Langelaan, senior programmamanager bij de gemeente Den Haag (persoonlijke communicatie, 13 juli
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2015). De Haagse woningvoorraad is voor het overgrote deel vooroorlogs en valt binnen de
meergezinssector. Deze vooroorlogse woningvoorraad is volgens adviseur duurzaam bouwen
Alexander van de Beek moeilijk aan te pakken: er is maatwerk vereist en schaalvergroting is moeilijk.
Alle woningen zijn immers verschillend (persoonlijke communicatie, 24 september 2015). Bovendien
kent de stad veel kleine particuliere verhuurders (OTB, 2012). Mede hierdoor heeft Den Haag het
grootste aantal VvE’s van Nederland: liefst 20.000. Een groot deel daarvan telt minder dan tien
appartementen. Dit maakt de VvE-problematiek in de stad een belangrijke prioriteit voor het
stadsbestuur. Op dit moment stoten verschillende woningcorporaties zelfs woningen af, waardoor
het aantal particuliere woningen alleen maar toeneemt.
Lang niet alle VvE’s zijn actief, slechts bij de helft van de VvE’s is dit het geval (OTB, 2012). Uit een
onderzoek van RIGO (2009) blijkt echter dat slechts 20-25% project niet functioneert. Hoe dan ook:
er is op dit vlak een behoorlijke inhaalslag te maken. Hier voegt Francien de Hoop van de Haagse VvEbalie bovendien aan toe dat vooral kleine VvE’s kwetsbaar zijn: als één eigenaar-bewoner niet kan of
wil dan gebeurt er niets (persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015). Bovendien is er sprake van
een capaciteitsprobleem: de woningen in de oude stadswijken zijn doorgaans erg klein gebouwd en
voldoen daardoor eigenlijk niet meer aan de eisen van zowel lage- als middeninkomens anno 2015
(Gemeente Den Haag, 2005). De geschetste problemen spelen vooral “in het Valkenboskwartier en
Regentessekwartier, de Stationsbuurt, Rustenburg-Oostbroek en het Laakkwartier” (Gemeente Den
Haag, 2005). De combinatie van slapende VvE’s, achterstallig onderhoud, schilderwerk en isolatie
maakte dat er behoefte was aan een aanpak, volgens Louise van de Worp van Van Wijnen
(persoonlijke communicatie, 21 augustus 2015). En “doordat buurten dreigen te verloederen is dit
ook een publieke opgave” (van den Toorn, 2014). Anno 2015 zijn de grootste inhaalslagen echter
gemaakt en moet vooral worden gezorgd dat de kwaliteit van de woningvoorraad niet weer wegglijdt
(M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015).
4.2.2 Strategie
De Haagse aanpak is zeker niet iets van de laatste jaren. Tussen 1994 en 2001 was er in Den Haag al
een aanpak waar door verschillende vormen van subsidiëring al 6.000 woningen werden verbeterd
(Schuitemaker & Wassenberg, 2013). De grondslag van het ‘nieuwe’ beleid ligt in de nota “Eeuwige
jeugd van de particuliere woningvoorraad 2005-2020” wat de Gemeente Den Haag in 2005
publiceerde. Daarin richt de gemeente zich op kleine woningen met kleine VvE’s (Gemeente Den
Haag, 2005). Deze voorlichtingscampagne is erop gericht eigenaar-bewoners en VvE’s te adviseren en
ondersteunen inzake het onderhoud van hun bezit. Dit heeft als doel het niveau te handhaven
(Gemeente Den Haag, 2005). Deze oorspronkelijke aanpak had een belangrijke financiële
component. Inmiddels is daar afscheid van genomen omdat de belangrijkste inhaalslag was gemaakt
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(O. König, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Bovendien leerde de ervaring dat eigenaarbewoners zich door enkel geld te geven niet ineens gaan bekommeren om hun
verantwoordelijkheden (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015).
De huidige aanpak vindt zijn grondslag in de gemeentelijke beleidsdoelstelling om als stad CO2neutraal te zijn in 2040 (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Particuliere
woningverbetering in Den Haag draait om eigenaar-bewoners die uit zichzelf het opdrachtgeverschap
op zich nemen op het vlak van bouwtechnisch onderhoud of isolatie (M. van Langelaan, persoonlijke
communicatie, 13 juli 2015). De afgelopen jaren focust men hierbij op integraliteit: het verbeteren
van particuliere woningen wordt geprobeerd te koppelen aan andere doelstellingen, waaronder
duurzaamheid (OTB, 2012). Dit heeft geresulteerd in een doelgroepenbeleid. In plaats van te kiezen
voor één of enkele beleidsinstrumenten worden “particuliere verhuurders, eigenaar-bewoners,
woningcorporaties en VvE’s (…) met een zo optimaal mogelijke mix aan beleidsinstrumenten
benaderd in korte- en lange termijn acties in aangewezen gebieden” (OTB, 2012, p. 21). Bovendien
komt er steeds meer verantwoordelijkheid te liggen bij de eigenaar-bewoners: hun aandacht wordt
getriggerd en hun initiatief wordt gefaciliteerd (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli
2015). De gemeente wil aanjagen, verbinden en stimuleren, maar zelf niet meer initiëren en
uitvoeren (OTB, 2012). Dat betekent overigens niet dat handhaving geen rol van betekenis meer
speelt: de gemeente gebruikt dit sluitstuk om particulieren die geen initiatief tonen aan te schrijven
(M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). De stad maakt hierbij geen gebruik van
de SVn als leningverstrekker. Dat is opvallend aangezien veel andere steden dat wel doen, maar
zeker niet uniek. SVn-relatiemanager Pim Beertema stelt dat sommige steden de verstrekking van
leningen zelf kunnen en willen vormgeven. Dat is op zich geen probleem, maar in het algemeen
hebben gemeenten daar niet genoeg kennis en middelen voor in huis, waardoor vaak voor de SVn
wordt gekozen (persoonlijke communicatie, 7 september 2015).
De in het kader van dit beleid ingerichte VvE-balie wordt zeer druk bezocht. Eigenaar-bewoners
kunnen hier terecht voor advies en hulp over alles wat met het reilen en zeilen van de VvE te maken
heeft (OTB, 2012). Er zijn sinds 2008 meer dan 2.500 VvE’s langs geweest en in 2012 zijn er ruim 400
geadviseerd en geactiveerd (OTB, 2012). De resultaten mogen dus zeer goed worden genoemd. Het
grootste gedeelte van de vragen gaat over juridische en financiële kwesties (OTB, 2012). Er zijn
bovendien tientallen VvE’s met vragen over verduurzaming geweest. Dit geeft wel aan dat er ook in
de toekomst een rol weggelegd kan zijn voor de VvE-balie. Deze duurzaamheidsmaatregelen zijn
bovendien van extra inhoud voorzien door middel van verschillende speciaal daarop gerichte
subsidies: tot 2013 waren er al 1.000 van deze subsidies voor o.a. groene daken en dak-, vloer- en
glasisolatie verstrekt (OTB, 2012).
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Een belangrijke nieuwe insteek is het gebruik maken van zogeheten voorbeeldwoningen. Dit zijn
huizen van eigenaar-bewoners die door de gemeente zijn uitgenodigd om als ambassadeur van de
nieuwe aanpak te functioneren (A. van de Beek, persoonlijke communicatie, 24 september 2015). In
ruil voor extra subsidie stellen zij enkele keren per jaar hun huis open om geïnteresseerden uit te
leggen welke aanpassingen zij hebben laten doen en welke voordelen dit heeft. In het begin was de
subsidie €2.000 euro en elke keer als men meedeed aan een open huizen route een extra vergoeding
(M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Er is daarin onderscheid gemaakt
tussen mensen die direct naar nul-op-de-meter wilden en mensen die geleidelijk wilden
verduurzamen, weet Dennis Gudden, adviseur bij bureau OverMorgen en van daaruit actief bij de
gemeente Den Haag (persoonlijke communicatie, 4 november 2014). Men maakt de particulier zo als
het ware deelgenoot van het gedachtegoed en het belang, door een beroep te doen op hun
enthousiasme en netwerk (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Dit werkt erg
goed: ervaringen van de buurman zijn volgens voorbeeldwoning-eigenaar Alexander van de Beek
immers laagdrempeliger, toegankelijker en daardoor sneller geaccepteerd dan van een externe
(commerciële) partij (persoonlijke communicatie, 24 september 2015). Vijftig mensen die daar toen
al deelnamen zijn nog steeds actief in het werven en overtuigen van andere eigenaar-bewoners en
enkelen hebben er zelfs hun eigen bedrijf van kunnen maken. Alexander van de Beek hoopt echter
wel dat de gemeente blijft ondersteunen om de groei door te laten gaan (persoonlijke communicatie,
24 september 2015). De gemeente heeft haar nek uitgestoken, maar het initiatief kwam van onderaf
(D. Gudden, persoonlijke communicatie, 4 november 2014).
Nu, anno 2015, wordt in Den Haag geprobeerd op daadwerkelijke woningverbetering van twee
kanten te laten komen. Enerzijds probeert men de vraag bij bewoners op te schalen door
bewustwording te creëren en eigenaar-bewoners te overtuigen van de meerwaarde en anderzijds
tracht men verschillende marktpartijen in coalities samen te brengen om die twee zo te laten
matchen (D. Gudden, persoonlijke communicatie, 4 november 2014). Hierbij is het kennen van de
eigenaar-bewoner erg belangrijk (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Het
draait er immers om het probleem van de specifieke eigenaar-bewoner te achterhalen en daarop in
te spelen (D. Gudden, persoonlijke communicatie, 4 november 2014). De gemeente functioneert
hierbij als motor: zij verzorgt het procesmanagement van dat lokale platform (Schuitemaker &
Wassenberg, 2013). Hiertoe heeft zij namelijk onder andere 16,5 miljoen euro beschikbaar voor
leningen en subsidies (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). De huidige
probleemwijken zijn gelokaliseerd door de staat van het onderhoud te combineren van
bovengemiddeld energieverbruik. Het meeste resultaat wordt echter daarbuiten behaald: daar zijn
mensen die het kunnen en willen betalen (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli
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2015). Een niet te onderschatten uitdaging is dus juist het overtuigen van mensen die geld hebben
(D. Gudden, persoonlijke communicatie, 4 november 2014). Ook op het gebied van de VvE-balie zijn
er in Den Haag andere doelstellingen. Het draait nu niet meer enkel om het wekken van slapende
VvE’s maar ook op het begeleiden en vormgeven van daadwerkelijke woningverbetering. Waar
eigenaar-bewoners voorheen naar de balie kwamen met hun problemen omtrent vergaderen en
financiering gaat dat anno 2015 ook over duurzaamheid en de toekomst. Medewerkers van de VvEbalie gaan nu bovendien proactief opzoek naar slapende VvE’s, waarbij men ook daadwerkelijk de
wijk in gaat (F. de Hoop, persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015).
Een andere aanpak die genoemd wordt betreft de inzet van energy parties (M. van Langelaan,
persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Enthousiaste mensen vanuit de leerpunten van de
voorbeeldwoningenaanpak werken vanuit 070 Energiek aan het organiseren van energiegerelateerde bijeenkomsten bij geïnteresseerde eigenaar-bewoners thuis (A. van de Beek,
persoonlijke communicatie, 24 september 2015). Adviseurs zijn volgens Alexander van de Beek te
duur voor een particulier en dit is de manier om dit vorm te geven. Mensen worden in een
vertrouwde omgeving door bekenden en experts voorgelicht en bewustgemaakt van de meerwaarde
van duurzaamheidsmaatregelen. Er zijn sinds september 2014 ruim 60 energy parties georganiseerd
en de aanpak lijkt te werken (A. van de Beek, persoonlijke communicatie, 24 september 2015).
Ook investeert Den Haag in het ontwikkelen van nieuwe werkprocessen. Zowel op het gebied van
onderhoud als duurzaamheid worden marktpartijen uitgedaagd met innovatieve oplossingen te
komen (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Deze coalitievorming werkt nog
moeizaam: er is een actieve kleine kern die tijd en geld investeert en een grotere groep toekijkende
geïnteresseerden. Ook hiervoor geldt namelijk dat het initiatief van onderaf moet komen en de vraag
is nog of dat in voldoende mate aanwezig zal zijn. Bedrijven realiseren zich volgens Dennis Gudden
immers ook wel dat ze de overheid nodig hebben om gestructureerd aan de vraag te kunnen worden
verbonden (persoonlijke communicatie, 4 november 2014).
Het belangrijkste voorbeeld van coalitievorming wat recent heeft geresulteerd in een daadwerkelijke
aanpak is die met bouwbedrijven BAM en Van Wijnen. Zij zijn hier op verzoek van de gemeente
ingestapt (L. van de Worp, persoonlijke communicatie, 21 augustus 2015). De bedoeling was samen
met bewoners uit de Bomen- en Bloemenbuurt te komen tot een pakket van maatregelen wat zij dan
efficiënt uit zouden kunnen voeren (van den Toorn, 2014). Hun aanpak richtte zich bovendien op
VvE’s, die gedwongen mee moesten in het tempo van de coalitie. Elke VvE heeft echter zijn eigen
investeringstempo, wat volgens Astrid Kennis (die via bureau Steeds in Den Haag werkzaam is) het
werk bemoeilijkte (persoonlijke communicatie, 9 januari 2015). Ze zouden in drie buurten 1000
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woningen verbeteren, maar uiteindelijk waren er slechts 150 hele kleine verbeteringen (M. van
Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Het gebied was blijkbaar nog te klein: dergelijke
coalities worden pas rendabel bij grote schaal. Louise van de Worp van Van Wijnen geeft aan dat het
heel veel tijd kostte zonder dat er opbrengsten vanuit de gemeente waren waardoor Van Wijnen
ermee gestopt is (persoonlijke communicatie, 21 augustus 2015). “Wij werkten gratis voor de
gemeente, waardoor we bedrijfsmatig op een dikke min uitkwamen en bij een verlies doen we het
natuurlijk niet” (L. van de Worp, persoonlijke communicatie, 21 augustus 2015). Nu andere
bouwbedrijven op regionale schaal onderzoeken haken steeds meer partijen aan (M. van Langelaan,
persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Een belangrijke verklaring voor dit teleurstellende resultaat
vindt Dennis Gudden in het gegeven dat BAM en Van Wijnen geen draagvlak onder eigenaarbewoners hadden (persoonlijke communicatie, 4 november 2014). Een ander voorbeeld hiervan zijn
van Wijnen en de Rabobank die samen met een architect en verschillende MKB’ers en ZZP’ers
probeerden verschillende woningen nabij Scheveningen naar een hoger energielabel te brengen. Dat
was buitengewoon succesvol en zij zoeken nu naar een manier om deze aanpak op een groter
schaalniveau uit te voeren (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015).
Tot slot is er ook nu weer gekozen voor een brede aanpak met legio middelen. Denk hierbij aan de
lancering van de Bewoner Energie App die eigenaar-bewoners in staat stelt de energiebesparing van
zijn huis in kaart te brengen, het uitschrijven van een duurzame prijsvraag waarin bedrijven strijden
om het beste idee energy parties waarin enthousiastelingen uitleggen wat ze kunnen doen en de
organisatie van workshops over bijvoorbeeld efficiënte samenwerking bij renovatie (Platform
Duurzame Woningrenovaties, 2014; M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015; A.
van de Beek, persoonlijke communicatie, 24 september 2015). Om die reden is er ook de
straataanpak waarin procesbegeleiders proberen bewoners te overtuigen samen hun woning aan te
pakken (van den Toorn, 2014). De precieze aanpak is in elke wijk weer anders: dit heeft te maken
met de mogelijkheden die er in de wijk liggen, de financiële middelen en de eigenschappen van de
bewoners (van den Toorn, 2014). Waar de gemeente eerder de regie had en bepaalde moet nu “het
ritme van de stad gevolgd worden” (van den Toorn, 2014).
4.2.3 Ambitie
In 2013-2014 zijn 1.000 woningen aangepakt en in 2020 moeten 20.000 woningen duurzaam
gerenoveerd zijn (Binnenlands Bestuur, 2014). Om de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente
te halen moeten 10.000 woningen worden verbeterd, maar de ambitie ligt dus op het dubbele (OTB,
2012). De gemeente kan daarbij nauwelijks subsidies meer verstrekken, maar pakt het anders aan
(van den Toorn, 2014). Er is veel succes behaald met de aanpak VvE’s met Energie door de VvE-balie
en men wil meer. Jaarlijks moeten er minimaal 500 VvE’s geactiveerd of doorgestart worden, wat
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neerkomt om 3.500 appartementen per jaar, maar het streven is om nog 500 appartementen meer
(dus 4.000) te bereiken. In ieder geval moet de administratie op orde zijn en ook de lange termijn
(collegeperiode van vier jaar) gewaarborgd zijn (F. de Hoop, persoonlijke communicatie, 12 augustus
2015).
Bovendien heeft de gemeente een duidelijke ambitie ten aanzien van de eerder vermelde
coalitievorming. Er is voor de tweede fase (2015-2020) een intentieverklaring ondertekend door een
eerste consortium en men zoekt nog naar twee anderen (Schuitemaker & Wassenberg, 2013). De
hoop is gevestigd op de olievlek- of sneeuwbalwerking: via verspreiding van kennis en automatische
reclame moet particuliere woningverbetering in rap tempo aan populariteit en bekendheid gaan
winnen om zo tot het gewenste resultaat te komen. Den Haag wil graag de stap maken naar
grootschaligere aanpakken. Zonder het belang van maatwerk uit het oog te verliezen wil de
gemeente de stap zetten naar werkzame instrumenten voor op straat- en buurtniveau, waarvoor
buitengewoon inventieve maatregelen nodig zijn (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13
juli 2015). Dennis Gudden is sceptisch over de manier waarop er nu in Den Haag gewerkt wordt. De
gemeente moet volgens hem leren accepteren dat de marktwerking vooralsnog onvoldoende is en ze
dus een rol heeft voor wat betreft het op gang brengen van verschillende vormen van samenwerking
(persoonlijke communicatie, 4 november 2014).
4.2.4 Beleidsarrangementenbenadering
In de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen de beide in het conceptueel model uitgelegde
verklaringsroutes: de directe route waarin beleid leidt tot woningverbetering (die wordt
geanalyseerd via de beleidsarrangementenbenadering) en de indirecte wijze waardoor de gemeente
via de component ervaren gedragscontrole van de theorie van gepland gedrag het uiteindelijke
gedrag van de eigenaar-bewoner probeert te beïnvloeden. Allereerst zal de in Den Haag gekozen
strategie worden belicht vanuit het perspectief van de beleidsarrangementenbenadering. Net als bij
de andere twee aanpakken zal hierbij de in het theoretisch kader geschetste structuur richting geven
aan de analyse. Dit betekent dat alle vier de componenten van het beleidsarrangement hierna zullen
worden belicht.
4.2.4.1

Actoren en coalities

Allereerst wordt er gekeken naar de binnen het beleidsarrangement aanwezige actoren en coalities.
Actoren zijn de spelers die in het beleidsveld actief zijn en coalities zijn groepen van
(samenwerkende) actoren (Meijerink & van Tatenhove, 2007). Zoals eerder aangekondigd gebeurt
dit op basis van de netwerkanalyse die uit de theorie bekend is (Poorthuis & van der Bijl, 2006). Het
initiatief wordt centraal gesteld waarna alle relevante actoren er omheen worden geplaatst.
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Vervolgens kan daar een aantal relaties tussen worden gelegd. Denk hierbij aan voorbeeld-, bijdrageen gebruiksrelaties (Poorthuis & van der Bijl, 2006). Hierdoor ontstaat een schematisch overzicht van
een netwerk vol betrokkenen, wat voortdurend in beweging is. Onderstaand schema geeft hier een
inzicht in.
Eenzijdige invloed
Tweezijdige invloed

Provincie
Zuid-Holland

Zwak
Sterk

Het Rijk

Van Wijnen/BAM

PWV in Den Haag
Gemeente Den Haag
VvE

VvE-balie

Voorbeeldwoningen

Eigenaar-bewoner

Figuur 4.4: Schematische weergave actoren en hun relaties in Den Haag (eigen bewerking, 2015).

Hieruit wordt duidelijk dat hoe de actoren zich in Den Haag tot elkaar verhouden. Een aantal zaken is
niet specifiek voor deze stad en zal zodoende bij de actoranalyse van de andere twee cases
terugkomen. Er is voor gekozen de verschillende typen relaties niet in het schema weer te geven,
maar tekstueel te verwerken. De particuliere woningverbetering van Den Haag (van de gemeente
Den Haag: de initiatiefnemer) richt zich primair op de eigenaar-bewoners en VvE’s (de
eindgebruikers). Om de wisselwerking te bevorderen heeft de gemeente de VvE-balie (een partner)
in het leven geroepen. Twee van de genoemde voorbeelden uit de Haagse strategie zijn bovendien in
het schema opgenomen. De eerste betreft de voorbeeldwoningen (partners), die door eigenaarbewoners worden gebruikt om de gemeente te ondersteunen. De tweede is de coalitie met Van
Wijnen en BAM. Zij zijn leveranciers en schakels. Leveranciers aangezien ze kennis, geld en energie
leveren aan de coalitie gericht op het aanpakken van de Bomen- en Bloemenbuurt en schakels
aangezien ze bovendien verbindingen leggen met andere netwerken. Tot slot zijn er nog de provincie
en Het Rijk (beiden leveranciers). Met regels, subsidies (vroeger) en beleid hebben zij invloed op
hetgeen er in Den Haag plaatsvindt. Den Haag richt zich doelbewust op coalitievorming (Meijerink &
van Tatenhove, 2007). Zo is er een coalitie met eigenaar-bewoners en BAM/Van Wijnen in het
schema weergegeven (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). De verschillende
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relaties zijn weergegeven met pijlen. Let wel: deze pijlen suggereren geen oorzakelijk verband. Zij
geven slechts aan welke richting de samenwerking heeft. De dikte geeft wel de kracht van het
verband aan. De gestippelde lijnen hebben weinig kracht en de dikke juist veel. Wat hierbij opvalt is
de zwakke kracht vanuit de provincie en het Rijk. Ook van Wijnen/BAM hebben het met hun aanpak
geprobeerd maar bleken maar weinig in staat om tot resultaat te komen. De sterke relaties geven
aan dat de gemeente via de VvE-balie veel invloed heeft op het reilen en zijlen binnen de VvE’s en
dat de voorbeeldwoningen-aanpak richting de gemeente haar vruchten afwerpt en veel positieve
invloed heeft op het aantal uitgevoerde woningverbeteringen.
4.2.4.2

Macht en hulpbronnen

De tweede dimensie betreft de machtsverdeling en beschikbare hulpbronnen. Met ‘macht’ wordt
gedoeld op de verdeling, beschikbaarheid en inzet van verschillende hulpbronnen. De term ‘invloed’
omvat alle gegevens omtrent door wie en hoe het beleid uiteindelijk wordt bepaald en welke
verhoudingen hierin een rol spelen (Leroy, Van Tatenhove & Arts, 2001). In dit onderzoek wordt
gebruik gemaakt van de ‘actorenanalyse op kracht en macht’ van de Rijksoverheid (2014). Door het
toevoegen van kleuren en letters aan het actorenschema van hierboven kunnen via dit systeem
eenvoudig de onderlinge machtsverhoudingen worden uitgedrukt.
De kleur van de actor zegt iets over de houding ten opzichte van de gekozen strategie. Een actor in
een groen vak heeft hetzelfde belang als de beleidsmakers, denkt mee en is misschien zelfs
ambassadeur. Een oranje gekleurde actor heeft geen uitgesproken mening waar een rode actor zich
“beschaad voelt door het beleid of er belang bij heeft er niet aan mee te werken” (Rijksoverheid,
2014). Een actor die in een zwart vak staat heeft een onbekende houding: dit komt bijvoorbeeld voor
als de actor nieuw is. Met de letters wordt vervolgens de macht van elke actor weergegeven: A staat
voor veel macht (kan echt iets afdwingen of tegenhouden), B voor minder macht (kunnen soms iets
succesvol beïnvloeden) en een C wijst op een weinig machtige actor (staan machteloos en zijn
slachtoffer, Rijksoverheid, 2014). Onderstaand schema bevat het in de vorige subparagraaf
neergezette actorenschema voorzien van de genoemde kleuren en letters.
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Eenzijdige invloed
Tweezijdige invloed

B

Zwak
Sterk

B

Provincie
Zuid-Holland

Het Rijk

PWV in Den Haag
Gemeente Den Haag

A
C

VvE

VvE-balie

Van Wijnen/BAM

C

B

Voorbeeldwoningen

B

A
Eigenaar-bewoner

Figuur 4.5: Schematische weergave actoren en hun relaties in Den Haag met macht en houdingstyperingen (eigen
bewerking, 2015).

Hierin valt direct op dat het Rijk zwart gekleurd is. De rijksoverheid is relatief nieuw in dit beleidsveld
en heeft nog geen duidelijk standpunt ingenomen. Net als voor de Schiedamse aanpak geldt hier dat
de houding zodoende onbekend is. Voor de provincie Zuid-Holland geldt dat zij al wat langer actief is
in het veld maar geen uitgesproken mening heeft. Ze ondersteunen de gemeente wel, maar weten
niet goed wat ze kunnen en moeten doen. Hier is dus absoluut winst te behalen. De onderste helft
van het schema kleurt overwegend groen. De gemeente is uiteraard positief over haar eigen beleid
en dit geldt ook voor de door de gemeente ingerichte VvE-balie. Zij proberen samen de VvE’s en
individuele eigenaar-bewoners ertoe te bewegen particuliere woningverbetering te laten realiseren.
In Den Haag lukt dit al redelijk: de verschillende initiatieven en instrumenten hebben de laatste jaren
al het nodige resultaat geboekt. Om die reden zijn de beide actoren deels nog neutraal, maar voor
een belangrijk deel al positief van houding. Voor wat betreft de voorbeeldwoningen is uiteraard
iedereen positief: de eigenaar-bewoners die deelnemen aan dit project zijn als vanzelfsprekend
enthousiast over de door hen uitgevoerde woningverbetering. Tot slot is er de coalitie met BAM en
Van Wijnen. Uit de analyse bleek dat zij daar niet positief op terugkijken. Ze willen best iets in dit
kader betekenen en zijn bereid daar moeite voor te doen en quitte spelen behoort tot de
mogelijkheden. Echter bleek bij het uitvoeren van hun pilot dat de kosten te hoog waren en niet
werden gedekt. Om die reden is deze actor deels rood en deels oranje.
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Met betrekking tot de machtsverhoudingen valt op dat de macht vrij logisch verdeeld is. De eigenaarbewoners/VvE’s hebben de macht om het uiteindelijke verbeterproces in gang te zetten. De
gemeente heeft op zich voldoende macht en hulpmiddelen om iets te bereiken, maar kan als gevolg
van het ontbrekende juridische sluitstuk geen druk zetten. Voor de VvE-balie geldt dat zij geen macht
hebben: ze kunnen enkel adviseren, informeren en proberen te overtuigen om zo eigenaar-bewoners
en VvE’s te overtuigen hun woning te verbeteren. De eigenaar-bewoners die van hun verbeterde
woning een voorbeeldwoning hebben gemaakt hebben redelijk wat macht: zij kunnen door mensen
in hun woning te laten kijken en ze te informeren mogelijk een aanzienlijke rol spelen in het
bewerkstelligen van woningverbetering. Van Wijnen en BAM hebben nauwelijks macht: ze kunnen
samenwerken in een coalitie, een voorstel doen en eigenaar-bewoners benaderen, maar daarmee
hebben zij enkel een advies- en overtuigingsfunctie. De regionale (Zuid-Holland) en landelijke
overheid kunnen met beleid, adviezen, richtlijnen en nota’s proberen om het op lokale schaal door
de gemeente Schiedam gevoerde beleid te beïnvloeden, maar slagen daar maar mondjesmaat in. Zij
zitten op dit moment eigenlijk dichter bij een C dan bij een B, maar dat komt vooral voort uit de door
hen gemaakte keuzes.
4.2.4.3

Spelregels

De geldende spelregels vormen de derde dimensie. Het gaat hier om zowel de (formele en informele)
letterlijke ‘regels’ als procedures die binnen de aanpak een rol spelen (van Tatenhove, Arts & Leroy,
2000). Afgezien van de gangbare regels die gelden bij welke woningverbetering dan ook is er een
aantal regels wat door verschillende respondenten is genoemd als zijnde een belemmering voor
optimale werking van de aanpak.
Een belangrijke belemmering voor de effectiviteit van de Haagse aanpak is het gegeven dat veel
VvE’s zijn opgericht in de periode 1951-1973. De splitsingsakte is dan ook uit die periode en daardoor
sterk verouderd. Een VvE wordt (conform de appartementswet uit 1951) immers opgericht door een
notariële akte waarin het pand in appartementen wordt gesplitst en de VvE wordt opgericht. Deze
akte is bindend en bevat uitgangspunten en afspraken omtrent bijvoorbeeld regels en doelen, maar
verandert niet met de tijd mee. VvE’s die recentelijk zijn opgericht hebben zodoende een
splitsingsakte die duidelijk voorziet in vraagstukken als woningverbetering en verduurzaming, maar
het overgrote merendeel van de VvE’s heeft een verouderde akte die hierover niets voorschrijft.
Hierdoor is het voor de leden van een VvE niet duidelijk dat bijvoorbeeld de isolatie van de schil van
het gebouw een taak voor de VvE is. Vernieuwen van de akte bij de notaris kost veel tijd, geld en
bovendien moeten alle leden van de VvE (of bij een VvE groter dan 5 appartementen 80% van alle
leden) en hypotheekverstrekkers akkoord gaan (F. de Hoop, persoonlijke communicatie, 12 augustus
2015).
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Een andere belangrijke kwestie is het eerder genoemde gebrekkige handhavingsinstrument. Ook in
Den Haag beschikt men niet echt over de ‘stok’ om mee te slaan als een eigenaar-bewoner niet uit
eigen beweging initiatief neemt om particuliere woningverbetering te realiseren. Volgens Maaike van
Langelaan van de gemeente heeft enkel de Haagse Pandenbrigade de macht, maar die doen enkel
het zwaarste werk (persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Door dit gebrek aan een wettelijk kader
dat de gemeente in staat stelt om eigenaar-bewoners die niet met een aanpak mee willen aan te
schrijven en te dwingen dat diegene iets gaat doen is overhalen het enige wat binnen de macht van
de gemeente valt.
4.2.4.4

Discoursen

De vierde dimensie, tot slot, is het discours. Dit gaat over het ‘wezen’ van de aanpak en daarmee
over het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan het beleid en wat het beleid haar uiteindelijke
betekenis geeft (Arts & Tatenhove, 2002). In het kader van dit onderzoek zijn drie discoursen
onderscheiden. Het eerste is de toenemende aandacht voor de bestaande woningvoorraad. Zoals in
de inleiding beschreven is er een verschuiving zichtbaar van focus op nieuwbouw naar aandacht voor
bestaand vastgoed. Deze verandering is in Den Haag niet echt actueel: woningverbetering is in Den
Haag al een oude bezigheid. In de jaren ’80 van de vorige eeuw werden met veel subsidie hele wijken
opgeknapt (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Maaike van Langelaan van
de gemeente Den Haag geeft wel aan dat er anno 2015 gesurft wordt op een boeggolf: er is (mede
door het energieakkoord) landelijk meer aandacht wat het werk aanzienlijk vergemakkelijkt
(persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). De toenemende aandacht is volgens Maaike van
Langelaan, mede door de crisis, erg logisch. Doordat er niet meer gebouwd werd moesten
bouwbedrijven hun brood elders zoeken: in het onderhoud. Tot 2020 is daar in Den Haag namelijk
750 miljoen te verdienen, met nog eens 850 miljoen voor het isoleren (persoonlijke communicatie,
13 juli 2015). Volgens Francien de Hoop is de aandacht voor de bestaande woningvoorraad niet heel
erg nieuw meer: zij meent dat de gemeente Den Haag al sinds 1998 koestert wat ze heeft en zich
bewust is van haar wettelijke verantwoordelijkheid. Wel vindt zij ook dat de crisis een belangrijke rol
heeft gespeeld: met het kleine beschikbare budget moest de gemeente zuinig omspringen. Ook in
het kader van de CO2-ambities is dit een logische stap (persoonlijke communicatie, 12 augustus
2015). Louise van de Worp zag deze trend aankomen: beleggers waren er al mee bezig en er worden
bouwkundig grote stappen in gezet (persoonlijke communicatie, 21 augustus 2015). Dennis Gudden
meent dat, juist doordat nu steeds meer mensen zich bewust worden van hun energielasten,
particuliere woningverbetering nog wel even op de politieke agenda zal blijven (persoonlijke
communicatie, 4 november 2014).
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Het tweede discours is de veranderende rol van de gemeente. Waar de lokale overheid zich in het
verleden opstelde als initiator van overhoud die aanstuurde, regelde en bovendien subsidie gaf is die
rol anno 2015 veranderd naar een meer regisserende en faciliterende houding. Volgens Maaike van
Langelaan is dat een zeer goede ontwikkeling. De eigenaar-bewoners zijn volgens haar zelf
verantwoordelijk, maar moeten wel door de gemeente geholpen worden (persoonlijke
communicatie, 13 juli 2015). Ook volgens Francien de Hoop is dit precies wat nodig is: achter je
bureau vandaan en onderzoekend bekijken wat er nodig is. Zo kun je als gemeente je ideeën
voorleggen en testen met de bewoners. De gemeente is erg belangrijk en neemt die rol in Den Haag
meer dan serieus. Ze meent dat je als gemeente niet moet “zenden vanuit vermeende
deskundigheid, maar juist bewegingen teweeg moet brengen” (persoonlijke communicatie, 12
augustus 2015). Zonder geld is woningverbetering eigenlijk niet realiseerbaar: subsidies helpen
enorm bij het overtuigen van eigenaar-bewoners. Er is volgens Dennis Gudden voldoende geld
beschikbaar, de vraag is alleen uit welk potje de gemeente dit kan halen (persoonlijke communicatie,
4 november 2014). Alleen geld geven is echter niet genoeg: eigenaar-bewoners gaan zich dan niet
ineens bekommeren om hun verantwoordelijkheden (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie,
13 juli 2015). Voor wat betreft aan duurzaamheid gerelateerde verbeteringen bij de beter bedeelde
eigenaar-bewoners is er zonder geld zeker woningverbetering mogelijk. Er is volgens Francien de
Hoop genoeg bij de eigenaar te halen, maar communicatie is daarbij dan wel essentieel (persoonlijke
communicatie, 12 augustus 2015).
Tot slot is er een discours dat feitelijk een gevolg is van de eerste twee. Doordat de bestaande
woningvoorraad meer aandacht krijgt en de rol van de gemeente verandert is er ook een verandering
zichtbaar in de mate waarin de gemeente zich met privaat bezit bezighoudt. Waar zij dit voorheen
aan private partijen overliet probeert zij zich nu ook steeds meer nadrukkelijk op de particuliere
woningmarkt te bewegen. In Den Haag geldt dat dit voornamelijk voortkomt uit beleidsdoelstellingen
ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid: een slechte woningstaat leidt nogal eens tot een
negatieve sfeer op lokale schaal. Inmiddels zijn ook milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen
belangrijke argumenten voor de gemeente om zich met privaat bezit bezig te houden (M. van
Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Achterstallig onderhoud is immers niet de
verantwoordelijkheid van de gemeente, maar mede omdat de aantrekkelijkheid ten opzichte van
bewoners, bedrijven en bezoekers op achteruit gaat wil men toch iets doen (D. Gudden, persoonlijke
communicatie 4 november 2014). Maaike van Langelaan ziet de huidige aandacht voor particuliere
woningverbetering als een trend, die misschien al bijna over de top heen is. Men moet die aandacht
dus nu benutten om stappen te zetten: door subsidies en kortingen wordt woningverbetering voor
een steeds grotere groep particulieren interessant (persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Volgens
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Francien de Hoop is dit niet aan de orde: ze is er al jaren mee bezig bij de VvE-balie. Er is nu wel
merkbaar iets meer aandacht voor (persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015).
Wat feitelijk wordt geprobeerd te realiseren is wat Leroy, van Tatenhove en Arts (2001) definiëren als
het “dynamiseren van het beleidsarrangement” (p. 219). Door aanpassingen te doen in één of meer
van de vier componenten van het beleidsarrangement wordt beleidsvernieuwing teweeg gebracht.
Elk van de drie casusgemeenten doet dit op haar eigen manier. Voor Den Haag geldt dat er actoren
worden toegevoegd en naar coalities wordt gezocht. Bovendien worden extra hulpbronnen
aangeboden en wordt er gebruik gemaakt van verschillende uiteenlopende instrumenten. Een
belangrijke nieuwe actor is de VvE-balie en ook de voorbeeldwoningen-eigenaren spelen een
belangrijke rol. Voor wat betreft de coalities is de onderzochte samenwerking met BAM en Van
Wijnen relevant. Hulpbronnen die worden aangeboden zijn onder andere advies van de VvE-balie,
subsidie voor het aanbieden van de woning als voorbeeldwoning en initiatieven van coalities energy
parties en ook de gelanceerde ‘app’. Met betrekking tot de spelregels moet opgemerkt worden dat
deze de particuliere woningverbetering in Schiedam op dit moment vooral bemoeilijken en er vooral
winst te behalen is door te kijken naar een oplossing voor de geschetste problemen met betrekking
tot de modernisering van splitsingsaktes van VvE’s evenals het bestuderen van het gebrekkig
functioneren van het handhavingsinstrument. De verschillende geschetste discoursen geven een
gedegen beeld van de betekenisgeving van het beleid maar daarin verandering aanbrengen is voor
een gemeente vrijwel onmogelijk.
4.2.5 Theorie van gepland gedrag
De tweede theoretische inslag van dit onderzoek is de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991).
Aangezien deze theorie, zoals eerder gesteld, uitstekend kan worden ingezet om “interventies te
ontwikkelen die moeten leiden tot verandering van gedrag” (Aarts & van Woerkum, 2008, p. 21) is
ervoor gekozen de gekozen aanpak in dit licht te analyseren. In deze paragraaf worden de
verschillende aspecten van de theorie die voor deze aanpak relevant zijn besproken.
Te beginnen met de attitude, de aangeleerde reactie ten aanzien van bepaald gedrag. In Den Haag
groeit het bewustzijn van de meerwaarde van particuliere woningverbetering snel. In het algemeen
staat men volgens Maaike van Langelaan van de gemeente Den Haag dan ook positief tegenover
verbeteringen aan hun woning. Doordat de gemeente niet meer regisseert (maar faciliteert) hebben
veel eigenaar-bewoners meer het idee dat ze de gang van zaken in eigen hand hebben, wat als erg
prettig wordt ervaren (persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Soms is men echter ook kritisch:
Francien de Hoop van de VvE-balie geeft te kennen soms te maken te hebben met (té) hoge
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verwachtingen van wat de VvE-balie voor elkaar kan krijgen. Los daarvan ziet en hoort ook zij verder
enkel positieve en tevreden reacties (persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015).
Vervolgens is er de sociale norm. Hiermee wordt gedoeld op de druk die iemand al dan niet voelt bij
een bepaald handelen. Doordat er steeds meer mensen met woningverbetering aan de slag gaan
neemt de sociale druk enigszins toe, wat fors wordt versterkt door de uiteenlopende mogelijkheden
en ingezette instrumenten. Ook de voorbeeldwoningen spelen hierin een belangrijke rol: door die
woningen wordt voor de gemiddelde eigenaar-bewoner ineens heel concreet, duidelijk en tastbaar
welke maatregelen en verbeteringen mogelijk zijn en wat dat onderaan de streep oplevert (A. van de
Beek, persoonlijke communicatie, 24 september 2015). Alexander van de Beek merkt op dat als
mensen in energy parties pijn voelen en doorkrijgen dat woningverbetering ook voor hen concrete
voordelen heeft de houding positiever wordt (persoonlijke communicatie, 24 september 2015). Er
kan gesteld worden dat de gemeente Den Haag voor een deel via de component ‘sociale norm’
probeert om een sneeuwbaleffect teweeg te brengen (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie,
13 juli 2015).
Met de ervaren gedragscontrole wordt gedoeld op het gemak en/of de belemmeringen die een
individu ervaart bij het vertonen van gedrag. Steeds meer Hagenezen zien de voordelen van
woningverbetering, wat veroorzaakt wordt door voorlichting, advies, de voorbeeldwoningen energy
parties inzicht via de ‘app’ et cetera. Door het aanbieden van verschillende aanpakken door coalities
die door de gemeente worden geïnitieerd neemt het gemak waarmee woningverbetering kan
worden gerealiseerd toe. Louise van de Worp van Van Wijnen geeft aan dat mensen wat dat betreft
nog vaak onwetend zijn: mensen zijn slecht op de hoogte van hun eigen lasten en tegen welke prijs
welke verbeteringen binnen handbereik zijn (persoonlijke communicatie, 21 augustus 2015). Door
het versoepelen van verschillende regels en de ondersteuning van bijvoorbeeld de VvE-balie bij het
aanpakken van VvE-problematiek nemen ook de belemmeringen af.
Deze drie componenten samen zijn verantwoordelijk voor de intentie. Door een steeds positievere
houding, de gemeente die hard werkt aan het laten werken van de sociale druk en een sterke
ervaren gedragscontrole hebben steeds meer eigenaar-bewoners de intentie hun woning te
verbeteren. En hoe beter de intentie, hoe groter de kans dat het gedrag uiteindelijk ook vertoond
wordt. Dit uiteindelijke gedrag is observeerbaar, maar allesomvattend klanttevredenheidsonderzoek
is er in Den Haag niet. Uit de verschillende interviews die in het kader van het analyseren van de
casus Den Haag zijn afgenomen blijkt echter voldoende dat de aanpak steeds meer resultaat
sorteert.
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4.2.6 Subconclusie
Het conceptueel model van dit onderzoek veronderstelt dat de gemeente door aanpassingen te doen
in het beleidsarrangement dat ten grondslag ligt aan de particuliere woningverbetering te sturen op
de ervaren gedragscontrole van eigenaar-bewoners om zo te proberen de kans dat ze particuliere
woningverbetering gaan uitvoeren te vergroten. Na analyse van de Haagse situatie blijkt dat dit
grotendeels is wat de in de stad uitgevoerde aanpak inhoudt. Om het gemak te vergroten is er in Den
Haag advies van de VvE-balie beschikbaar. Daarnaast hebben eigenaar-bewoners verschillende
andere hulpmiddelen, waaronder de app en energy parties, beschikbaar om gemakkelijker inzicht te
krijgen in de mogelijkheden. Er wordt behalve gestuurd op de ervaren gedragscontrole echter ook
een belangrijk beroep gedaan op de sociale norm. Door de inzet van voorbeeldwoningen en andere
instrumenten wordt de sociale druk doelbewust opgevoerd. Door deze inhoudelijke veranderingen in
het beleidsarrangement (de Haagse aanpak) is deze van dynamiek veranderd en ervaren eigenaarbewoners/VvE’s minder belemmeringen (financieel, organisatorisch en/of juridisch) en tegelijkertijd
meer gemakken (advies en ondersteuning) alsmede meer positieve sociale druk bij het overwegen
van het verbeteren van hun eigen woning. Door deze veranderingen in de componenten ervaren
gedragscontrole en sociale norm van de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991) wordt de intentie
ten aanzien van het gedrag positiever. Hierdoor hebben steeds meer eigenaar-bewoners en VvE’s
een grotere kans dat zij het uiteindelijke gedrag (het uitvoeren van verbeteringen aan hun woning)
realiseren. Door aanpassingen in het beleidsarrangement vergroot de gemeente het gemak, verkleint
het aantal belemmeringen (ervaren gedragscontrole) en vergroot de positieve sociale druk waardoor
de kans dat het gewenste gedrag wordt vertoond toeneemt. Dit verklaart de grote effectiviteit van
het beleid via het conceptueel model.
De vraag is nu waarom de aanpak in Den Haag werkt: waar zitten de werkzame bestanddelen?
Maaike van Langelaan meent dat dit komt doordat er veel geld voor subsidies beschikbaar is: zonder
geld, zo stelt zij, is woningverbetering eigenlijk niet te realiseren (persoonlijke communicatie, 13 juli
2015). Bovendien heeft Den Haag voldoende bestuurlijke aandacht voor de problematiek en weten
zij mensen goed te motiveren (M. van Langelaan, persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Francien
de Hoop van de Haagse VvE-balie meent dat die balie zo effectief is door haar laagdrempeligheid, de
mate waarin maatwerk geleverd wordt en het gegeven dat mensen vrijwel altijd een antwoord of
oplossing krijgen en dus wijzer de deur uit gaan (persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015).
Maaike van Langelaan is enthousiast over de Haagse strategie, maar denkt niet dat het dé oplossing
is. Er gaan volgens haar nog veel ontwikkelingen plaatsvinden die marktpartijen gaan inzetten om tot
een aanbod te komen. Tot die tijd is het de taak van de gemeente de markt op gang te brengen
(persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Francien de Hoop is positiever: zij meent dat het de beste
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oplossing is die men in Den Haag kan verzinnen. Het werkt volgens haar uitstekend: door op deze
manier verder te gaan kan de stad significant verbeterd worden (persoonlijke communicatie, 12
augustus 2015). Dennis Gudden van bureau OverMorgen stelt dat het gaat om het creëren van
beweging in de stad, waarvan Den Haag een zeer goed voorbeeld is. Ook het inzetten van
ambassadeurs vanuit bewoners en bedrijven werkt volgens hem goed (persoonlijke communicatie, 4
november 2014).
De doelstelling van dit onderzoek is het adviseren van stedelijke gemeenten die aan de slag willen
met particuliere woningverbeteringen. Om die reden is de respondenten gevraagd wat hun advies
zou zijn aan deze gemeenten. De meeste lessen uit de Haagse casus zijn gericht op communicatie en
voorlichting. Maaike van Langelaan van de gemeente Den Haag meent bovendien dat bestuurlijke
toewijding onmisbaar is: met te weinig inzet van de lokale overheid is woningverbetering erg
moeizaam. Dennis Gudden voegt toe dat het resultaat centraal moet staan: er moet volgens hem een
stip aan de horizon geplaatst worden (persoonlijke communicatie, 4 november 2014). Francien de
Hoop van de VvE-balie meent dat het einddoel van gemeentelijk beleid zou moeten zijn zichzelf zo
snel mogelijk overbodig te maken. Bovendien geeft zij aan dat eigenaar-bewoners zich moeten gaan
realiseren dat zij niet eindgebruiker en doelgroep van het beleid zijn, maar juist opdrachtgever met
een sturende rol. Door minder afwachtend te zijn en kansen te zien kan de particulier veel resultaat
bewerkstelligen (persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015). Volgens Astrid Kennis van bureau
Steeds moet problematiek hoe dan ook direct na constateren worden aangepakt: bij uitstellen
worden de achterstanden snel groter. Snelheid is volgens haar echter ook een valkuil: zeker wanneer
sprake is van VvE’s is geduld een schone zaak (persoonlijke communicatie, 9 januari 2015).
Dennis Gudden geeft aan dat het belangrijkste is om in je achterhoofd te houden dat het draait om
mensen: de eigenaar-bewoners moeten de aanpak kunnen behappen, haar ondersteunen en later
wellicht zelf de leiding nemen. Beweging creëren is dus de belangrijkste taak van de gemeente. Zij
zouden zelfs kunnen worden toegevoegd aan de zo geforceerde coalities om meer resultaat te
realiseren: vraag en aanbod worden dan samengebracht en dat is volgens hem wat nu vaak nog
ontbreekt (persoonlijke communicatie, 4 november 2014). Francien de Hoop voegt hieraan toe dat
de eigenaar-bewoners zoveel mogelijk deelgenoot moeten worden van de problematiek en daarmee
van de aanpak om resultaat te bereiken (persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015). Als
initiatieven vanuit de samenleving dan worden ondersteund en enthousiastelingen budgettair
tegemoet wordt gekomen is er zeker winst te behalen (A. van de Beek, persoonlijke communicatie,
24 september 2015).
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Daarnaast stelt Maaike van Langelaan dat schaalvergroting een must is om de prijs te drukken, maar
de combinatie tussen schaalvergroting en het bieden van maatwerk een uitdaging vormt
(persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Zij kan iedereen de Haagse voorbeeldwoningen adviseren:
door die in de schijnwerpers te plaatsen is relatief eenvoudig (en goedkoop!) een sneeuwbaleffect
teweeg te brengen (persoonlijke communicatie, 13 juli 2015). Louise van de Worp van Van Wijnen
stelt dat de gemeente moet proberen de knop in het hoofd van de eigenaar-bewoner om te zetten.
Als die eenmaal overtuigd is komt de rest vanzelf. Zij ziet kansen voor samenwerking met het lokale
MKB, waardoor gemeente, particulier en het lokale ondernemersklimaat van woningverbetering
profiteren (persoonlijke communicatie, 21 augustus 2015). Uit de spelregelanalyse van de Haagse
aanpak kwam bovendien naar voren dat de regelgeving omtrent de modernisering van
splitsingsaktes van VvE’s een pijnpunt is en dat de beschikbaarheid en daarmee werking en het effect
van het handhavingsinstrument (de aanschrijving) aandacht verdient. Het advies is hierdoor ook om
daar goed naar te kijken alvorens een aanpak wordt uitgerold.
De respondenten is ook gevraagd naar zogeheten dont’s: adviezen die gemeenten die met
particuliere woningverbetering aan de slag willen zeker niet moeten doen, de zogeheten valkuilen.
Maaike van Langelaan noemt een belangrijke valkuil het aandringen van raadsleden: die willen
immers altijd succes horen en dat is nu eenmaal niet op korte termijn te realiseren (persoonlijke
communicatie, 13 juli 2015). Dennis Gudden voegt toe dat veel wat op grote schaal
geïmplementeerd wordt mislukt. Bovendien meent hij dat bouwers zonder initiatief vanuit de
gemeente geen coalities gaan zoeken: dat moet men als gemeente dus ook niet verwachten. Verder
stelt hij nog dat het vrij zinloos is een aanpak in te zetten in een buurt of wijk waarvan van tevoren
bekend is dat er veel weerstand is ten aanzien van woningverbetering: de inzet van eigenaarbewoners is dusdanig belangrijk dat dit volgens hem geen zin heeft (persoonlijke communicatie, 4
november 2014). Francien de Hoop geeft aan dat veel gemeenten het allemaal graag zelf willen
oplossen en meent dat zij niet moeten pamperen: de eigenaar-bewoners moeten zelfredzaam zijn
(persoonlijke communicatie, 12 augustus 2015). Louise van de Worp geeft tot slot aan dat je als
gemeente geen energie moet steken in alles wat te maken heeft met het dwingen en forceren van
particulieren: dit is volgens haar zinloos (persoonlijke communicatie, 21 augustus 2015).
Onderstaand schema geeft een schematisch overzicht van de belangrijkste resultaten uit deze casus.
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Creëer beweging: stel met bestuurlijke toewijding
het eindresultaat zo snel mogelijk centraal

Niet uitstellen, maar ook niet overhaasten

Zet in op communicatie en voorlichting

Geen te groot schaalniveau gebruiken

Zoek naar een werkende combinatie tussen
schaalvergroting en maatwerk

Niet alles zelf willen doen: vermijd
pamperen

Respecteer het tempo van de eigenaar-bewoner:
die moet behappen en ondersteunen

Zo weinig mogelijk dwingen en forceren

Maak eigenaar-bewoner deelgenoot problematiek
en sturende opdrachtgever

Niet beginnen met veel weerstand

Omarm en ondersteun initiatief van onderaf met
hulp van het lokale MKB

Verwacht geen initiatief van externe
partijen

Maak gebruik van voorbeeldwoningen en
ambassadeurs
Figuur 4.6: Schematische weergave van de belangrijkste adviezen en don’ts uit de casus Den Haag (eigen bewerking, 2015).

4.3

Stedelijke vernieuwing op uitnodiging in Lelystad

4.3.1 Problematiek
Lelystad is een stad die uniek is in zijn soort. Lelystad is geheel volgens de ‘New Town’ beweging
gebouwd. Stedenbouwer van Eesteren tekende de hele stad vooraf, volgens ideologische
doelstellingen. Zo scheidde hij de verkeerssystemen en was er veel laagbouw en groen: het moest
een open stad worden. Zijn plannen werden niet uitgevoerd, maar zijn gedachtegang werd zeer
gewaardeerd en zodoende meegenomen in de uiteindelijke planvorming. De stad is in de jaren ’70 en
‘80 van de vorige eeuw in hoog tempo gebouwd (A. van Schaik, persoonlijke communicatie, 7 juli
2015). Bovendien is Lelystad in de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966) aangewezen als
groeikern. De Zuiderzee- en Atolwijk werden als eerste gebouwd, 80% tussen 1975 en 1985 (M.
Croes, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015; A. van Schaik, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
Deze periode was financieringstechnisch ongunstig: er werd veel gebruik gemaakt van het
kostprijshuursysteem (aflossing door huurstijging) waardoor de woningen op de begroting van
Centrada drukten (A. van Schaik, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Het waren ruim opgezette
wijken met rechte lijnen en een heldere structuur. Geheel volgens de gedachte van ‘het Nieuwe
Bouwen’ bestonden de buurten uit hofjes met veel groen: zo werd geprobeerd de ideale
leefomgeving te realiseren.
De wijken ontwikkelden zich goed, de nieuwe inwoners van Lelystad wilden er graag wonen. In de
crisis eind jaren ’70 en begin jaren ’80 verloor Lelystad het echter van Almere. Dit had leegstand en
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verpaupering tot gevolg, voornamelijk in de oudste wijken van de stad. In de jaren ’90 werd het
gebied weer populairder. Dit kwam door verbeteringsprogramma met veel renovatie en nieuwe
voorzieningen. Driekwart van de mensen woonden in sociale huurwoningen die eigendom waren van
Centrada: die verhouding is voor Nederlandse begrippen ongekend (OTB, 2012; A. van Schaik,
persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
Begin jaren ’90 kwam woningcorporatie Centrada echter in de financiële problemen. Om het hoofd
boven water te kunnen houden was zij genoodzaakt een gedeelte van haar bezit af te stoten (OTB,
2012). Dit resulteerde erin dat bewoners van Centrada-woningen in die periode tegen een lage prijs
(60.000 gulden) hun huurwoning van de corporatie konden kopen (Schuitemaker & Wassenberg,
2014; A. van Schaik, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Tussen 1995 en 2005 werden zodoende
ruim 5000 woningen verkocht (A. van Schaik, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Deze verkoop
kwam overigens ook doordat de balans sociale huur versus particulier ongezond was (A. van Schaik,
persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Deze ontwikkeling vond plaats in de hele stad, maar vooral
in de eerder genoemde Zuiderzee- en Atolwijk leidde dit tot problemen: sommige huizen in een blok
waren nog van de corporatie, andere niet meer (OTB, 2012). Deze kersverse eigenaar-bewoners
gedroegen zich echter niet voorbeeldig: ze zijn niet betrokken en niet actief. Men was niet bezig met
onderhoud en verantwoordelijkheden en André van Schaik spreekt dan ook van “bewoners die qua
inkomensdefinitie in de sociale huursector thuishoren” (persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
Sinds 2005 heeft Centrada weer genoeg middelen om het onderhoud en de renovatie van haar bezit
in te richten, waarbij we de mensen die van ons kochten graag hadden willen meenemen (A. van
Schaik, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). De eigenaar-bewoners (die ooit goedkoop hun
woning kochten) kunnen of willen dat echter niet betalen. Als er dan één of enkele particuliere
woningen tussen zitten verslechtert dat het aanzien enorm (M. Croes, persoonlijke communicatie, 7
juli 2015). Hierdoor kregen corporatiewoningen bijvoorbeeld een nieuw dak, maar de particuliere
buurman niet. Zijn dak lag iets lager, waardoor er lekkageproblematiek optrad (M. Croes,
persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). De woningen in de desbetreffende wijken staan financieel
flink onder water: mensen kochten destijds voor gemiddeld 190.000 euro, waar hun woning nu nog
ongeveer 115.000 waard is. Zolang de eigenaar daarin blijft wonen is er niets aan de hand, maar
verbeteringen krijg je nooit rond, wat ook geldt voor verhuizingen (H. Havinga, persoonlijke
communicatie, 9 juli 2015). Praktisch de gehele voorraad van de stad bestaat uit eengezinswoningen,
waarvan ongeveer tweederde particulier bezit is (OTB, 2012).
De sociaaleconomische situatie in de beide wijken is verre van rooskleurig en het straatbeeld is
hierdoor erg rommelig (OTB, 2012). Als je als eigenaar-bewoner al heel veel problemen in je leven
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hebt dan wil je niet meewerken en kun je dat ook niet en dat is wellicht de kern van het probleem.
Als er eigenaren waren geweest met geld dan was er niets aan de hand geweest (M. Croes,
persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). De huidige aanpak is direct gericht op de Zuiderzee- en
Atolwijk. Volgens bestuursadviseur Wonen van de gemeente Lelystad Marjo Croes zijn er nog meer
wijken die op korte termijn aandacht vragen, maar in overleg met Centrada zijn deze twee wijken
geprioriteerd. De directe aanleiding hiervoor is het geplande onderhoud van de corporatie
(persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Adviseur strategie en beleid André van Schaik van
woningcorporatie Centrada vergelijkt de woningvoorraad echter met een mammoettanker: heel veel
ligt vast en slechts af en toe kan men licht bijsturen (persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
4.3.2

Strategie

In 2005 werd deze problematiek voor het eerst geadresseerd en probeerde de gemeente samen met
Centrada een aanpak te ontwikkelen om hier iets mee te doen (OTB, 2012). Een belangrijke insteek
was dat de eigenaar-bewoners relatief goedkoop konden aansluiten bij de toch al geplande
onderhoudswerkzaamheden van de corporatie. Ondertussen zou de gemeente de openbare ruimte
op orde brengen en alles tezamen zou dit leiden tot een algehele verbetering van de kwaliteit van de
wijken (OTB, 2012). Deze aanpak bleek echter veel te optimistisch. Het renovatiepakket was te duur
en daardoor voor de meeste eigenaar-bewoners niet haalbaar (OTB, 2012).
Ook Lelystad maakt gebruik van stimuleringsleningen via de SVn. Sinds 2009 zijn er leningen aan te
vragen van minimaal €2.500 en maximaal €38.500 per eigenaar, met een rentekorting van 4% per
jaar. De SVn toetst echter voor verstrekking de financiële draagkracht en als gevolg van de complexe
financiële situatie van veel eigenaren wordt er dus steeds minder gebruik gemaakt van deze
leningen. De gemeente heeft hierin zelf bepaald welke maatregelen er binnen de lening mogen
vallen (M. Croes, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Eigenaars hebben blijkbaar te weinig
kennis en/of middelen en kunnen en/of willen daardoor niet meewerken aan particuliere
woningverbetering. In Lelystad is er volgens SVn-relatiemanager Pim Beertema nog niet genoeg
draagvlak voor particuliere woningverbetering: men beseft zich nog onvoldoende dat Lelystad allang
niet meer zo nieuw is als iedereen denkt (persoonlijke communicatie, 7 september 2015). Een
nieuwe aanpak moest dit in ogenschouw nemen en zoeken naar een gecombineerde aanpak van
zowel de sociaaleconomische problemen als ook de fysiek aanwezige onderhoudsachterstanden in
de wijk (Schuitemaker & Wassenberg, 2013).
In 2013 waren de gemeente en Centrada toe aan alweer een nieuwe insteek: stedelijke vernieuwing
op uitnodiging. Dit kwam mede voort uit de structuurvisie 2015-2030 waarin kwaliteitsverbetering
van de bestaande woningvoorraad de nodige aandacht kreeg. Zij nodigden andere partijen uit tot
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meedenken over het verbeteren van het aanzien en de fysieke kwaliteit van de woningen (M. Croes,
persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Het doel hierachter was het aangrijpen van enthousiasme
vanuit de samenleving. Zonder blauwdruk en integraal plan met energie vanuit de samenleving
komen tot resultaat (A. van Schaik, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). De rol van de gemeente
in deze nieuwe aanpak lijkt wellicht passief, maar is juist heel actief (Schuitemaker & Wassenberg,
2013). Ze is alleen niet meer de proactieve initiator die ze eerst was, maar probeert nu te faciliteren
en initiatief van andere partijen te ondersteunen (en niet over te nemen). Deze waaijeraanpak gaat
uit van het feit dat er niet één oplossing is maar dat er binnen het spectrum van woningverbetering
tot verduurzaming veel verschillende soorten en maten instrumenten denkbaar zijn. De gemeente
heeft weinig geld dus zoekt het in communicatie, verleiding, voorlichting en ondersteuning. (M.
Croes, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
Een belangrijk instrument is de Bouwadvieswinkel: in dit door Centrada ter beschikking gestelde
pand adviseren mensen particulieren ten aanzien van het onderhoud van hun woning (M. Croes,
persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Zij verhuren gereedschap, geven klusinstructies of komen
helpen (A. van Schaik, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Ook wordt nagedacht over het
oplossen van het probleem vanuit het eigenlijke ontstaan: Centrada onderzoekt in hoeverre zij
eventueel de probleemwoningen weer kan ‘terugkopen’. Zij is immers eigenaar van al haar eigen
woningen en heeft vanuit die rol een aanzienlijk belang bij waardevermeerdering van haar bezit (M.
Croes, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Beide partijen zouden dit graag willen, maar de
corporatie heeft hier op dit moment de middelen niet voor. Er is dus een grote rol weggelegd voor de
banken, die onderzoeken of ze hier iets in kunnen en willen betekenen.
Een belangrijk voorbeeld van een door een bewoner geïnitieerde aanpak die buitengewoon
werkzaam is is ‘het hofje van Mila’ (M. Croes, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Mila is een
bewoonster uit de Zuiderzeewijk die op zeer lokale schaal (in haar eigen hofje) verschillende partijen
bij elkaar wist te brengen om zo te komen tot veel resultaat (M. Romijn, persoonlijke communicatie,
9 juli 2015). Mila Romijn gaf aan dat ze de bewoners van het hofje goed kende en wist dat er echt
geen euro beschikbaar is (persoonlijke communicatie, 9 juli 2015). Met hulp van het plaatselijke
schildersbedrijf en leerlingen van het ROC wist vernieuwing en schilderwerk aan de boeiborden van
veel woningen te realiseren (M. Romijn, persoonlijke communicatie, 9 juli 2015). Dit project heeft
laten zien dat met inzet en initiatief veel mogelijk is.
Een andere voor deze aanpak kenmerkend initiatief is de ‘nul-op-de-meterwoning’ (A. van Schaik,
persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Een aantal bouwbedrijven heeft onderzocht in hoeverre het
onderhoudsvraagstuk in Lelystad te koppelen is aan duurzaamheid. Zij werkten vanuit de gedachte
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dat aan onderhoud weinig te verdienen valt, maar dat indien er ook energievraagstukken
meegekoppeld kunnen worden er ook voor hen wellicht iets halen is. Centrada en Koopmans
Bouwgroep hebben daarin samen een woning als pilotwoning ingesteld en “eens gekeken hoe ver we
kunnen komen” aldus commercieel Koopmans-directeur Henk Havinga (persoonlijke communicatie,
9 juli 2015. Dit komt voort uit een vraagstuk wat de gemeente bij de businessclub heeft neergelegd.
Het gaat hier om een woning die sinds 1968 niet meer onderhouden en veranderd is. Het resultaat
hiervan is financieel gezien negatief: de krachtsinspanning was groter dan begroot (H. Havinga,
persoonlijke communicatie, 9 juli 2015). Als je weet dat de hier uitgevoerde aanpak 1000 keer kan
worden gekopieerd, dan is dat erg interessant. Maar aangezien het telkens maatwerk betreft wordt
dit niet snel (genoeg) goedkoper (M. Croes, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Technisch is
alles mogelijk, maar financieel moet de gemeente het echt zelf rondmaken. En doordat de
individuele wensen van de eigenaar-bewoners maatwerk vragen is de prijs van woningverbetering
nog te hoog (H. Havinga, persoonlijke communicatie, 9 juli 2015).
Bewoners van de Atol- en Zuiderzeewijk worden duidelijk geïnformeerd over de mogelijkheden:
lenen bij de SVn, zelf initiatief nemen of aansluiten bij een bestaande samenwerking. Bovendien is de
gemeente Lelystad proactief aan het zoeken naar enthousiaste bewoners die iets voor de wijk willen
betekenen (Gemeente Lelystad, 2015). Het succes van deze nieuwe aanpak is zeker nog niet
bewezen, maar de energie en eerste resultaten geven zeer goede hoop (Schuitemaker &
Wassenberg, 2013). “Het aller-moeilijkste is: communiceren en blijven verleiden” (M. Croes,
persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
4.3.3 Ambitie
Het focusgebied van de aanpak, de Atol- en Zuiderzeewijk, behelst ongeveer 2.000 woningen.
Precieze doelstellingen hieromtrent zijn niet uitgesproken. De gemeente is zoals eerder beschreven
nog zoekende naar werkzame instrumenten en wacht voorlopig even af alvorens met concrete
doelstellingen te komen. Waar het gaat om de stip aan de horizon meldt Marjo Croes dat ze ernaar
streven de bestaande woningvoorraad bijna concurrerend te maken met nieuwbouw. Door de
overmaat aan groen is het gebied echter kwetsbaar, maar qua voorzieningen is er weinig mis mee
(persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). De gemeente heeft recent nog flink geïnvesteerd in de
voorzieningen het gebied, waaruit valt af te leiden dat de gemeente nog wel even met de wijk door
wil (A. van Schaik, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Vanuit woningcorporatie Centrada wordt
gesteld dat de Zuiderzeewijk de eerste prioriteit heeft: deze woningen moeten worden opgeknapt
met een nieuwe levensduur van 30 jaar. In de Atolwijk is dit een verlenging van 10-15 jaar. De reden
hiervoor is dat het corporatiebezit in de Atolwijk (soms hele blokken verkocht) nog meer versnipperd
is dan in de Zuiderzeewijk (ongeveer de helft verkocht) het geval is (A. van Schaik, persoonlijke
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communicatie, 7 juli 2015). Koopmans Bouwgroep stelt dat ze binnen 10 jaar woningen wil hebben
opgeknapt tot een “aanvaardbaar niveau”, maar ook sociaal gezien moet er iets gebeuren (H.
Havinga, persoonlijke communicatie, 9 juli 2015). Procesmatig is de ambitie nu vooral gericht op het
opstarten van de communicatie en bereiken van de massa: dat moet grotere stappen teweeg gaan
brengen (A. van Schaik, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
4.3.4 Beleidsarrangementenbenadering
In de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen de beide in het conceptueel model uitgelegde
verklaringsroutes: de directe route waarin beleid leidt tot woningverbetering (die wordt
geanalyseerd via de beleidsarrangementenbenadering) en de indirecte wijze waardoor de gemeente
via de component ervaren gedragscontrole van de theorie van gepland gedrag het uiteindelijke
gedrag van de eigenaar-bewoner probeert te beïnvloeden. Allereerst zal de in Lelystad gekozen
strategie worden belicht vanuit het perspectief van de beleidsarrangementenbenadering. Net als bij
de andere twee aanpakken zal hierbij de in het theoretisch kader geschetste structuur richting geven
aan de analyse. Dit betekent dat alle vier de componenten van het beleidsarrangement hierna zullen
worden belicht.
4.3.4.1

Actoren en coalities

Allereerst wordt er gekeken naar de binnen het beleidsarrangement aanwezige actoren en coalities.
Actoren zijn de spelers die in het beleidsveld actief zijn en coalities zijn groepen van
(samenwerkende) actoren (Meijerink & van Tatenhove, 2007). Zoals eerder aangekondigd gebeurt
dit op basis van de netwerkanalyse die uit de theorie bekend is (Poorthuis & van der Bijl, 2006). Het
initiatief wordt centraal gesteld waarna alle relevante actoren er omheen worden geplaatst.
Vervolgens kan daar een aantal relaties tussen worden gelegd. Denk hierbij aan voorbeeld-, bijdrageen gebruiksrelaties (Poorthuis & van der Bijl, 2006). Hierdoor ontstaat een schematisch overzicht van
een netwerk vol betrokkenen, wat voortdurend in beweging is. Onderstaand schema geeft hier een
inzicht in.
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Eenzijdige invloed
Tweezijdige invloed

Zwak
Sterk

Provincie
Flevoland

Het Rijk

PWV in Lelystad
Gemeente Lelystad
SVn

Koopmans

Centrada

Banken

Eigenaar-bewoner

Burgerinitiatief

Figuur 4.7: Schematische weergave actoren en hun relaties in Lelystad (eigen bewerking, 2015).

Hieruit wordt duidelijk hoe de actoren die in de Lelystadse particuliere woningverbetering relevant
zijn zich tot elkaar verhouden. Een aantal zaken is niet specifiek voor deze stad en zal zodoende bij de
actoranalyse van de andere twee cases terugkomen. Er is voor gekozen de verschillende typen
relaties niet in het schema weer te geven, maar tekstueel te verwerken. De woningverbetering in
Lelystad, van de gemeente (de initiatiefnemer) richt zich primair op de eigenaar-bewoners (de
gebruikers). Zij kunnen daarbij gebruik maken van leningen die door de SVn (een partner) namens de
gemeente worden verstrekt. Belangrijk in Lelystad is de rol van woningcorporatie Centrada. Die is
eigenaar en beheerder van veel andere woningen in het probleemgebied en heeft zodoende een
groot belang. Zij biedt eigenaar-bewoners aan om mee te doen in hun onderhoudsaanpak, maar dat
is doorgaans te duur. Centrada werkt samen met de gemeente aan oplossingen, waaronder de
eerder beschreven pilotwoning samen met de Koopmans Bouwgroep. De banken (leveranciers) zijn
in Lelystad een belangrijke actor voor wie een rol is weggelegd. Zij verstrekten de hypotheken om de
woningen van Centrada te kunnen kopen aan de eigenaar-bewoners en worden steeds meer door de
gemeente benaderd om te helpen met het aanpakken van de problematiek. Activiteiten als die van
Mila Romijn in haar hofje vallen binnen de actor burgerinitiatief (schakels). Deze sleutelfiguren
bestaan uit eigenaar-bewoners en helpen hen ook terwijl zij de gemeente van input voorzien en ook
in steeds grotere mate door de gemeente ondersteund worden. Tot slot zijn er nog de provincie en
het Rijk (beiden leveranciers), die met regelgeving en beleid invloed hebben op wat er in Lelystad
plaatsvindt. De rol van beiden is te verwaarlozen maar door meer bemoeienis zou de aanpak flink
vergemakkelijkt kunnen worden (M. Croes, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). De verschillende
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relaties zijn weergegeven met pijlen. Let wel: deze pijlen suggereren geen oorzakelijk verband. Zij
geven slechts aan welke richting de samenwerking heeft. De dikte geeft wel de kracht van het
verband aan. De gestippelde lijnen hebben weinig kracht en de dikke juist veel. Opvallend is de
gebrekkige invloeden vanuit de provincie en het Rijk. Ook de banken spelen in Lelystad een rol, maar
weten vooralsnog weinig uit te richten. Bouwbedrijf Koopmans experimenteert met de nul-op-demeterwoning maar het significant resultaat is nog ver weg. Een sterk effect heeft de ondersteuning
en omarming door de gemeente van initiatief vanuit de samenleving scoort hoog. Ook de dikke pijl
tussen de gemeente en het burgerinitiatief laat dit zien.
Coalitievorming heeft in Lelystad een belangrijke rol: de gemeente zoekt zoals hiervoor toegelicht
proactief naar partijen in de private sector die in samenwerking met burgers kunnen komen tot
mogelijke oplossingen voor de onderhoudsachterstanden in de twee genoemde wijken. Het enige
voorbeeld hiervan wat tot op heden is uitgevoerd en in dit onderzoek is onderzocht en beschreven is
de pilotwoning (M. Croes, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). De coalitie tussen Koopmans en
Centrada is linksonder in het schema zichtbaar. Binnen Mila’s burgerinitiatief is uiteraard ook sprake
van een coalitie met schildersbedrijven, het ROC en verschillende sponsoren (M. Romijn, persoonlijke
communicatie, 9 juli 2015). Omwille van de overzichtelijkheid zijn die niet in het schema
weergegeven.
4.3.4.2

Macht en hulpbronnen

De tweede dimensie betreft de machtsverdeling en beschikbare hulpbronnen. Met ‘macht’ wordt
gedoeld op de verdeling, beschikbaarheid en inzet van verschillende hulpbronnen. De term ‘invloed’
omvat alle gegevens omtrent door wie en hoe het beleid uiteindelijk wordt bepaald en welke
verhoudingen hierin een rol spelen (Leroy, Van Tatenhove & Arts, 2001). In dit onderzoek wordt
gebruik gemaakt van de ‘actorenanalyse op kracht en macht’ van de Rijksoverheid (2014). Door het
toevoegen van kleuren en letters aan het actorenschema van hierboven kunnen via dit systeem
eenvoudig de onderlinge machtsverhoudingen worden uitgedrukt.
De kleur van de actor zegt iets over de houding ten opzichte van de gekozen strategie. Een actor in
een groen vak heeft hetzelfde belang als de beleidsmakers, denkt mee en is misschien zelfs
ambassadeur. Een oranje gekleurde actor heeft geen uitgesproken mening waar een rode actor zich
“beschaad voelt door het beleid of er belang bij heeft er niet aan mee te werken” (Rijksoverheid,
2014). Een actor die in een zwart vak staat heeft een onbekende houding: dit komt bijvoorbeeld voor
als de actor nieuw is. Met de letters wordt vervolgens de macht van elke actor weergegeven: A staat
voor veel macht (kan echt iets afdwingen of tegenhouden), B voor minder macht (kunnen soms iets
succesvol beïnvloeden) en een C wijst op een weinig machtige actor (staan machteloos en zijn
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slachtoffer, Rijksoverheid, 2014). Onderstaand schema bevat het in de vorige subparagraaf
neergezette actorenschema voorzien van de genoemde kleuren en letters.
Eenzijdige invloed
Tweezijdige invloed

Zwak
Sterk

Provincie
Flevoland

B

Het Rijk

B

PWV in Lelystad
Gemeente Lelystad

C
C

Koopmans

Centrada

B A

SVn

Eigenaar-bewoner

A

Banken

B

Burgerinitiatief

A

Figuur 4.8: Schematische weergave actoren en hun relaties in Lelystad met macht en houdingstyperingen (eigen bewerking,
2015).

Uit dit schema is een aantal zaken af te leiden. De meeste macht is terug te vinden bij de eigenaarbewoners. Zij hebben de macht om het uiteindelijke verbeterproces in gang te zetten: zonder hun
goedkeuring gebeurt er niets. Een redelijk deel van de eigenaar-bewoners staat inmiddels positief
tegenover woningverbetering (maar kan deze simpelweg niet realiseren). De overige particulieren
zijn nog niet geïnformeerd, laat staan overtuigd en zijn zodoende oranje gekleurd. De gemeente
heeft het juridische sluitstuk (aanschrijving) en vanuit die positie veel macht. Later zal worden
toegelicht waarom de aanschrijving in Lelystad niet optimaal werkt. Natuurlijk is de gemeente zeer
positief en doet haar uiterste best om woningverbetering te bewerkstelligen. De derde (positieve)
actor met veel macht zijn de burgerinitiatieven (waaronder Mila’s hofje): zij hebben de macht om
van binnenuit tot de problematiek door te dringen en bovendien beslissen zij direct over hun eigen
woningen. Deze actor is gedeeltelijk gekoppeld aan de eigenaar-bewoners aangezien dit voor een
belangrijk deel dezelfde mensen zijn. Centrada heeft als corporatie redelijk wat macht: zij kunnen
eigenaar-bewoners helpen met hun kennis en expertise en bovendien ondersteunen ze de gemeente
waar mogelijk: het is immers ook in hun belang dat de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad
erop vooruit gaat. Om die redenen kan gesteld worden dat zij zich ook zeer positief en welwillend ten
overstaan van het beleid opstellen en de gemeente waar mogelijk ondersteunen en meedenken. Dit
doen zij samen met Koopmans. Een bouwgroep als Koopmans heeft weinig macht binnen het
80

arrangement: ze kunnen enkel doen wat binnen hun vermogen ligt en ze zijn zeker geïnteresseerd en
houden zich positief. Echter, doordat recente pilots hebben uitgewezen dat winst (voor een
bouwbedrijf de meest relevante reden van participatie) niet gegarandeerd is, is de houding iets
negatiever (richting neutraal: oranje) geworden. Banken hebben ook redelijk wat macht als
hypotheekverstrekker. Zij zijn zich volgens de verschillende respondenten echter nog onvoldoende
bewust van hun rol en hun houding is dus relatief onbekend. Een aantal banken is in het kader van de
aanpak wel benaderd en geconcludeerd is dat zij niet over voldoende capaciteit beschikken om iets
te betekenen. Zodoende zijn zij rood gekleurd. Ook het Rijk en de provincie Flevoland zijn actoren die
in essentie redelijk wat macht binnen het beleidsarrangement zouden moeten kunnen uitoefenen.
Beiden hebben via de geldende beleidshiërarchie zo hun mogelijkheden om de gang van zaken in
Lelystad te beïnvloeden. Voor het Rijk geld dat hun houding niet bekend is: de landelijke overheid
signaleert de problematiek nauwelijks en heeft nog geen duidelijk standpunt ingenomen. Voor de
provincie geldt dat zij nog niet bereid is middelen in te zetten om haar hoofdstad te helpen. Deze
middelen zijn niet echt beschikbaar maar er is een groeiend aantal beleidsmakers wat de
problematiek wel signaleert maar er nog niet echt iets mee kan. Om die reden is de provincie deels
rood en deels oranje gekleurd.
Uit deze actorenanalyse op kracht en macht (Rijksoverheid, 2014) is een aantal zaken af te leiden. Er
zijn in Lelystad drie groene A’s: alle drie de actoren met veel macht zijn positief. Dit komt terug in het
gegeven dat de wens en de initiatieven in de stad aanwezig zijn, maar vanwege een gebrek aan
voldoende middelen wordt woningverbetering nog niet op grote schaal gerealiseerd. De eigenaarbewoners zijn nog half oranje: er is dus in communicatie, voorlichting en verleiding nog winst te
behalen. Daarna is het voor de gemeente in samenwerking met Centrada (die een duidelijk belang
hebben) tijd om de andere relevante actoren die nog oranje of zelfs rood/zwart zijn te overtuigen en
erbij te betrekken. Hiertoe zullen deze partijen de dialoog met elkaar moeten aangaan om zo te
komen tot concrete voorstellen waarop de provincie, het Rijk en banken een rol kunnen spelen bij
het aanpakken van de problematiek in Lelystad.
4.3.4.3

Spelregels

De geldende spelregels vormen de derde dimensie. Het gaat hier om zowel de (formele en informele)
letterlijke ‘regels’ als procedures die binnen de aanpak een rol spelen (van Tatenhove, Arts & Leroy,
2000). Afgezien van de gangbare regels die gelden bij welke woningverbetering dan ook is er een
aantal regels wat door verschillende respondenten is genoemd als zijnde een belemmering voor
optimale werking van de aanpak.
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Een belangrijke regel die de woningverbetering in Lelystad significant belemmert is de
kredietwaardigheid die door de SVn wordt getoetst alvorens zij een lening verstrekt. De SVn is wat
regelgeving betreft immers ‘gewoon’ een bank en kan dus niet zonder criteria geld uitlenen. Zo
moeten aanvragers worden getest op hun kredietwaardigheid en bovendien met er niet meer
gefinancierd worden dan de waarde van de woning. Die test op kredietwaardigheid is goed, aldus
Marjo Croes, eigenaar-bewoners die het al zwaar hebben moeten “niet een nog grotere strop om
hun nek krijgen” (persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Het betekent echter wel dat het aantal
particulieren dat in aanmerking komt voor een lening fors daalt. “We willen graag verbeteren, maar
als mensen al schulden hebben is het toch tricky” (M. Croes, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
SVn-relatiemanager Pim Beertema noemt de situatie in Lelystad “een risicoprofiel met een uitdaging”
(persoonlijke communicatie, 7 september 2015). Bovendien is het maximale bedrag dat geleend kan
worden een kritiek punt: het komt voor dat dit niet hoog genoeg is, al dan niet doordat de SVn nooit
meer mag uitlenen dan de waarde van de desbetreffende woning (M. Croes, persoonlijke
communicatie, 7 juli 2015).
In Lelystad ontbreekt bovendien het juridische sluitstuk (de aanschrijving) in praktische zin. Uiteraard
is de gemeente wel bij machte om eigenaar-bewoners die hun woning niet voldoende op orde
hebben aan te schrijven, maar hiervoor is de problematiek echter niet groot genoeg (M. Croes,
persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Aanschrijven gebeurt immers enkel bij gevaarlijke situaties
en daarvan is in Lelystad geen sprake. Men heeft dus geen stok om mee te slaan en daarmee geen
middelen om eigenaar-bewoners te dwingen hun woning te gaan verbeteren. Dit is een
belemmering: je kunt de eigenaar-bewoner zo nooit dwingen (A. van Schaik, persoonlijke
communicatie, 7 juli 2015).
Een laatste institutionele beperking is het versnipperde bankwezen (A. van Schaik, persoonlijke
communicatie, 7 juli 2015). Eerder werd al gesteld dat er wellicht een belangrijke rol voor de banken
is weggelegd, maar het is voor de woningcorporatie en gemeente buitengewoon lastig om met de
hypotheekverstrekkers aan tafel te komen. Op honderd eigenaren zijn soms meer dan veertig
verschillende banken actief, waardoor geen van hen voldoende reden ziet in het overleg te
participeren. Zeker vanuit het perspectief dat in de hypotheekakte staat dat de bank moet
controleren of men haar bezit goed onderhoudt mag je meer van het bankwezen verwachten: ze zou
belang moeten hebben bij een goede kwaliteit van de door hun gefinancierde woning (A. van Schaik,
persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
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4.3.4.4

Discoursen

De vierde dimensie, tot slot, is het discours. Dit gaat over het ‘wezen’ van de aanpak en daarmee
over het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan het beleid en wat het beleid haar uiteindelijke
betekenis geeft (Arts & Tatenhove, 2002). In het kader van dit onderzoek zijn drie discoursen
onderscheiden. Het eerste is de toenemende aandacht voor de bestaande woningvoorraad. Zoals in
de inleiding beschreven is er een verschuiving zichtbaar van focus op nieuwbouw naar aandacht voor
bestaand vastgoed. Dit is overal in Lelystad een grote uitdaging, maar zoals eerder toegelicht is er
ook daar geen geld meer na het stopzetten van het ISV. Hierdoor was selecteren noodzakelijk, maar
wordt er wel jaarlijks heroverwogen en opnieuw bekeken waar de aandacht naartoe moet gaan (M.
Croes, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Overigens ging de aandacht in ‘New Town’ Lelystad
tot vijf jaar geleden altijd naar uitbreiding: dat leverde immers meer geld op (M. Croes, persoonlijke
communicatie, 7 juli 2015). Marjo Croes ziet dit niet als hype: de particuliere sector groeit en de
uitdagingen worden enkel groter. Zeker in het licht van het Rijk die sociale huurwoningen afstoot is
dit een groeiend probleem (persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Ook commercieel Koopmansdirecteur Havinga vindt de toenemende aandacht een goede zaak: de grootste energiewinst is daar
te behalen en die zit hem bovendien in het eerste stuk (persoonlijke communicatie, 9 juli 2015).
Centrada-adviseur André van Schaik meent dat Lelystad nog steeds wil uitbreiden en groeien, maar
dat dit eigenlijk niet meer gaat. Men moet accepteren dat de groei is afgelopen en de inmiddels
vijftig jaar oude woningen aandacht vragen. De gemeente is daarin volgens hem overigens erg stroef:
“ze hebben weinig geld en weten dat dondersgoed” (persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
Het tweede discours is de veranderende rol van de gemeente. Waar de lokale overheid zich in het
verleden opstelde als initiator van overhoud die aanstuurde, regelde en bovendien subsidie gaf is die
rol anno 2015 veranderd naar een meer regisserende en faciliterende houding. Deze discours staat
feitelijk ten grondslag aan het gehele Lelystadse beleid: de aanpak is gestoeld op deze gedachte en
zodoende is deze in de casus buitengewoon relevant. De overheid heeft de veranderende rol
opgepakt en probeert er in haar beleid structuur aan te geven. Henk Havinga van Koopmans
Bouwgroep meent echter dat dit een slechte ontwikkeling is: hij vindt dat gemeente een grote
verantwoordelijkheid heeft richting haar eigen inwoners om met geld over de brug te komen
(persoonlijke communicatie, 9 juli 2015). De huidige aanpak is een begin en er is zeker geen sprake
van een hype. De problematiek wordt in Lelystad alleen maar groter (A. van Schaik, persoonlijke
communicatie, 7 juli 2015).
Tot slot is er een discours dat feitelijk een gevolg is van de eerste twee. Doordat de bestaande
woningvoorraad meer aandacht krijgt en de rol van de gemeente verandert is er ook een verandering
zichtbaar in de mate waarin de gemeente zich met privaat bezit bezighoudt. Waar zij dit voorheen
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aan private partijen overliet probeert zij zich nu ook steeds meer nadrukkelijk op de particuliere
woningmarkt te bewegen. De kwaliteit en het onderhoud van de desbetreffende woningen in
Lelystad is uiteraard primair de verantwoordelijkheid van de eigenaar, maar de gemeente heeft ook
een zeker belang als het gaat over de leefbaarheid en de uitstraling in het gebied. Zonder geld is het
realiseren van particuliere woningverbetering eigenlijk onmogelijk: deze mensen hebben immers te
weinig (M. Croes, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). André van Schaik vindt het
tegenovergestelde: volgens hem is woningverbetering ook zonder al te veel overheidsgeld haalbaar:
met weinig middelen bereik je al heel wat. Met aandacht en wat verf kun je al een heel eind komen
(persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
Wat feitelijk wordt geprobeerd te realiseren is wat Leroy, van Tatenhove en Arts (2001) definiëren als
het “dynamiseren van het beleidsarrangement” (p. 219). Door aanpassingen te doen in één of meer
van de vier componenten van het beleidsarrangement wordt beleidsvernieuwing teweeg gebracht.
Elk van de drie casusgemeenten doet dit op haar eigen manier. Voor Lelystad geldt dat zij haar heil
zoekt in het erbij betrekken van nieuwe partijen, zoals Koopmans. In een later stadium wordt
wellicht ook toenadering gezocht tot banken, de provincie en het Rijk. Bovendien biedt de gemeente
eigenaar-bewoners extra hulpbronnen (de laagrentende leningen die door de SVn namens de
gemeente worden verstrekt) aan om het makkelijker te maken om tot woningverbetering over te
gaan. Ook moet Lelystad het voor een belangrijk deel hebben van enthousiaste bewoners en
sleutelfiguren binnen de twee doelgroepwijken. In dat kader zijn ook de machtsverhoudingen
veranderd: anno 2015 zoekt de gemeente naar andere partijen dan zijzelf die iets voor de
problematiek kunnen betekenen. Deze veranderingen moeten er op lange termijn toe bijdragen dat
het beleidsarrangement zichzelf vernieuwt en het schema aan alle kanten groener wordt en zichzelf
uitbreidt. Zo ver is het echter nog lang niet: de energie is er, maar significant resultaat behalen is in
Lelystad een grote uitdaging. Met betrekking tot de spelregels moet opgemerkt worden dat deze de
particuliere woningverbetering in Schiedam op dit moment vooral bemoeilijken. Dit geldt voor de
lage kredietwaardigheid van de eigenaar-bewoners, het matige functioneren van het juridische
sluitstuk (de aanschrijving) en het versnipperde bankwezen. De verschillende geschetste discoursen
geven een gedegen beeld van de betekenisgeving van het beleid maar daarin verandering
aanbrengen is voor een gemeente vrijwel onmogelijk.
4.3.5 Theorie van gepland gedrag
De tweede theoretische inslag van dit onderzoek is de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991).
Aangezien deze theorie, zoals eerder gesteld, uitstekend kan worden ingezet om “interventies te
ontwikkelen die moeten leiden tot verandering van gedrag” (Aarts & van Woerkum, 2008, p. 21) is

84

ervoor gekozen de gekozen aanpak in dit licht te analyseren. In deze paragraaf worden de
verschillende aspecten van de theorie die voor deze aanpak relevant zijn besproken.
Te beginnen met de attitude, de aangeleerde reactie ten aanzien van bepaald gedrag. De meeste
eigenaar-bewoners in de twee wijken van Lelystad zijn zich best bewust van de
onderhoudsachterstand aan hun woning en beseffen zich wat dat betekent maar de
sociaaleconomische situatie in de wijken is dusdanig slecht dat eigenaren simpelweg niet kunnen
verbeteren (M. Croes, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Lang niet alle eigenaar-bewoners die
binnen de doelgroep vallen zijn echter volledig geïnformeerd, dus daar is nog wel winst te behalen
(A. van Schaik, persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). André van Schaik merkt bovendien op dat
eigenaar-bewoners zich niet als zodanig gedragen: ze mogen dan wel willen, ze kunnen (en dus doen)
het niet (persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
Vervolgens is er de sociale norm. Hiermee wordt gedoeld op de druk die iemand al dan niet voelt bij
een bepaald handelen. Deze norm is in de desbetreffende wijken in Lelystad niet al te hoog: veel
eigenaar-bewoners zitten immers ‘in hetzelfde schuitje’ waardoor ze elkaar niet of nauwelijks zullen
aanspreken over dit onderwerp. Echter: waar burgerinitiatieven zoals het hofje van Mila de kop
opsteken wordt wel gesproken over woningverbetering waardoor de sociale druk groter wordt (M.
Romijn, persoonlijke communicatie, 9 juli 2015). Dit geeft eens te meer aan hoe belangrijk bewoners
die zich opstellen als sleutelfiguren zijn voor het gedrag van veel wijkbewoners.
Met de ervaren gedragscontrole wordt gedoeld op het gemak en/of de belemmeringen die een
individu ervaart bij het vertonen van gedrag. In Lelystad zien veel eigenaar-bewoners zoals eerder
vermeld zeker de voordelen van woningverbetering, echter beschikken zij niet over voldoende
middelen om dit te realiseren: deelname aan de Centrada-aanpak was niet voor niets een té grote
drempel voor het overgrote merendeel van de particulieren (M. Croes, persoonlijke communicatie, 7
juli 2015). De beschikbaarheid van SVn-leningen vergroot het gemak, maar de mate waarin deze
leningen als gevolg van een gebrekkige kredietwaardigheid van de aanvrager wordt afgewezen is
groot. In de adviessfeer is zoals eerder gesteld nog winst te behalen: veel eigenaar-bewoners zijn zich
nog onvoldoende bewust van de mogelijkheden.
Deze drie componenten samen zijn verantwoordelijk voor de intentie. De attitude wordt bij veel
eigenaar-bewoners positiever, maar de middelen ontbreken. Ook de sociale norm is toenemend
positief en veel belemmeringen zijn weggenomen alsmede de SVn-leningen zijn geïntroduceerd. Hoe
beter de intentie, hoe groter de kans dat het gedrag uiteindelijk ook vertoond wordt. Dit uiteindelijke
gedrag is observeerbaar. Veel inwoners staan overwegend positief tegenover de aanpak, maar
doordat er te weinig mogelijkheden zijn voor particulieren in de twee wijken om middelen te
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verkrijgen om woningverbetering ook daadwerkelijk te realiseren blijft resultaat vooralsnog uit (M.
Romijn, persoonlijke communicatie, 9 juli 2015).
4.3.6 Subconclusie
Het conceptueel model van dit onderzoek veronderstelt dat de gemeente door aanpassingen te doen
in het beleidsarrangement dat ten grondslag ligt aan de particuliere woningverbetering te sturen op
de ervaren gedragscontrole van eigenaar-bewoners om zo te proberen de kans dat ze particuliere
woningverbetering gaan uitvoeren te vergroten. Na analyse van de casus Lelystad blijkt dat dit voor
een gedeelte al gelukt is, maar dat er nog veel werk te doen is. Er zijn actoren toegevoegd,
waaronder leningen via de SVn en het zoeken van samenwerking met Centrada en Koopmans. In een
later stadium wordt nog gezocht naar coöperatie met banken, de provincie en het Rijk. Bovendien is
er een aantal sleutelfiguren (waaronder Mila Romijn) actief waar de gemeente veel profijt van heeft.
In de toekomst wordt constant gewerkt aan uitbreiding van de actoren en voorlichting van eigenaarbewoners. Hierdoor is het beleidsarrangement aan constante vernieuwing onderhevig. Door al deze
maatregelen wordt ook in Lelystad gestuurd in de component ervaren gedragscontrole van de
theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991). Door het wegnemen van sommige belemmeringen en het
ondersteunen is een gestage maar geleidelijke groei van het aantal verbeterde woningen zichtbaar.
De intentie wordt positiever en hierdoor hebben steeds meer eigenaar-bewoners kans om
woningverbetering uit te laten voeren. De oplossing is echter nog niet gevonden: er wordt nog hard
gewerkt om ook op grote schaal effect te realiseren. Dit verklaart de grote effectiviteit van het beleid
via het conceptueel model.
De Lelystadse aanpak werkt dus nog niet optimaal, maar de insteek is positief en de energie is er
(Schuitemaker & Wassenberg, 2013). De gekozen aanpak houdt rekening met het feit dat de
verantwoordelijkheid ten aanzien van de particuliere woningvoorraad niet enkel bij de overheid ligt.
Ook de eigenaar-bewoners (zij zijn immers bezitter) en in mindere mate de rest van de samenleving
hebben hierin een taak en deze actoren worden in de nieuwe Lelystadse aanpak uitgenodigd hun
verantwoordelijkheid te nemen en voor invulling van de taak te zorgen (A. van Schaik, persoonlijke
communicatie, 7 juli 2015). Marjo Croes van de gemeente Lelystad meent dat de gekozen oplossing
niet niet de oplossing is, maar ook niet wel. Op dit moment is de uitnodigings- en verleidingsstrategie
uitdagend. Efficiënt is het volgens haar allerminst: toen er ‘vroeger’ geld was om woningen op te
kopen of veel subsidie te geven was de ‘efficiency’ veel hoger. Als de huidige aanpak dé oplossing
was geweest dan waren marktpartijen allang ingesprongen en hadden de problematiek op grote
schaal aangepakt (persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Echter is het blijkbaar dus niet zo simpel:
er zit immers geen verdienmodel in onderhoud (H. Havinga, persoonlijke communicatie, 9 juli 2015).
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André van Schaik meent dat dit niet de oplossing is, maar meer een zoektocht naar waardevolle
instrumenten (persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
De doelstelling van dit onderzoek is het adviseren van stedelijke gemeenten die aan de slag willen
met particuliere woningverbeteringen. Om die reden is de respondenten gevraagd wat hun advies
zou zijn aan deze gemeenten. Marjo Croes adviseert om in te zetten op communicatie met de
bevolking. Ze geeft aan dat het waardevol is om kleine stappen te zetten en te accepteren dat
aanpak van dergelijke complexe problematiek een hele lange termijn in beslag gaat nemen. Het is
belangrijk om aan zowel beleidsmakers als andere relevante actoren duidelijk te maken dat
woningverbetering niet ‘even’ is te realiseren, zeker niet zonder subsidie. Ze stelt bovendien dat een
aanpak feitelijk niet uitontwikkeld kan zijn: men moet van elkaar blijven leren, nieuwsgierig zijn en
aanhoudend zoeken naar nieuwe instrumenten (persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Henk
Havinga van de Koopmans Bouwgroep vindt dat de focus van elk beleid ten aanzien van particuliere
woningverbetering zou moeten liggen op het rond krijgen van de financiering. Dat is voor de meeste
gemeenten het grootste probleem. Men heeft het bedrijfsleven volgens hem hard nodig, maar
zolang er grote financiële risico’s zijn komen bedrijven liever niet: er zit immers geen geld in
onderhoud. Volgens hem moet je als gemeente zoeken naar de pijnpunten en dan helder
communiceren, goed voorlichten en informeren en de financiering rond krijgen. Dan is
woningverbetering in bijna elke stad realiseerbaar (persoonlijke communicatie, 9 juli 2015).
André van Schaik van woningcorporatie Centrada vindt dat contact met bewoners en omgeving
essentieel is. Je moet als gemeente altijd kijken hoe je de eigenaar-bewoners het beste kunt helpen
en dat als uitgangspunt nemen (en dus niet de eigen beleidsdoelstellingen). Bovendien merken hij en
Mila Romijn zelf op dat initiatief en kracht vanuit de wijk, zoals bijvoorbeeld Mila’s hofje, erg
belangrijk en bovenal zeer waardevol kan zijn en om die reden ondersteund en (financieel) geholpen
moet worden (persoonlijke communicatie, 9 juli 2015). Ook adviseert hij gemeenten die met deze
problematiek aan de slag willen om te accepteren dat elke eigenaar-bewoner anders is. Dit geldt
voor de kwaliteiten, karakteristieken en financiële situatie en daardoor ook voor het aanpak- en
investeringstempo (persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). Pim Beertema voegt nog toe dat politiek
draagvlak essentieel is: zonder budget en ondersteuning is woningverbetering erg moeilijk
(persoonlijke communicatie, 7 september 2015).
Uit de spelregelanalyse van de Schiedamse aanpak komt ook nog een aantal verbeterpunten naar
voren. Zo is de kredietwaardigheid van veel eigenaar-bewoners een belangrijk struikelblok voor de
SVn bij het verstrekken van leningen. Om de leningen van de SVn dus optimaal te laten werken moet
worden gezocht naar een oplossing voor deze slechts financiële situatie bij veel particulieren. Te
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denken valt aan een integrale aanpak waarbij ook schuldsanering of hulp bij het bestedingspatroon is
meegenomen. Zonder een dergelijke aanpak blijft de effectiviteit van de SVn-leningen ondermaats.
Een ander probleem wat in de subparagraaf over spelregels is toegelicht is de kracht van het
juridische sluitstuk. De gemeente kan de gestelde woningen namelijk niet aanschrijven en het is zelfs
maar de vraag of zij dit moet willen. De woningen zitten namelijk nog (lang) niet op
aanschrijvingsniveau. En al zouden ze dat zitten dan nog zou aanschrijven leiden tot nog meer paniek
en hogere schulden bij veel eigenaar-bewoners. Het is bij een aanpak gericht op het realiseren van
particuliere woningverbetering essentieel dat er een juridisch sluitstuk is, zo bleek al uit de analyse
van de casus Schiedam. Zonder ‘de stok om mee te slaan’ werkt een gerichte aanpak immers niet. Er
moet dus worden gezocht naar een manier om dit probleem op te lossen. Een mogelijkheid is het
aanpassen van wet- en/of regelgeving of het invoeren van een ander, lokaal instrument.
Er is door de respondenten van de casus Schiedam ook een aantal don’ts genoemd. Dit zijn
maatregelen, initiatieven of oplossingsrichtingen waarvan men meent dat je ze als gemeente beter
niet kunt doen. Een veel gemaakte fout volgens Marjo Croes is dat gemeenten denken dat er één
soort eigenaar-bewoner bestaat. Zoals hierboven toegelicht is elke particulier verschillend en is een
aanpak gericht op maatwerk dus essentieel (persoonlijke communicatie, 7 juli 2015). André van
Schaik voegt daar nog aan toe dat veel gemeenten redeneren vanuit de (oude) situatie waarin de
lokale overheid voldoende financiële ruimte had om te investeren. Dit is echter niet meer het geval,
wat een andere benadering vanuit de gemeente vraag (persoonlijke communicatie, 7 juli 2015).
Onderstaand schema geeft een schematisch overzicht van de belangrijkste resultaten uit deze casus.
Leg contact, zoek naar pijnpunten en help de
eigenaar-bewoners met politiek draagvlak

Vermijd redenatie vanuit de oude situatie
met voldoende overheidsmiddelen

Houd rekening met de lange termijn, neem kleine
stappen en zet in op communicatie en voorlichting

Niet uitgaan van één type eigenaarbewoner

Verzorg de financiering: zonder geld is resultaat
moeilijk
Accepteer verschillen tussen eigenaar-bewoners:
o.a. ander investerings- en financieringstempo
Ondersteun en financier bottom-up initiatief
Blijf leren en doorontwikkelen: zoek naar innovatie
Figuur 4.9: Schematische weergave van de belangrijkste adviezen en don’ts uit de casus Lelystad (eigen bewerking, 2015).
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4.4

Vergelijking

In dit hoofdstuk zijn alle drie de casusgemeenten die in het kader van dit onderzoek zijn geselecteerd
uitgebreid geanalyseerd. De specifieke situatie in de drie cases is niet te vergelijken: daarvoor zijn de
verschillen in aanpak, actoren en wisselwerking te groot. De onderlinge vergelijking van de drie
gemeenten is echter wel relevant. Op basis van een meer algemene analyse van de
beleidsarrangementen ten aanzien van particuliere woningverbetering in de drie steden kunnen
echter uitspraken worden gedaan over de verschillen en overeenkomsten in aanpak, houding en
krachtsverhoudingen. Deze slotparagraaf van het analysehoofdstuk voorziet in deze vergelijking, die
gebaseerd wordt op de drie netwerkanalyses met ingetekende macht- en krachtsverhoudingen. Deze
drie schema’s zijn hieronder ter herinnering nogmaals klein weergegeven.
Bij het onder elkaar zetten van de drie
schema’s

valt

onder

andere

de

betrokkenheid van andere overheden
dan de gemeente op. In alle drie de
steden geldt dat de provincie en het
Rijk

slechts

een

zwakke

relatie

(gestippelde pijl) heeft met het
gemeentelijk beleid. Zij hebben wel
Figuur 4.10: Schematische weergave actoren en hun relaties in
Schiedam met macht en houdingstyperingen (eigen bewerking, 2015).

wat macht (de letter B) maar staan
niet

positief

tegenover

woningverbetering of hebben een onbekend standpunt. In Schiedam en Den Haag wordt
gebruikgemaakt van de diensten van een gespecialiseerd adviesorgaan (Steeds/VvE-balie) terwijl
men in Lelystad meent het gewenste resultaat met eigen middelen te kunnen bewerkstelligen. De
adviesorganen hebben niet per se
veel macht maar staan wel zeer
positief tegenover woningverbetering
en spelen om die reden een grote rol
in de beïnvloeding en stimulering van
eigenaar bewoners. De keuze van
Lelystad om hier niet voor te kiezen
kan op zijn minst opmerkelijk worden
genoemd, en het inschakelen van
Figuur 4.11: Schematische weergave actoren en hun relaties in Den Haag
met macht en houdingstyperingen (eigen bewerking, 2015).
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advies (al dan niet van buitenaf) kan
worden

doorvertaald

naar

een
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concreet advies. Een andere actor die bij twee van de drie steden aanwezig is (Schiedam en Lelystad)
is de SVn. Deze bank verstrekt stimuleringsleningen namens de desbetreffende gemeente. De
gemeente Den Haag heeft echter ook de beschikking over dergelijke leningen maar heeft het beheer
daarvan ondergebracht bij haar eigen financiële afdeling. Ook komen VvE’s enkel voor in Schiedam
en Den Haag: in Lelystad zijn er geen VvE’s wat veroorzaakt wordt door de specifieke
ontstaansgeschiedenis van het probleem (namelijk het afstoten van bezit door de toentertijd bijna
failliete woningcorporatie Centrada).
Vergelijking tussen de drie schema’s laat duidelijk de verschillen in aanpak in de drie steden zien.
Schiedam heeft een belangrijke rol voor ondersteuning en stimulering waarbij adviesbureau Steeds
een belangrijke rol speelt. De meeste macht (letters A) ligt, naast de eigenaar-bewoners en VvE’s bij
de gemeente die de beschikking
heeft

over

een

effectief

en

krachtig handhavingsinstrument.
Steeds

meer

welwillend
particuliere

actoren

(groen)

staan

tegenover

woningverbetering

waarin de werkgroep vanuit de
bewonersverenigingen
Figuur 4.12: Schematische weergave actoren en hun relaties in Lelystad
met macht en houdingstyperingen (eigen bewerking, 2015).

een

belangrijke rol (dikke pijl) speelt.
In Den Haag zet men in op

verschillende instrumenten en middelen die worden gecombineerd tot passend beleid voor elke
specifieke situatie. De VvE-balie speelt hierin een grote rol (dikke pijl) en ook de voorbeeldwoningenaanpak werpt haar vruchten af. De gemeente heeft hier echter minder macht dan in Schiedam het
geval is (letter B): de energie moet in Den Haag echt vanuit de samenleving komen. Doordat de
problemen minder groot zijn is aanschrijven meestal geen mogelijkheid. Wat ook opvalt is de
negatieve houding en zwakke invloed van Van Wijnen/BAM (rood/oranje en gestippelde pijl): zij
hebben geprobeerd zich te mengen in de woningverbetering maar hebben moeten concluderen dat
dit vooralsnog niet rendabel is. Lelystad tot slot heeft zelf veel macht (letter A) omdat de
problematiek groeit maar zoekt vooral naar initiatief vanuit de samenleving: dit burgerinitiatief
(dikke pijl) werkt dan ook goed terwijl bouwbedrijf Koopmans graag wil maar nog zoekende is naar
een manier om bij te dragen aan een oplossing (oranje/groen). Een belangrijke rol lijkt weggelegd
voor banken maar die zijn vooralsnog niet van plan om met potentiële oplossingsrichtingen te komen
(zwart/rood). De corporatie heeft redelijk wat macht (letter B) en staat zeer positief (groen)
tegenover woningverbetering maar heeft de oplossing nog niet gevonden.
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Bij vergelijking van de drie schema’s op een meer abstract niveau valt op dat het type actoren
vergelijkbaar is. Overal spelen, behalve de gemeente, publieke actoren geen rol van betekenis.
Private partijen zoals verschillende bouwers onderzoeken en experimenteren met de mogelijkheden
maar hebben vooralsnog geen oplossingen. Steeds en andere adviserende organen spelen in het
algemeen een belangrijke rol en ook de ondersteuning van de SVn is belangrijk. De belangrijkste
actoren zijn echter afkomstig uit de samenleving en dat is ook precies waar de kern van dit
onderzoek om draait. Met initiatief, energie en enthousiasme vanuit de maatschappij moet de
gemeente, die dan de eigenaar-bewoners adviseert en ondersteunt, kunnen komen tot
daadwerkelijke particuliere woningverbetering.
Met betrekking tot de macht valt op dat burgers, eigenaar-bewoners, VvE’s en bewonersgroepen
vaak meer macht hebben dan ze zelf weten. Waar sommige eigenaar-bewoners het gevoel hebben
dat een bepaald beleid van bovenaf over hen wordt uitgerold moeten zij zich meer gaan realiseren
dat ze geen ‘slachtoffer/doelwit van de aanpak’ maar juist opdrachtgever en initiatiefnemer zijn. De
houding van de verschillende actoren wordt de laatste jaren echter steeds positiever en daardoor
neemt het resultaat toe. Om effectiever en efficiënter particuliere woningverbetering te kunnen
realiseren moeten echter ook de twijfelende of negatieve actoren worden overtuigd van het belang
en wellicht kunnen er zelfs nieuwe partijen worden gevonden die een rol kunnen spelen. De globale
analyse van de drie schema’s laat zien dat men in het algemeen op de goede weg is maar dat er in
alle drie de steden nog genoeg winst is te behalen.
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5. Conclusies en aanbevelingen
Dit onderzoek had als doel om via een drietal case studies inzicht te krijgen in de omstandigheden en
randvoorwaarden van particuliere woningverbetering. De laatste jaren lijkt het schenken van meer
aandacht aan de bestaande woningvoorraad een trend: steeds meer gemeenten schrijven erover in
hun woonvisie. Uit nadere bestudering van de operationalisering van die documenten volgt echter
dat het voor veel stedelijke gemeenten een grote uitdaging is handen en voeten te geven aan deze
aandacht. Doordat die gemeenten steeds minder geld hebben ligt ook daar een belangrijk vraagstuk:
hoe realiseer je als gemeente woningverbetering in de particuliere voorraad zonder veel subsidies te
hoeven geven? Er is dus behoefte aan een nieuwe benadering, waarmee wordt gedoeld op de
nieuwe rol van de overheid zoals geschetst door Schuitemaker en Wassenberg (2013): van ordenen
en sturen naar toelaten en regisseren. Deze nieuwe particuliere woningverbetering is het
onderzoeksonderwerp en de taakverdeling, kansen en valkuilen daarvan worden onderzocht. De
doelstelling van het onderzoek is dan ook:
… stedelijke gemeenten te adviseren over beleidsinstrumenten gericht op particuliere
woningverbetering door drie nieuwe uitwerkingen van de nieuwe benadering kritisch te
analyseren en de adviezen, kansen en valkuilen hieruit de destilleren.
In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op deze doelstelling. Eerst wordt uitgebreid besproken welke
adviezen er uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Via verschillende adviezen wordt toegewerkt
naar een uitgebreide beantwoording van de centrale vraag. Vervolgens wordt een aantal
interessante richtingen voor vervolgonderzoek genoemd, waarna kritisch op het onderzoek wordt
gereflecteerd en tekortkomingen aan het licht komen.

5.1

Conclusie

Deze paragraaf geeft via de adviezen een antwoord op de centrale vraag die uit dit onderzoeksmodel
is voortgevloeid. Deze luidt als volgt:
Hoe kunnen stedelijke gemeenten gebruik makend van nieuwe instrumenten op lange termijn
en grote schaal effectief particuliere woningverbetering realiseren?
Om deze centrale vraag handen en voeten te geven is in het onderzoek gebruik gemaakt van drie
deelvragen. Deze waren zeer bruikbaar voor het vormgeven van de onderzoeksopzet en het
opbouwen van de analyse, maar zijn niet voldoende om deze conclusie aan op te hangen. Hiertoe
wordt gebruik gemaakt van de doel en vraagstelling en de opbouw van de verschillende case studies.
De inhoud van de strategie die in de verschillende cases is gekozen is in hoofdstuk 4 uitgebreid aan
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bod gekomen. Om die reden wordt in deze conclusie volstaan met een tekstuele opsomming van de
kernwaarden.
5.1.1 Schiedam: Van onderhoud naar energiebesparing
De aanpak ten aanzien van particuliere woningverbetering in Schiedam richt zich op de
mogelijkheden die er liggen via een open, positieve insteek. Hierbij spelen voorlichting, stimulering,
verleiding, begeleiding en subsidiëring een belangrijke rol. Er wordt na overleg met bewoners altijd
maatwerk geleverd. Er is veel geld beschikbaar wat via de SVn wordt uitgeleend. Het werk met fronten backoffice in combinatie met veel politiek draagvlak en een effectief handhavingsinstrument
maakt dat de Schiedamse aanpak veel acceptatie en draagvlak geniet. Het initiatief ligt nu bij de
eigenaar-bewoners, waarbij de gemeente slechts beheert. Uit de beleidsarrangementenbenadering
volgt dat Schiedam dynamiseert door het toevoegen van nieuwe actoren (adviesbureau Steeds, de
SVn, de werkgroep woningverbeteirng en binnenkort ook makelaars), het overtuigen van de
eigenaar-bewoners en het aanbieden van nieuwe hulpbronnen (advies en laagrentende leningen).
Uit de theorie van gepland gedrag blijkt bovendien dat door alle veranderingen en aanbod aan
hulpbronnen de intentie om woningverbetering uit te voeren erg positief is. De belangrijkste
werkzame bestanddelen in Schiedam zijn eerlijkheid, transparantie en de beschikbaarheid van
financiële middelen.
De belangrijkste adviezen hieruit zijn dat men goed moet luisteren naar de eigenaar-bewoners,
politiek en bewonersverenigingen en een vertrouwensband moet opbouwen om zo draagvlak en
acceptatie te genereren. Maatwerk is essentieel en het zoeken van ambassadeurs verdient
aanbeveling. Het kan interessant zijn om ook verbeteringen aan de binnenkant van de woning binnen
de aanpak te laten vallen. Het gedegen organiseren van de communicatie is ook een belangrijk
advies. Ook moet gekeken worden naar de SVn-regels ten aanzien van de financieringsgrens en het
lenen aan VvE’s, moet men nadenken over het ondersteunen van particulieren buiten de doelgroep
en is het handhavingsinstrument alleen van waarde als deze goed werkt. Tot slot dient er pas
gedacht te worden aan duurzaamheid en levensloopbestendigheid als de onderhoudsachterstand is
weggewerkt en moet de aanpak altijd behapbaar en betaalbaar blijven. Aan de andere kant moet
men niet te ambitieus zijn: het doelgroepgebied mag niet te groot zijn wat ook geldt voor de
tijdspanne. Zonder geld lukt woningverbetering niet en zonder verdienmodel gaan marktpartijen niet
instappen. De gemeente moet zeker niet dwingen en niet handhaven als het niet nodig is en
bovendien mogen proceskosten niet vergeten worden.
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5.1.2 Haagse mix van middelen zoekt initiatief
De in Den Haag gekozen strategie is in veel opzichten vergelijkbaar met die in Schiedam, maar heeft
ook unieke aspecten. De aanpak draait om het overtuigen en triggeren van de eigenaar-bewoner,
waarin de gemeente niet meer wil initiëren en uitvoeren maar zichzelf beperkt tot het aanjagen,
overtuigen, adviseren, verbinden, stimuleren en, indien nodig, handhaven. Dit alles gebeurt middels
het doelgroepenbeleid waarin ook een integrale aanpak gericht op duurzaamheid is opgenomen. Het
is belangrijk de eigenaar te kennen en samen het probleem vast te stellen om daar met maatwerk op
in te spelen. Den Haag heeft veel beleidsinstrumenten, zoals subsidies, voorbeeldwoningen,
adviezen, ondersteuning energy parties, workshops en de ‘app’. Door voor elke specifieke situatie
een optimale mix te zoeken probeert men vraag en aanbod van particuliere woningverbetering te
genereren en deze met elkaar te verbinden. Coalitievorming speelt hierin een belangrijke rol: met de
gemeente als procesmanager wordt gezocht naar effectiviteit. Tot slot is ook de VvE-balie erg
belangrijk. Uit de beleidsarrangementenbenadering volgt dat Den Haag dynamiseert door het
toevoegen van nieuwe actoren (de VvE-balie, voorbeeldwoningen en verschillende coalities) en
hulpbronnen (advies, subsidie, workshops energie parties et cetera). Uit de theorie van gepland
gedrag volgt bovendien dat doordat de gemeente de druk opvoert via de sociale norm en
tegelijkertijd zorgt voor meer gemakken en minder belemmeringen er steeds meer resultaat is. De
belangrijkste werkzame bestanddelen in Den Haag zijn het beschikbare budget en de grote
bestuurlijke en politieke aandacht.
De belangrijkste adviezen hieruit zijn de aandacht voor communicatie, het geven van gedegen
voorlichting en de onmisbare bestuurlijke toewijding. Het eindresultaat moet centraal staan en
zodoende met de gemeente een stip aan de horizon plaatsen terwijl zij bovendien zichzelf zo snel
mogelijk overbodig moet willen maken. Schaalvergroting lijkt noodzaak maar aan de andere kant
blijft maatwerk het meest effectieve middel. Geduld is essentieel, aangezien het draait om eigenaarbewoners die de aanpak moeten kunnen behappen en ondersteunen: in hun hoofd moet een knop
worden omgezet. De particulieren moeten meedoen met coalities om resultaat te kunnen
bewerkstelligen, waarin ook voor het lokale MKB een rol is weggelegd. Tot slot moet er gekeken
worden naar de

eigenschappen van de

appartementswet

en de mate

waarin het

handhavingsinstrument voldoende werkt. Gemeenten moeten waken voor snel en overhaast
handelen: ook als raadsleden dat graag willen zien en horen. Men moet niet op té grote schaal
werken en bovendien niet verwachten dat bouwers uit zichzelf coalities vormen. Ook moet de
gemeente niet beginnen met een aanpak als er veel weerstand is. Tot slot moet de gemeente niet
pamperen en geen energie steken in alles wat te maken heeft met dwingen.
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5.1.3 Stedelijke vernieuwing op uitnodiging in Lelystad
De aanpak is Lelystad is in veel opzichten anders dan die in Schiedam en Den Haag. Deze strategie is
gericht op het uitnodigen van andere partijen om mee te denken. Focus hierbij ligt op het omarmen
en ondersteunen van enthousiasme en energie vanuit de samenleving. Zonder integraal plan of
blauwdruk is de gemeente erg actief als facilitator. Doordat zij weinig geld heeft wordt vooral veel
‘geïnvesteerd’ in voorlichting, verleiding en ondersteuning. De gemeente vindt dat er veel soorten
oplossingen en instrumenten denkbaar zijn en nodigt de samenleving uit om daarmee te komen. Uit
de beleidsarrangementenbenadering blijkt dat er nieuwe actoren zijn toegevoegd (Koopmans), meer
hulpbronnen beschikbaar zijn (advies, ondersteuning en SVn-leningen) en dat doordat de gemeente
zoekt naar andere partijen de machtsverhoudingen veranderen: zo wordt gezocht naar een
zelfvernieuwend beleidsarrangement. Uit de theorie van gepland gedrag blijkt bovendien dat de
houding in Lelystad positiever is. De sociale norm is goed en er worden veel belemmeringen
weggenomen. Door weinig mogelijkheden om middelen te verkrijgen voor eigenaar-bewoners zijn de
resultaten vooralsnog tegenvallend.
De belangrijkste adviezen zijn heldere communicatie en aandacht voor informeren en voorlichten.
Ook is het belangrijk kleine stappen te nemen en rekening te houden en te plannen op de lange
termijn. Respondenten uit Lelystad geven aan dat het belangrijk is om te blijven leren en
ontwikkelen. Bovendien is het volgens hun belangrijk om goed contact te onderhouden met de
eigenaar-bewoners. Elke particulier is immers anders, wat gevolgen heeft voor het aanpak- en
investeringstempo. Samen met de eigenaar-bewoner moet gezocht worden naar de pijnpunten. Een
belangrijke focus dient bovendien te liggen op de financiering. Zodra er voldoende politiek draagvlak
is moet het initiatief uit de samenleving ondersteund worden. De lage kredietwaardigheid die een
probleem vormt moet onderzocht worden: er is behoefte aan een manier om ondanks dit risico toch
resultaat te bereiken. Ook het versnipperde bankwezen is een uitdaging waartoe geadviseerd wordt
hier verder mee in gesprek te gaan. Tot slot is ook het handhavingsinstrument cruciaal. Aan de
andere kant geldt een aantal valkuilen: gemeenten moeten niet denken dat er één eigenaar-bewoner
is. Zij moeten niet té grote aanpakken willen uitrollen en vooral niet redeneren vanuit de
beschikbaarheid van overheidsgelden: die zijn er immers niet.
5.1.4 Adviezen
De specifieke problematiek in de bestaande woningvoorraad verschilt per stad. Hierdoor is elke vorm
van integrale en grootschalige planvorming uit den boze en is maatwerk de enige juiste weg
(Platform31, n.d., b). Daaruit volgt dat een gekozen strategie of ingeslagen richting voor een stad op
zich buitengewoon succesvol kan zijn, maar dat welke aanpak op dit vlak dan ook per definitie niet
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kopieerbaar is (O. König, persoonlijke communicatie, 3 juli 2015). Er is echter wel een aantal
algemene adviezen, lessen en valkuilen uit dit onderzoek naar voren gekomen. Deze zijn
gecategoriseerd en gebundeld in de tabel in bijlage G, voorzien van een toelichting. Die lijst vormt
feitelijk de beantwoording van de onderzoeksvraag, al verdient het aanbeveling om ook de herkomst
in ogenschouw te nemen. Uit de omvangrijke tabel zijn de belangrijkste adviezen geselecteerd. Deze
selectie (zowel positieve als negatieve) wordt weergegeven in onderstaande tabel 5.1.
Aspect

Categorie
Beleid

Algemeen

Taken gemeente
Houding gemeente
Actoren

Beleidsarrangementen
benadering

Hulpmiddelen
Spelregels

Theorie van gepland
gedrag

Ervaren
gedragscontrole

Adviezen, kansen en valkuilen

Doelgericht en specifiek
‘Bottom-up’ en met kleine stappen
Betrek meekoppelende belangen (o.a. duurzaamheid,
betaalbaarheid)
Verleiden en overhalen
Begeleiden en faciliteren
Geduldig en klantgericht
Niet dwingen en lastig vallen
Verbreed spectrum: adviesbureau, werkgroep, SVn of
VvE-balie
Zorg voor beschikbaar advies en ondersteuning
Besteed niet aan eigenaar-bewoners die niet willen
Houd rekening met vraag van buiten de doelgroep
Verbeter de financieringsmogelijkheden
Zoek aansluiting en draagvlak
Schep vertrouwen en investeer in communicatie
Zorg voor voldoende advies en financiële ondersteuning
Versoepel relevante regelgeving

Figuur 5.1: Selectie van de meest waardevolle adviezen, kansen en valkuilen (eigen bewerking, 2015).

De adviezen, kansen en valkuilen zoals die hierboven zijn weergegeven zijn vanuit dit onderzoek de
meest (vrij algemeen toepasbare) waardevolle voor de beleidspraktijk. Er is hierin een onderscheid
gemaakt tussen de drie aspecten die in het conceptueel model en theoretisch kader zijn
geïntroduceerd. De eerste gaat over het beleid en de taken en houding van de gemeente in het
algemeen. Uit het onderzoek volgt dat beleid gericht op woningverbetering altijd doelgericht en
specifiek moet zijn; algemeen beschikbare maatregelen volstaan pertinent niet. De benadering moet
vanuit de samenleving komen (bottom-up) en met kleine, overzichtelijke stappen tegelijk. Er liggen
beleidsmatig uitdrukkelijk kansen voor het betrekken van meekoppelende belangen als
duurzaamheid, betaalbaarheid, levensloopbestendigheid et cetera. De belangrijkste taken van de
gemeente zouden het verleiden en overhalen van de eigenaar-bewoners gevolgd door het
begeleiden en faciliteren van hun initiatief en enthousiasme moeten zijn. Qua houding moet de
gemeente zich dan geduldig en klantgericht opstellen en de eigenaar-bewoners vooral niet dwingen
of lastig vallen.
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De beleidsarrangementenbenadering wordt uiteengelegd in actoren, hulpmiddelen, spelregels en
discoursen. Alleen de laatste is niet zichtbaar in de tabel omdat op dat vlak geen adviezen te geven
zijn. Er zouden voor effectieve particuliere woningverbetering vooral meer actoren moeten worden
benaderd. Er is vaak ruimte voor de input van een adviesbureau, er kan een werkgroep met
bewoners worden opgericht en de SVn biedt ondersteuning bij het beheer en de verstrekking van
laagrentende leningen. Ook het inrichten van een VvE-balie behoort tot de mogelijkheden. Hieruit
volgt dat er voldoende hulpmiddelen beschikbaar moet zijn: zowel advies, ondersteuning en
begeleiding bij het proces van de woningverbetering als ook financiële steun die eigenaar-bewoners
het laatste zetje kan geven. Als het gaat over spelregels kan worden gesteld dat er rekening moet
worden gehouden met vraag naar hulpmiddelen van buiten de oorspronkelijke doelgroep en dat de
financieringsmogelijkheden als gevolg van de sociaal-economische situatie in de wijk soms beperkt
zijn.
Tot slot de theorie van gepland gedrag, die uiteraard uit meer dimensies bestaat dan alleen de
ervaren gedragscontrole. Deze gedragscontrole houdt in dat de het individu, de eigenaar-bewoner,
de gemakken en belemmeringen bij het vertonen van gedrag (het uitvoeren van woningverbetering)
tegen elkaar afweegt. De gemeente kan hierop sturen door zaken te vergemakkelijken en/of door
belemmeringen weg te nemen. Uit dit onderzoek blijkt dat het erg belangrijk is om aansluiting te
vinden bij de problemen waar eigenaar-bewoners mee zitten en daar op in te spelen. Dit resulteert in
meer vertrouwen draagvlak voor de aanpak wat het realiseren van woningverbetering zal
vergemakkelijken. Ook de communicatie is hierin erg belangrijk: eigenaar-bewoners moeten bijtijds,
volledig en duidelijk worden geïnformeerd over een aanpak. Vervolgens is, zoals hierboven al
vermeld, de beschikbaarheid van hulpmiddelen essentieel. Door beschikbare (financiële)
ondersteuning en het versoepelen en vergemakkelijken van relevante wet- en regelgeving zouden
eigenaar-bewoners meer gemakken en minder belemmeringen bij het uit laten voeren van
particuliere woningverbetering moeten ervaren.
5.1.5 Toekomst
Anno 2014 was slechts ongeveer 10% van de totale woningvoorraad in dusdanig slechte staat dat
aandacht vereist was. Dit aantal neemt echter toe: het aantal koophuizen aan de onderkant van de
markt groeit. Het koppelen van deze trend aan het toenemende aantal particulieren ten opzichte van
woningcorporaties leert dat het probleem enkel groter wordt. “Het probleem zal in de toekomst
alleen maar groter worden en de problemen lossen zich echt niet vanzelf op” (Meijer in Peters, 2014,
p. 18). Bij een aantrekkende huizenmarkt is dit volgens Frank Wassenberg geen probleem, maar als
daar door crisis, impopulariteit of bijvoorbeeld in een krimpgebied geen sprake van is, lost dit zichzelf
niet op. De problematiek wordt niet alleen groter: ook in de breedte is er een verschuiving zichtbaar.
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Ook vanuit het oogpunt van ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid, levensloopbestendigheid,
zorg, betaalbaarheid en bodemkwaliteit is aandacht noodzakelijk. Frank Wassenberg stelt dan ook
“de kunst voor de gemeente is om een aanpak te verzinnen met meekoppelende belangen en
doelen” (persoonlijke communicatie, 29 oktober 2015).
De actuele aandacht voor dit thema is dus zeker geen trend, de aandacht voor de particuliere
woningvoorraad zal naar verwachting enkel gaan toenemen (F. Wassenberg, persoonlijke
communicatie, 29 oktober 2015). Ook in de toekomst is particuliere woningverbetering een
gemeentelijk belang. Er zijn altijd een rol voor de gemeente blijven, de eigenaar-bewoners kunnen
het immers nooit helemaal zelf (G.J. Hage, persoonlijke communicatie, 10 december 2014). Er moet
nu echt een cultuuromslag plaatsvinden in gemeentelijk denken. Als niemand het initiatief neemt:
dan maar niet. “Particuliere woningverbetering is te belangrijk om aan burgers over te laten” (F.
Wassenberg, persoonlijke communicatie, 10 december 2014). Er blijft dus vraag naar nieuwe
oplossingsrichtingen, vernieuwende strategieën en innovatieve instrumenten. Maar wie moeten die
gaan ontwikkelen? Wie moet daarin het initiatief nemen? Van welke partijen kan verwacht worden
dat zij dit kunnen doen? En wat is daarbij de rol van de overheid? De antwoorden verschillen per
casus, maar zijn bovenal aan uiteenlopende invloeden onderhevig. Vervolgonderzoek op dit vlak is
meer dan relevant en daartoe zal zodoende in de volgende paragraaf een aantal suggesties worden
gedaan.

5.2

Vervolgonderzoek

Dit onderzoek heeft getracht bij te dragen aan een inzicht in de werking van nieuwe invullingen van
particuliere woningverbetering. Hierboven is uitgebreid toegelicht welke beleidsadviezen er op dit
vlak aan stedelijke gemeenten kunnen worden gedaan. Behalve antwoorden op de gestelde vragen
en het voldoen aan de doelstelling is er ook een aantal vervolgvragen naar voren gekomen, die veelal
een nieuw onderzoek vereisen. Een aantal relevante aanbevelingen daartoe is hieronder
weergegeven.
Een eerste interessante insteek is het veranderen van de doelgroep. Dit onderzoek is, zoals eerder in
deze thesis beargumenteerd, gericht op stedelijke gemeenten. Dit is een bewuste keuze, aangezien
er door de casusselectie wellicht een aanzienlijk aantal Nederlandse gemeenten is voor wie de
onderzoeksresultaten relevant is. Er is echter ook een groot aantal middelgrote en kleine gemeenten
dat ongetwijfeld te maken heeft met grote onderhoudsachterstanden in haar bestaande
woningvoorraad. Het zou dus interessant kunnen zijn een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren naar
gemeenten op een ander schaalniveau. Die hebben waarschijnlijk te maken met een ander soort
problematiek waardoor de uitkomsten van het onderzoek compleet verschillend zullen zijn.
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Als gevolg van gemeentelijk beleid ten aanzien van de bestaande woningvoorraad en specifiek
gericht op particuliere woningverbetering, vindt er in de verschillende steden ook daadwerkelijk
woningverbetering plaats. In meer of mindere mate wordt er door verschillende eigenaar-bewoners
actie

ondernomen.

Alleen

in

Schiedam

houdt

men

echter

tweejaarlijks

een

klanttevredenheidsonderzoek waarin particuliere woningbezitters uit de doelgroepwijken hun
mening kunnen geven over de werkwijze en houding van de gemeente. Deze mening is echter erg
interessant om te vergelijken. Vervolgonderzoek zou zich bijvoorbeeld kunnen richten op het
achterhalen van motiveringen en argumenten voor bepaalde antwoorden en/of deze kunnen
vergelijken met die uit andere gemeenten. Het onderzoeksdoel hiervan zou bijvoorbeeld kunnen zijn
te onderzoeken in hoeverre er verschillen zijn in houding en effectiviteit van verschillende soorten
beleid.
Een derde mogelijk relevante aanbeveling is die van het verkennen van het sturen op gedrag. In dit
onderzoek is door het toevoegen van de theorie van gepland gedrag de gedragscomponent
meegenomen en onderzocht waardoor er in beperkte mate uitspraken kunnen worden gedaan over
onder andere houding en sociale norm. De mate waarin een gemeente er middels haar beleid en
strategie in slaagt om ook daadwerkelijk het gedrag van eigenaar-bewoners te sturen is echter niet
simpel vast te stellen en vereist een uitgebreid onderzoek. Via een kwantitatieve insteek moet inzicht
te verkrijgen zijn in welke elementen van gemeentelijk beleid ten aanzien van dit vraagstuk op welke
manier leiden tot de eigenlijke gedragsverandering.
De vierde en laatste richting die naar aanleiding van dit onderzoek wellicht het verkennen waard is
heeft betrekking op de toepasbaarheid van de resultaten. Dit onderzoek voorziet, samen met nog
enkele andere verkennende publicaties, in een uitgebreide lijst adviezen en beleidssuggesties als ook
valkuilen, maar de waarde hiervan voor de beleidspraktijk is hiermee nog niet onderzocht. Het
verdient dus aanbeveling om de verschillende adviezen neer te leggen bij gemeenten die al dan niet
ervaren zijn met particuliere woningverbetering of met behulp van kennisinstellingen of
adviesbureaus te zoeken naar een casus om de daadwerkelijke opbrengst van deze onderzoeken aan
de actuele problematiek te toetsen.

5.3

Reflectie

Dit onderzoek, hoe uitgebreid en breed opgezet ook, kent de nodige zwakke plekken en
tekortkomingen. Dit is niet problematisch: veel onderzoeken zijn gebonden aan bepaalde tijd en/of
middelen waardoor niet alle mogelijk interessante randzaken bij het onderzoek kunnen worden
betrokken. In deze paragraaf worden deze zaken genoemd. Er wordt bovendien afgesloten met een
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beschrijving van de mate waarin dit onderzoek heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de
gebruikte theorieën.
Door het brede en veelomvattende karakter van het onderzoeksonderwerp is gekozen voor een
gulden middenweg: niet één casus maar ook niet te veel. Deze keuze is om praktische redenen
bewust zo gemaakt en heeft gevolgen voor de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Wanneer er
gekozen zou zijn voor meer cases dan zou uit meer praktijkvoorbeelden een (wellicht) groter aantal
lessen te leren zijn geweest. Daar staat echter tegenover dat het gegeven dat er nu is gekozen voor
slechts drie steden impliceert dat er meer diepgang mogelijk was. Deze diepgang en een nog beter
begrip van de verschillende onderliggende processen had nog groter kunnen zijn wanneer er was
gekozen voor twee of wellicht zelfs één enkele casus. Omdat er een kans bestond dat de breedte van
de resultaten dan gering zouden zijn is gekozen voor deze middenweg. Achteraf is naar vermoeden
het gros van de verschillende lessen en adviezen die uit de drie cases is afgeleid wel gevonden. Bij
meer cases was de opbrengst naar verwachting niet groter geweest dan deze nu is, waardoor
gesproken kan worden van een geslaagde casusselectie.
Wat ook erg belangrijk is voor de generaliseerbaarheid is de mate waarin gekozen is voor stedelijke
gemeenten. In het methodenhoofdstuk is de casusselectie uitgebreid toegelicht: daar is onder
andere gesteld dat door het onderzoeken van deze drie gemeenten er adviezen kunnen worden
gegeven aan andere stedelijke gemeenten. De verwachting was dat doordat er specifiek en
doelbewust is gekozen voor grote, stedelijke gemeente de resultaten niet of nauwelijks bruikbaar
zouden zijn voor kleine gemeenten. Uit het onderzoek is echter gebleken dat veel van de resultaten
in elke casus dusdanig algemeen en basaal zijn dat kleine gemeenten er wellicht ook hun voordeel
mee kunnen doen. Dit komt voort uit het gegeven dat de problematiek in de drie onderzochte
gemeenten zó verschillend en uiteenlopend is dat in elke situatie maatwerk verzorgd moet worden.
Hierdoor is een deel van de adviezen en aanpakken nauwelijks relevant voor andere gemeenten,
maar is het grootste deel dat dus juist wel.
Een laatste tekortkoming van dit onderzoek, tot slot, is mogelijk het aantal respondenten dat per
actor is gesproken, wat een directe invloed heeft op de betrouwbaarheid. Per casus is weliswaar
contact geweest met vertegenwoordigers van verschillende relevante actoren, maar van de meeste
actoren is slechts één persoon gesproken. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat er een breed
beeld vanuit meerdere perspectieven ten aanzien van de problematiek en de lokale strategie kon
worden gevormd, maar het nadeel is dat het de betrouwbaarheid van elk antwoord en standpunt
niet ten goede komt. Door minimaal twee personen per actor per casus te ondervragen had dit
probleem kunnen worden ondervangen, maar om praktische redenen is dat niet gebeurd.
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Eerder in dit onderzoek is aangegeven dat de keuze voor een combinatie van de
beleidsarrangementenbenadering en de theorie van gepland gedrag moet kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van de theorie. Hierop terugkijkend kan worden gesteld dat het theoretisch kader
redelijk goed geschikt bleek om tot het gewenste onderzoeksresultaat te komen. De
beleidsarrangementenbenadering was nog niet eerder gebruikt voor dit thema. De integrale
benadering van beleid als een arrangement in haar oorspronkelijke context was zeer waardevol.
Doordat rekening is gehouden met discoursen en spelregels kunnen de resultaten van de analyse in
perspectief worden geplaatst. Ook het inzicht dat de vier dimensies elkaar beïnvloeden heeft geleid
tot een beter begrip van de aanpak in de drie casusgemeenten. De discoursanalyse had achteraf
echter iets grootschaliger en grondiger gekund: de invloed van discoursen op de aanpak per casus en
de concrete adviezen die daaruit voortvloeien is mogelijk dusdanig omvangrijk dat de beperkte
beschrijving van drie relevante discoursen zoals die nu is uitgevoerd tekort schiet.
De theorie van gepland gedrag als toevoeging op deze theorie bleek erg waardevol. De ervaren
gedragscontrole is overduidelijk een element waar gemeenten middels hun beleid op proberen te
sturen. Zij werken aan het wegnemen van belemmeringen en het vergroten van het gemak waarmee
woningverbetering gerealiseerd kan worden. Wanneer deze theoretische insteek niet was
toegevoegd was het belang van dit gedeelte van het beleid wellicht onderbelicht gebleven en had
het onderzoek daardoor aan verklaringskracht ingeboet. Een kritische slotopmerking: de theorie van
gepland gedrag is in dit onderzoek kwalitatief benaderd. Om tot een beter generaliseerbaar en
betrouwbaarder resultaat te komen was een kwantitatieve insteek op zijn plaats geweest. Door meer
eigenaar-bewoners te vragen naar hun houding, sociale norm en ervaren gedragscontrole had de
kwaliteit van dit gedeelte van het onderzoek beter kunnen zijn.
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Bijlagen
Bijlage A: Respondentenlijst
Naam

Organisatie

Functie
Algemeen
Projectleider

Guide

Datum

MP3bestand

D

10/12/14

-

D

7/9/15

PB.mp3

B

10/7/15

RvW.mp3

Frank
Wassenberg
Pim
Beertema

Platform31

Ruud van
Workum
Oscar König
Erik
Veldman
Rob Tas
Rob van
Putten
Anke
Bodewes
Annet van
Bemmel

Gemeente
Schiedam
Steeds
Steeds

Directeur
Projectadviseur

C/D
C/D

3/7/15
3/7/15

EV.mp3
OK.mp3

Werkgroep PWV
RP VvE Beheer

Voorzitter
VvE-bestuurder

C
C

12/8/15
14/7/15

RT.mp3
RvP.mp3

Anke Bodewes
Makelaardij
-

Woningbezitter en
makelaar
Woningbezitter

E

2/7/15

AB.mp3

E

10/7/15

AvB.mp3

B

13/7/15

MvL.mp3

C/D

4/11/14

-

SVn

Maaike van
Langelaan
Dennis
Gudden
Astrid
Kennis
Louise van
de Worp
Francien de
Hoop
Alexander
van de Beek

Gemeente Den
Haag
OverMorgen

Marjo Croes
André van
Schaik
Henk
Havinga
Mila Romijn

Gemeente Lelystad
Centrada

Senior Relatiemanager
Schiedam
Coördinator

Den Haag
Senior
Programmamanager
Adviseur

Steeds

Projectmanager

C/D

9/1/15

-

van Wijnen

Coördinator Innovatie

C

21/8/15

LvdW.mp3

VvE-balie

Projectleider

C

12/8/15

FdH.mp3

070 Energiek

E

24/9/15

AvdB.mp3

B
C

7/7/15
7/7/15

MC.mp3
AvS.mp3

Koopmans

Eigenaar
voorbeeldwoning en
adviseur duurzaam
bouwen
Lelystad
Bestuursadviseur Wonen
Stafadviseur Strategie &
Beleid
Commercieel directeur

C

9/7/15

HH.mp3

-

Woningbezitter

E

9/7/15

MR.mp3

Figuur A: Respondentenlijst (eigen bewerking, 2015).
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Bijlage B: Interviewguide ‘Gemeenten’
Datum:
Locatie:
Respondent:
Organisatie:
A) Introductie
1. Praktische vragen: gaat u ermee akkoord als ik dit interview opneem?
*schetsen structuur van het interview*
B) Algemene vragen respondent
2. Kunt u een beschrijving geven van uw functie binnen de gemeente [gemeente]?
C) Algemene vragen thematiek
3. Wat is de definitie van particuliere woningverbetering in uw beleving?
4. Waarom is particuliere woningverbetering volgens u een actuele uitdaging?
5. Waarom zou een gemeente zich bezighouden met privaat bezit?
D) Algemene vragen casus
6. Wat is in [gemeente] precies het probleem? En voor wie?
- De eigenaren: weten ze niet van de mogelijkheden, kunnen ze het niet betalen of willen ze het
niet oppakken? Wat betekent dat voor de gekozen oplossingsrichting?
7. Welke aanpak(ken) is/zijn eerder geprobeerd? Wat hielden die precies in en waarom werkten ze
niet (afdoende)?
8. Wat is in het geval van [gemeente] de gekozen oplossing?
- Waarom is dit een goede aanpak?
- In hoeverre werkt deze aanpak?
- Waarin onderscheidt de aanpak zich van andere gemeenten?
- Hoe belangrijk is het 'kennen' van de eigenaar?
9. Wat is jullie ambitie op dit vlak?
- Hoeveel woningen?
- Op welke termijn?
E) Inhoudelijk
Beleidsarrangementenbenadering
Actoren en coalities:
10. Welke relevante actoren zijn er volgens u? *Opschrijven*
- Welke belangen?
11. Vormen zich er coalities tussen verschillende actoren?
- Waardoor?
12. Als u een hiërarchische verdeling moet aanbrengen tussen de invloed die de betrokken actoren
en/of coalities en uzelf op de effectiviteit van het beleid hebben, hoe zou u deze dan vormgeven?
(plaats de actoren in volgorde van veel tot weinig invloed).
13. Bij welke coalities zijn jullie betrokken?
- Hoe en waarom?
14. Van welke aard is die betrokkenheid?
- Omvang, frequentie, relevantie etc.?
15. Is er sprake van conflicten tussen verschillende actoren en/of coalities?
- Zo ja: waarom en van welke aard?
16. Vindt u dat er actoren ontbraken of juist overbodig waren?
Macht en Hulpbronnen:
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17. Welke actoren hebben het meeste macht en invloed?
- Hoe komt dat?
- Hoe uiten ze die?
18. In hoeverre zijn die actoren te beïnvloeden?
19. Hoe beïnvloeden ze PWV?
20. Welke hulpbronnen zijn het meest waardevol en hoe zijn die verdeeld onder de relevante
actoren?
Spelregels:
21. Waar vindt de beleidsvorming plaats?
22. Wat zijn relevante regels en beperkingen?
23. Welke juridische procedures zitten mogelijkheden en effectiviteit in de weg?
24. Welke verbeterpunten zou u eventueel kunnen aanmerken op het gebied van wetten, regels
en reglementen die er voor zorgen dat de effectiviteit van PWV eenvoudiger te verbeteren is?
Discours:
25. Wat is uw visie op de toenemende aandacht voor de bestaande woningvoorraad? Hoe belangrijk
is die volgens u?
26. Wat is uw visie op de veranderende rol van de overheid?
27. Heeft u het idee dat betrokken actoren daar op dezelfde manier in staan?
28. Hoe moet hier in algemene zin mee worden omgegaan?
29. Wat is uw mening over de manier waarop hier tot dusverre mee om is gegaan?
30. Welke boodschap probeert u als gemeente uit te dragen?
Theorie van gepland gedrag
31. Welke invloed heeft de in [gemeente] ingeslagen weg op de houding van woningbezitters?
32. En op de subjectieve norm (het algemene beeld)?
33. In het algemeen: hoe leidt jullie aanpak tot een daadwerkelijke en effectieve verandering van het
gedrag van woningbezitters ten aanzien van PWV?
F) Discussie
34. 'De in [gemeente] ingeslagen weg is dé oplossing voor de problematiek'
35. 'In tijden waarin de overheid weinig geld beschikbaar heeft is PWV toch te realiseren'
36. ‘Particuliere woningverbetering is een hype: over een paar jaar is het weer over’
G) Concluderend
37. Wat is het uiteindelijke doel van PWV? En welke indicatoren is dat gestoeld?
38. Wat is volgens u 'de nieuwe rol van de overheid'?
39. Wat is het sleutelwoord, m.a.w.: hoe kunnen stedelijke gemeenten op lange termijn en grote
schaal effectief particuliere woningverbetering realiseren?
40. Wat is uw advies aan andere gemeenten die met particuliere woningverbetering aan de slag
willen en waarom?
- 3 do's en 3 don'ts
H) Afsluiting
41. Ben ik nog belangrijke elementen vergeten tijdens dit gesprek? Heeft u nog aanvullingen?
*Bedanken*
*Verwerking van het interview en terugkoppeling*
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Bijlage C: Interviewguide ‘Overige relevante actoren’
Datum:
Locatie:
Respondent:
Organisatie:
A) Introductie
1. Praktische vragen: gaat u ermee akkoord als ik dit interview opneem? En gaat u ermee akkoord als
ik de opbrengst van dit interview gebruik voor mijn masterthesis?
*schetsen structuur van het interview*
B) Algemene vragen respondent
2. Kunt u een beschrijving geven van uw functie binnen [organisatie]?
C) Algemene vragen thematiek
3. Wat is de definitie van particuliere woningverbetering in uw beleving?
4. Waarom is particuliere woningverbetering volgens u een actuele uitdaging?
D) Algemene vragen casus
5. Wat is in [gemeente] precies het probleem? En voor wie?
6. Wat is in het geval van [gemeente] de gekozen oplossing?
- Waarom is dit een goede aanpak?
7. Waarom werken jullie hieraan mee?
8. Wat is jullie ambitie op dit vlak?
E) Inhoudelijk
Beleidsarrangementenbenadering
Actoren en coalities:
9. Welke relevante actoren zijn er volgens u? *Opschrijven*
- Welke belangen?
10. Vormen zich er coalities tussen verschillende actoren?
- Waardoor?
11. Als u een hiërarchische verdeling moet aanbrengen tussen de invloed die de betrokken actoren
en/of coalities en uzelf op de effectiviteit van het beleid hebben, hoe zou u deze dan vormgeven?
(plaats de actoren in volgorde van veel tot weinig invloed).
12. Bij welke coalities zijn jullie betrokken?
- Hoe en waarom?
13. Van welke aard is die betrokkenheid?
- Omvang, frequentie, relevantie etc.?
14. Is er sprake van conflicten tussen verschillende actoren en/of coalities?
- Zo ja: waarom en van welke aard?
15. Vindt u dat er actoren ontbraken of juist overbodig waren?
Macht en Hulpbronnen:
16. Welke actoren hebben het meeste macht en invloed?
- Hoe komt dat?
- Hoe uiten ze die?
17. In hoeverre zijn die actoren te beïnvloeden?
18. Hoe beïnvloeden ze PWV?
19. Welke hulpbronnen zijn het meest waardevol en hoe zijn die verdeeld onder de relevante
actoren?
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Spelregels:
20. Waar vindt de beleidsvorming plaats?
21. Wat zijn relevante regels en beperkingen?
22. Welke juridische procedures zitten mogelijkheden en effectiviteit in de weg?
23. Welke verbeterpunten zou u eventueel kunnen aanmerken op het gebied van wetten, regels
en reglementen die er voor zorgen dat de effectiviteit van PWV eenvoudiger te verbeteren is?
Discours:
24. Wat is uw visie op de toenemende aandacht voor de bestaande woningvoorraad? Hoe belangrijk
is die volgens u?
25. Wat is uw visie op de veranderende rol van de overheid?
26. Heeft u het idee dat betrokken actoren daar op dezelfde manier in staan?
27. Hoe moet hier in algemene zin mee worden omgegaan?
28. Wat is uw mening over de manier waarop hier tot dusverre mee om is gegaan?
29. Welke boodschap probeert u als [organisatie] uit te dragen?
Theorie van gepland gedrag
30. Welke invloed heeft de in [gemeente] ingeslagen weg op de houding van woningbezitters?
31. En op de subjectieve norm (het algemene beeld)?
32. In het algemeen: hoe leidt jullie aanpak tot een daadwerkelijke en effectieve verandering van het
gedrag van woningbezitters ten aanzien van PWV?
F) Discussie
33. 'De in [gemeente] ingeslagen weg is dé oplossing voor de problematiek'
34. 'In tijden waarin de overheid weinig geld beschikbaar heeft is PWV toch te realiseren'
35. ‘Particuliere woningverbetering is een hype: over een paar jaar is het weer over’
G) Concluderend
36. Wat is het uiteindelijke doel van PWV? En welke indicatoren is dat gestoeld?
37. Wat is volgens u 'de nieuwe rol van de overheid'?
38. Welke rol kan [organisatie] daarin spelen?
39. Wat is het sleutelwoord, m.a.w.: hoe kunnen stedelijke gemeenten op lange termijn en grote
schaal effectief particuliere woningverbetering realiseren?
40. Wat is uw advies aan andere gemeenten die met particuliere woningverbetering aan de slag
willen en waarom?
- 3 do's en 3 don'ts
H) Afsluiting
41. Ben ik nog belangrijke elementen vergeten tijdens dit gesprek? Heeft u nog aanvullingen?
*Bedanken*
*Verwerking van het interview en terugkoppeling*
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Bijlage D: Interviewguide ‘Woningbezitters’
Datum:
Locatie:
Respondent:
Organisatie:
A) Introductie
1. Praktische vragen: gaat u ermee akkoord als ik dit gesprek opneem? En gaat u ermee akkoord als
ik de opbrengst van dit interview gebruik voor mijn masterthesis?
*schetsen structuur van het interview*
B) Algemene vragen casus
3. Wat is particuliere woningverbetering in uw beleving?
4. Wat is het probleem? En voor wie?
5. Waarom denkt u dat [gemeente] probeert particuliere woningverbetering te stimuleren?
6. Hoe doet [gemeente] dat volgens u?
7. Wat vindt u van die aanpak?
8. Wat is in uw specifieke geval het probleem?
9. Hoe staat het er in uw situatie nu voor?
C) Inhoudelijk
Beleidsarrangementenbenadering
Actoren en coalities:
10. Welke relevante actoren zijn er volgens u bij dit alles betrokken? *Opschrijven*
11. Vindt u dat er actoren ontbraken of juist overbodig waren?
Macht en Hulpbronnen:
12. Welke actoren hebben het meeste macht en invloed?
- Hoe komt dat denkt u?
Discours:
13. De rol van de overheid verandert. Wat vindt u daarvan?
14. Wat vindt u van de toenemende aandacht voor de bestaande woningvoorraad?
Theorie van gepland gedrag
15. Wat is het algemene beeld ten aanzien van PWV?
- Waardoor wordt dat beïnvloed?
16. Wat is de houding van uw sociale omgeving ten opzichte van PWV?
- Hoeveel waarde hecht u aan hun mening?
17. Welke gemakken/belemmeringen hebt u ervaren bij het realiseren van PWV?
18. Wat is de concrete aanleiding die ertoe geleid heeft dat PWV hebt gerealiseerd?
F) Discussie
18. 'De in [gemeente] ingeslagen weg is dé oplossing voor de problematiek'
19. 'In tijden waarin de overheid weinig geld beschikbaar heeft is PWV toch te realiseren'
20. ‘Particuliere woningverbetering is een hype: over een paar jaar is het weer over’
G) Concluderend
21. Wat is volgens u het uiteindelijke doel van PWV? Waar blijkt dat uit?
22. Wat is volgens u 'de nieuwe rol van de overheid'?
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23. Wat is het sleutelwoord, m.a.w.: hoe kunnen stedelijke gemeenten op lange termijn en grote
schaal effectief particuliere woningverbetering realiseren?
24. Wat zou u adviseren aan een andere gemeente die met particuliere woningverbetering aan de
slag wil?
H) Afsluiting
25. Ben ik nog belangrijke elementen vergeten tijdens dit gesprek? Heeft u nog aanvullingen?
*Bedanken*
*Verwerking van het interview en terugkoppeling*
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Bijlage E: Interviewguide ‘Kennisinstellingen’
Datum:
Locatie:
Respondent:
Organisatie:
A) Introductie
1. Praktische vragen: gaat u ermee akkoord als ik dit interview opneem? En gaat u ermee akkoord als
ik de opbrengst van dit interview gebruik voor mijn masterthesis?
*schetsen structuur van het interview*
B) Algemene vragen respondent
2. Kunt u een beschrijving geven van uw functie binnen [organisatie]?
C) Algemene vragen thematiek
3. Wat is de definitie van particuliere woningverbetering in uw beleving?
4. Waarom is particuliere woningverbetering volgens u een actuele uitdaging?
5. Wat is precies het probleem? En voor wie?
6. Waarom zou de gemeente zich bezighouden met privaat bezit?
D) Inhoudelijk
Beleidsarrangementenbenadering
Spelregels:
7. Waar vindt de beleidsvorming plaats?
8. Wat zijn relevante regels en beperkingen?
9. Welke juridische procedures zitten mogelijkheden en effectiviteit in de weg?
10. Welke verbeterpunten zou u eventueel kunnen aanmerken op het gebied van wetten, regels
en reglementen die er voor zorgen dat de effectiviteit van PWV eenvoudiger te verbeteren is?
Discours:
11. Wat is uw visie op de toenemende aandacht voor de bestaande woningvoorraad? Hoe belangrijk
is die volgens u?
12. Wat is uw visie op de veranderende rol van de overheid?
13. Hoe moet hier in algemene zin mee worden omgegaan?
14. Wat is uw mening over de manier waarop hier tot dusverre mee om is gegaan?
Theorie van gepland gedrag
15. Hoe kan een aanpak leiden tot een daadwerkelijke en effectieve verandering van het gedrag van
woningbezitters ten aanzien van PWV?
F) Discussie
16. 'In tijden waarin de overheid weinig geld beschikbaar heeft is PWV toch te realiseren'
17. ‘Particuliere woningverbetering is een hype: over een paar jaar is het weer over’
G) Concluderend
18. Wat is het uiteindelijke doel van PWV? En welke indicatoren is dat gestoeld?
19. Wat is volgens u 'de nieuwe rol van de overheid'?
20. Wat is het sleutelwoord, m.a.w.: hoe kunnen stedelijke gemeenten op lange termijn en grote
schaal effectief particuliere woningverbetering realiseren?
21. Wat is uw advies aan gemeenten die met particuliere woningverbetering aan de slag willen en
waarom?
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- 3 do's en 3 don'ts
H) Afsluiting
22. Ben ik nog belangrijke elementen vergeten tijdens dit gesprek? Heeft u nog aanvullingen?
*Bedanken*
*Verwerking van het interview en terugkoppeling*

116

Bijlage F: Codes en families in ATLAS.ti

Figuur B: Screenshot van de gebruikte codes in ATLAS.ti (eigen bewerking, 2015).

Toelichting: Er zijn bij het lezen van de aantekeningen van de interviews (geen letterlijke
transcripten) in totaal 21 codes gebruikt. Deze codes zijn later gebruikt om het analyseren en
schrijven te vergemakkelijken. Zoals in hoofdstuk 3 vermeld vormen de twee in dit onderzoek
gebruikte theorieën een belangrijk houvast bij het coderen. Bovenstaande figuur laat dit duidelijk
zien. De beleidsarrangementenbenadering (groen) wordt ingestoken vanuit actoren/coalities,
macht/hulpbronnen, spelregels en discoursen. Dit zijn ook de codes, behalve dat macht- en
hulpbronnen uit zoveel verschillende passages worden gehaald dat daar geen codes aan zijn
toegekend en dat er een drietal discoursen wordt onderscheiden dat apart als code wordt gebruikt.
De theorie van gepland gedrag (blauw) bestaat uit de houding, subjectieve/sociale norm, ervaren
gedragscontrole en intentie. De intentie is impliciet en daardoor moeilijk te bevragen, maar de
andere drie dimensies zijn ook een code. De codes in het zwarte blok zijn voornamelijk gebruikt voor
de drie casusbeschrijvingen en de codes in het rood vormen de basis voor de conclusies en adviezen.
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Bijlage G: Adviezen, kansen en valkuilen
Aspect

Categorie

Beleid

Adviezen

Kansen

Valkuilen

Creëer beweging in de
stad

Gebruik het potentieel van
de wijk

Werk zoveel mogelijk
bottom-up

Betrek duurzaamheid en
levensloopbestendigheid
(S/DH)

Lever een specifieke en
gerichte aanpak

Koppel met
betaalbaarheid,
zorgbehoefte,
bodemfundering etc.
Stuur op transitie en
schaalvergroting (DH)
Haak aan bij actuele vraag
naar
energiekostenreductie
Maak jezelf zo snel
mogelijk overbodig
Zet in op coalitievorming
(DH/L)

Kopieer geen
algemeen/elders
werkende aanpak
Werk niet met een
te grote doelgroep
of op een te grote
schaal
Vermijd een te
lange tijdspanne

Gebruik een brede basis
(ook: sociale component)
Investeer in het proces
dat tot PWV leidt
Juridisch en financieel
dichtgetimmerd
Stel het eindresultaat
centraal en plaats een
stip aan de horizon
Neem kleine stappen
tegelijk

Algemeen

Genereer politiek
draagvlak en toewijding
Geef communicatie vorm

Taken
gemeente

Geef voorlichting
Verleid eigenaarbewoners en haal ze over
Begeleid, ondersteun en
faciliteer eigenaarbewoners bij het proces
Gedraag je open en
eerlijk
Wees transparant

Houding
gemeente
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Heb geduld en waak voor
snel en overhaast werk

Werk met een front- en
backoffice (S)
Laat ook de binnenkant
binnen de aanpak vallen
Werk met een
doelgroepenbeleid (DH)
Verbind vraag en aanbod
Omarm en ondersteun
initiatief en energie uit de
samenleving (L)
Stel je op als
procesmanager (DH)
Experimenteer met nieuwe
instrumenten: blijf leren en
ontwikkelen (L)
Koop incidenteel nog op
Werk enkel waar mensen
willen en voorkom
frustratie
Wees klantgericht
Houd het tempo van de
eigenaar-bewoner aan en
niet van raadsleden (S/DH)
Ken de eigenaar (DH)

Stuur niet op
subsidiëring
Verdrink niet in
integraliteit en
blauwdruk

Schrijf niet aan als
dat niet per se hoeft
Dreig niet met
aanschrijven om
vervolgens niet door
te zetten
Formuleer niet
ingewikkeld

Vermijd een
dwingend karakter
Word geen
probleemeigenaar
Negeer de structuur
van VvE’s niet

Betrek alle
belanghebbenden

Actoren

Beleidsarrangementenbenadering

Zorg voor beschikbare
subsidie of leningen als
stimulans (evt. via SVn)

Hulpmiddelen

Spelregels

Schakel de SVn in (S/L)
Werk samen met het
lokale MKB
Richt een werkgroep
woningverbetering in (S)
Richt een VvE-balie in (DH)
Werk samen met
makelaars (S)
Maak gebruik van
voorbeeldwoningen (DH)

Bied de mogelijkheid
advies in te winnen

Organiseer workshops
en/of energy parties (DH)

Zorg voor een effectief
handhavingsinstrument
Houd rekening met vraag
van buiten de doelgroep
(S)
Verbeter de
financieringsgrens van de
SVn

Ontwikkel een app (DH)

Luister en sluit aan bij
problematiek

Theorie van gepland gedrag

Zorg voor voldoende
beschikbaar advies

Ervaren
gedragscontrole

Schakel een adviesbureau
in (S)

Verzorg afdoende
financiële ondersteuning
Zoek draagvlak
Creëer een
vertrouwensband

Verwacht niet dat
bouwers
samenwerken

Redeneer niet
vanuit
overheidsgelden:
die zijn er immers
niet altijd
Besteed niet aan
mensen die niet
willen/kunnen

Onderzoek oplossingen
voor lage
kredietwaardigheid
Verbeter de financiering
voor VvE’s op de
kapitaalmarkt
Versoepel de gedragscode
hypothecaire
financieringen (GHF)
Vind een oplossing voor
(eventueel) verouderde
splitsingsaktes
Versoepel en
vergemakkelijk relevante
regelgeving
Geef communicatie
gedegen vorm: informeer
volledig en bijtijds
Van passieve
eindgebruiker naar
sturende opdrachtgever
Draag het initiatief over (S)

Begin niet als er
veel weerstand is
Val eigenaarbewoners niet
lastig: dwing niet
‘Pamper’ de
eigenaar-bewoners
niet
Ga niet uit van één
soort eigenaarbewoner

Zoek ambassadeurs (S/DH)
Betrek eigenaar-bewoners
bij coalities

Figuur C: Gecategoriseerde opsomming adviezen, kansen en valkuilen (eigen bewerking, 2015).

Toelichting: Deze lijst vormt feitelijk het antwoord op de onderzoeksvraag, al is de weg die tot de
adviezen heeft geleid minstens zo interessant als het uiteindelijke advies. Het verdient dan ook
Particuliere woningverbetering: naar een nieuwe aanpak
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aanbeveling om bij het bestuderen van de adviezen ook de herkomst hiervan in ogenschouw te
nemen. In hun eigen context geplaatst is elk individueel advies wellicht immers nog meer waard: de
opsomming bevat (omwille van het overzicht) slechts zeer kernachtig en summier weergegeven
adviezen. Het onderscheid in de drie aspecten, uitgelegd in de zeven categorieën is dezelfde als in
het conceptueel model en het conclusie-hoofdstuk toegelicht. Rood is algemeen, groen verklaart de
beleidsarrangementebenadering en blauw adviseert vanuit de theorie van gepland gedrag. Er zit
uiteraard een behoorlijke overlap tussen de drie aspecten: de houding en taken van de gemeente zijn
bijvoorbeeld ook belangrijke factoren in het ervaren gemak bij de gedragscontrole waarin ook de
beschikbaarheid van hulpmiddelen een rol speelt. Bij interpretatie van de adviezen moet dan ook de
tabel als geheel worden geraadpleegd. Om het terugzoeken van bepaalde zaken wat te
vergemakkelijken in soms de casus toegevoegd: Schiedam (S), Den Haag (DH) en Lelystad (L).
Adviezen zijn zaken die, zoals gebleken uit dit onderzoek, min of meer essentiële voorwaarden zijn
voor effectieve particuliere woningverbetering. Kansen zijn suggesties van oplossingsrichtingen die
kunnen worden ingeslagen en geven een idee van de manier waarop de drie casusgemeenten dit
vormgeven. Sommige kansen kunnen daarmee ook als advies worden opgevat, het omgekeerde is
niet het geval.
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