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Implementatie van het Strategisch Voorraadbeheer bij woningstichting Ons Bezit 

Samenvatting 

Ontwikkelingen op de woningmarkt en de verzelfstandiging hebben de positie van de 
woningcorporatie drastisch veranderd. Concurrentie en financiële risico's zijn voor de 
corporaties groter geworden. Het goed in kunnen spelen op de ontwikkelingen en grilligheden 
van de markt vraagt om een marktgerichte benadering bij het beheren van de voorraad. De 
wensen van de klant moeten op korte en lange termijn kunnen worden beantwoord. Het 
strategisch beheren van de voorraad is hiervoor een must. Voor dit strategisch voorraad 
beheer is uitgebreide kennis nodig van de markt en de woondiensten die hierop kunnen 
worden uitgezet. Het vormgeven van dit marktgericht voorraadbeheer gaat gepaard met een 
langdurig en ingewikkeld traject dat stap voor stap geïmplementeerd dient te worden binnen 
de organisatie van de corporatie. 

Door woningstichting Ons Bezit in Vught is enige jaren geleden de eerste stap gezet en is een 
start gemaakt met het opzetten van het Strategisch Voorraadbeheer binnen de organisatie. Er 
zijn al de nodige onderzoeken verricht en in 1999 is een opzet gemaakt voor dit strategisch 
voorraadbeheer. Het is gebleken dat men met de in het rapport gehanteerde werkwijze niet 
direct de juiste gegevens in handen heeft om beslissingen op te baseren en te komen tot 
concrete beheerplannen. 

De gehanteerde methodiek is te weinig toegespitst op de situatie van Ons Bezit en 
onvoldoende uitgewerkt in concrete acties. Dit onderzoek richt zich dan ook op het uitwerken 
van een verbeterde methodiek waardoor gekomen kan worden tot concrete acties ten aanzien 
van de voorraad. 

De probleemstelling voor dit onderzoek is hiermee als volgt te formuleren: 

Op welke manier kan men door evaluatie en eventuele herziening van de huidige 1-verkv.'ijze 
het strategisch voorraadbeheer implementeren en daarmee komen tot toekomstig te gebruiken 
beheerplannen voor de woningstichting. 

De doelstelling van het afstudeeronderzoek is tweeledig: 

1. Het evalueren en herzien van de huidige werkwijze ten aanzien van het strategisch 
voorraadbeheer en het opzetten van eenformat voor het maken van beheerplannen. 

2. Het uitwerken van een concreet beheerplan van een 'pilotcomplex ' 

Het onderzoek bestaat als het ware uit drie fasen. In de eerste fase, de definitiefase, wordt de 
theorie omtrent strategisch voorraadbeheer behandeld en er wordt besproken hoe men in de 
praktijk omgaat met vraagstukken omtrent de implementatie en de verschillende stappen die 
hiennee gemoeid zijn. Hieruit volgt een definiëring van een ideaaltypische methodiek om het 
strategisch voorraadbeheer op te zetten wat kan worden gebruikt als toetsingskader in de 
volgende fase. In de tweede fase, te benoemen als de analysefase, wordt aan de hand hiervan 
de werkwijze bij Ons Bezit getoetst. Er wordt aangegeven welke aanpassingen nodig zijn om 
het strategisch voorraadbeheer gedegen op te zetten. 

Het resultaat van deze analyse vormt het startpunt van de derde fase waarin oplossingen 
worden aangedragen om de werkwijze te verbeteren. Tenslotte wordt de nieuwe werkwijze 
getoetst in de vorm van een beheerplan voor een pilotcomplex. 
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In de eerste fase is een toetsingskader opgezet waarin is getracht een "ideaaltypische" 
methodiek te schetsen aan de hand waarvan het strategisch voorraadbeheer moet worden 
opgezet. Hieruit is gebleken dat wanneer de slag van strategisch management naar het 
strategisch voorraadbeleid wordt gemaakt een aantal stappen moeten worden onderscheiden 
om te komen tot een gedegen proces voor strategisch voorraadbeheer namelijk: 

1. definiëren missie 
2. strategische analyses (feitelijk versus gewenst) 
3. SWOT 
4. Product -marktcombinaties 
5. Portfolio -analyse 
6. Strategische opties en keuzes 
7. Tactische planning en afstemming instrumenten 
8. Utvoering en Evaluatie. 

Deze stappen tesamen vormt de 'ideaaltypische methodiek' die op hoofdlijnen de basis vormt 
van het implementeren van strategisch voorraadbeheer. In de praktijk verschilt vaak de manier 
waarop invulling wordt gegeven aan de verschillende stappen en de uitwerking van de 
beleids, beheer en activiteitenplannen. Aan de hand van een aantal werkwijzen uit de praktijk 
is gekeken naar deze mogelijke invulling van de verschillende stappen. In de tweede fase is de 
werkwijze zoals deze bij Ons Bezit bestaat getoetst om de onvolkomenheden ('gaps') boven 
water te krijgen. Dit heeft geresulteerd in een aantal herzieningen die nodig geacht worden om 
de werkwijze van Ons Bezit te verbeteren. Deze herzieningen betreffen de volgende 
onderdelen: 

Herziening 1: 
Het beleid van de corporatie vormt de basis van het gehele strategisch voorraadbeheer. 
Binnen het beleidskader moet het strategisch voorraadbeheer plaatsvinden. Hier wordt als het 
ware de eerste richting bepaald van de strategiën voor de verschillende marktcomplexen. In 
de bestaande werkwijze is dit onderdeel nauwelijks uitgewerkt en het is dan ook zaak om als 
start van de implementatie van het strategisch voorraadoeheer de beleidsuitgangspunten van 
de woningstichting helder te formuleren. 

Herziening 2: 
Een belangrijk onderdeel bij het opzetten van het strategisch voorraadbeheer vormt het 
indelen van de voorraad in marktcomplexen. Vanuit de marktgerichte benadering is het 
noodzakelijk om de voorraad te verdelen in eenheden die voor de klant (markt) vergelijkbaar 
zijn. Het wordt door de klant gezien als één product. Het indelen gaat aan de hand van 
kenmerken van de woningen. De herziening van deze bestaande indeling is nodig omdat de 
kenmerken waarop de indeling is gebaseerd niet goed zijn gehanteerd. Zo zijn er bijvoorbeeld 
complexen waarvan de woningen verspreidt zijn over meerdere wijken van Vught wat niet 
kan gelet op het feit dat het complex voor de markt als één product moet kunnen worden 
gezien. 

Herziening 3: 
Vervolgens dienen voor de nieuwe marktcomplexen gegevens te worden verzameld op basis 
waarvan de verhuurbaarheid kan worden bepaald. Deze verhuurbaarheid wordt bepaald aan 
de hand van indicatoren. De indicatoren die worden gebruikt moeten enige jaren achtereen 
worden verzameld alvorens er bruikbare analyses kunnen worden verricht. De indicatoren die 
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in de huidige werkwijze worden gebruikt worden niet eenduidig gebruikt en zijn nauwelijks 
betrouwbaar. De indicatoren moeten worden heroverwogen en opnieuw worden vastgesteld. 

Herziening 4: 
Het segmenteren van de vraagzijde van de markt in doelgroepen is noodzakelijk om te 
kunnen bepalen op welke delen van de voorraad de vraag wordt uitgeoefend. Iedere doelgroep 
heeft een specifieke vraag naar prestaties. Door deze goed in beeld te brengen ontstaat de 
basis voor het matchen van vraag en aanbod. De huidige doelgroepindeling gaat uit van een 
beperkte splitsing in leeftijd terwijl dit toch een belangrijk gegeven is bij de eisen waaraan een 
woning moet voldoen. De doelgroepindeling moet dan ook worden herzien. 

Herziening 5: 
Aan de hand van de gegevens die zijn verzameld worden de marktcomplexen onderworpen 
aan een analyse. In deze analyse wordt de marktpositie bepaald van de complexen aan de 
hand van de vastgestelde indicatoren en worden de sterke en zwakke punten en de kansen en 
bedreigingen in kaart gebracht. Gelet op de nieuwe indeling in marktcomplexen en het 
heroverwegen van de indicatoren moet ook de analyse opnieuw worden uitgevoerd. 

Herziening 6: 
Misschien wel de belangrijkste stap in de implementatie van het strategisch voorraadbeheer is 
het koppelen van de vraag en het aanbod. Door de verschillende producten te koppelen aan de 
vraag vanuit de markt ontstaan de product marktcombinaties ( P MC 's). De pmc geeft als het 
ware de mate van afstemming weer tussen vraag en aanbod wat een uitgangspunt is voor het 
voeren van een verantwoord strategisch voorraadbeleid. In de huidige werkwijze is niet 
duidelijk hoe deze match tussen vraag en aanbod wordt gemaakt en dus zal dit inzichtelijk 
moeten worden gemaakt. 

Herziening 7: 
Eindresultaat moet een strategie zijn voor ieder marktcomplex. Aan deze strategie wordt een 
pakket van maatregelen gekoppeld om voor de verschillende complexen invulling te geven 
aan de gekozen richting voor het complex. In de huidige werkwijze ontstaat de keuze voor 
een strategie direct uit de portfolioanalyse waardoor het moeilijk wordt om te verschuiven of 
mogelijk een stap terug te zetten. In de herziening zal de opzet naar een strategie dan ook 
stapsgewijs worden opgezet. 

In de oplossingsfase wordt aangegeven op welke manier deze herzieningen moeten worden 
uitgewerkt en wordt hier invulling aan gegeven. Hierdoor ontstaat een nieuwe werkwijze voor 
Ons Bezit wat de basis vormt voor de praktijktoetsing in de vorm van de pilot. Deze 
praktijktoetsing vindt tenslotte plaats als laatste onderdeel van het onderzoek door voor een 
deel van de voorraad, namelijk de Kleine Zeeheldenbuurt, een uitwerking te maken tot en met 
een concreet (pilot) beheerplan wat kan dienen als format voor de later uit te werken 
beheerplannen. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat niet alle gaps in de bestaande werkwijze kunnen 
worden weggewerkt. Uit de uitwerking van de herzieningen kunnen de volgende zaken 
worden geconcludeerd : 

1. Er is getracht zoveel mogelijk beleidsuitgangspunten te formuleren om het strategisch 
voorraadbeheer op te baseren. Ook voor de uitwerking van het beheerplan voor de pilot 
kan niet worden uitgegaan van beleidsuitgangspunten waardoor geen strategie kan worden 
gekozen die aansluit bij de richting waarin men zich als corporatie wil ontwikkelen. 
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2. Aan de hand van de kenmerken die uit het toetsingskader zin bepaald is er een nieuwe 
indeling gemaakt in marktcomplexen. Dit heeft geresulteerd in 49 marktcomplexen 
verdeeld over 17 CBS wijken. De indeling van de voorraad heeft geresulteerd in een 
werkzame indeling met herkenbare producten. De codering kan nog wat worden 
bijgeschaafd zodat er unieke coderingen ontstaan met een uniek nummer per woning. 

3. De indicatoren die zijn vastgesteld voor de toekomst zijn niet allemaal voorhanden omdat 
deze niet worden geregistreerd. Dit moet dus nog worden opgezet wil er bij de overige 
beheerplannen wel gebruik van gemaakt kunnen worden. In dit beheerplan is er voor 
gekozen om alleen de indicatoren te gebruiken die wel beschikbaar zijn. 

4. De indeling in doelgroepen die in het onderzoek is gemaakt is gehanteerd voor de pilot en 
is goed bruikbaar. Er is echter geen overzicht van de omvang van deze doelgroep in de 
wijk en dus is aan de hand van een quick scan een beeld gegeven van deze verdeling. 
Voor de overige beheerplannen zal er dus nog een onderzoek gedaan moeten worden naar 
de omvang van de doelgroepen in de marktcomplexen. 

5. Als gevolg van het ontbreken van een aantal van de indicatoren die in de analyse zouden 
worden meegenomen is ertoe besloten om de analyse uit te voeren met de twee 
indicatoren die wel zijn verzameld. Op zich is de analyse hier mee te maken en geeft dit 
een beeld van de verhuurbaarheid. Totdat de overige procesgegevens beschikbaar zijn is 
deze analyse ook voor de overige beheerplannen te gebruiken. 

6. De opzet van de PMC zoals deze in het toetsingskader is aangegeven is niet gebruikt 
omdat deze in dit stadium te omslachtig is. Er is dan ook voor een eenvoudigere opzet 
gekozen welke ook in de pilot is gebruikt. De match tussen vraag en aanbod is hier mee te 
maken en kan ook voor de overige beheerplannen worden gebruikt. Het bepalen van de 
voorkeursnormen van de verschillende doelgroepen is wel een pre omdat hiermee een veel 
beter beeld ontstaat van de specifieke vraag die de verschillende doelgroepen hebben. 

7. De wijze waarop de strategie is bepaald sluit aan bij de bevindingen uit de theorie en het is 
gebleken dat hiermee op een heldere en overzichtelijke manier een strategie kan worden 
bepaald. Ook voor de overige beheerplannen kan dit gebruikt worden. 

Uit deze praktijktoetsing waarin is getracht de herzieningen daadwerkelijk toe te passen blijkt 
in de evaluatie hiervan dat een aantal zaken binnen de organisatie van Ons Bezit onvoldoende 
bekend of uitgewerkt zijn om de beheerplannen op een gedegen manier op te zetten. 
Er kan worden geconcludeerd dat met name de gegevensverzameling die nodig is om het 
strategisch voorraadbeheer vorm te geven en te komen tot concrete beheerplannen bij de 
woningstichting niet voldoende georganiseerd is. Hierdoor is het onmogelijk het strategisch 
voorraadbeheer, wat een dynamisch proces moet zijn, te sturen en waarnodig de gewenste 
gegevens te presenteren. Als voorbeeld hiervan zijn de volgende punten te noemen: 

In de bestaande beleidsuitgangspunten is niet omschreven welke basiskwaliteit wordt 
nagestreefd. 
De procesgegevens die nodig zijn om een uitspraak te kunnen doen over de 
verhuurbaarheid van de woningen zijn niet direct te presenteren. 
Productgegevens als kwaliteit en waardering zijn niet voorhanden. 
De omvang van de doelgroepen onder de huurders en ingeschreven woningzoekenden 
zijn niet bekend. 
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Naast deze inhoudelijke conclusies ten aanzien van de situatie van het strategisch 
voorraadbeheer zijn als laatste de conclusies ten aanzien van het verrichte onderzoek 
getrokken en worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen hieruit zijn: 

Conclusies 
Gezien de resultaten uit de praktijktoepassing kunnen we stellen dat op dit moment niet alle 
gaps weg te werken zijn en dat de methodiek dus nog niet optimaal is. Geconcludeerd kan 
worden dat de kern van het succesvol opzetten van het strategisch voorraadbeheer ligt bij het 
systematisch doorlopen van de verschillende stappen. Het gaat hierbij niet zozeer om de 
volgorde van de verschillende stappen maar met name om het gedegen uitwerken van de 
stappen. Er moet telkens spraken zijn van een afgerond geheel waarvan ook duidelijk is op 
welke manier tot het resultaat is gekomen. Het is van belang dat herleidt kan worden op welke 
manier tot bepaalde uitwerkingen is gekomen. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat het 
strategisch voorraadbeheer iets is van de gehele organisatie en niet van één of meerdere 
afdelingen. De organisatie moet doordrongen zijn van het belang van het strategisch 
voorraadbeheer en iedere afdeling moet hieraan zijn bijdrage leveren. Het strategisch 
voorraadbeheer moet onderdeel uitmaken van de dagelijkse gang van zaken. 

Aanbevelingen 
• De basiskwaliteit ontbreekt en er is geen totaalbeeld van de kwaliteit van het gehele bezit. 

Hierdoor is het bepalen van strategieën en het opstellen van beheerplannen haast 
onmogelijk. In de beheerplannen wordt namelijk aangegeven welke maatregelen nodig 
worden geacht om te kunnen blijven voldoen aan een bepaald deel van de vraag uit de 
markt. Doordat niet bekend is in hoeverre de kwaliteit van de woningen al voldoet aan 
deze vraag of in welke mate er ingrepen noodzakelijk zijn om alsnog deze vraag te kunnen 
beantwoorden is het beheerplan niet goed af te stemmen op voorraad. Hierin kan een 
'nulmeting' van de bestaande voorraad (vaststellen van de 'basis' kwaliteit) uitkomst 
bieden. 

• De productgegevens als kwaliteit en waardering zijn niet voorhanden terwijl deze voor 
een belangrijk deel de marktpositie bepalen van een complex. Een objectieve beoordeling 
van de kwaliteit aan de hand van een score kan hierin uitkomst bieden maar eerst zal 
duidelijkheid moeten komen over de na te streven basiskwaliteit alvorens deze score kan 
worden opgezet. 

• De waardering is vast te stellen aan de hand van een onderzoek onder de bewoners van de 
verschillende marktcomplexen. Dit kan in de vonn van een enquête onder de bewoners 
waarin zowel de woning als aspecten van de woonomgeving aan de orde worden gesteld. 

• Om de product marktcombinaties goed te kunnen bepalen is het noodzakelijk 
woonvoorkeuren te bepalen waaraan een product kan worden getoetst. Hiervoor moet een 
woonvoorkeuren onderzoek worden opgezet onder de doelgroepen in de gemeente Vught. 

• Gezien de complexiteit van het traject van strategisch voorraadbeheer en de mate waarin 
het ingrijpt in de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie is het goed om een 
overgangsperiode in te stellen. Met name de nieuwe marktcomplexindeling is hierin 
bepalend. Door de eerste jaren te werken met een soort 'schaduwboekhouding' blijft een 
weg terug open en kan men geleidelijk wennen aan de nieuwe situatie. Onvoorziene 
problemen of fouten kunnen dan gaandeweg nog worden meegenomen. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerrapport "Implementatie van het strategisch Voorraadbeheer bij 
woningstichting Ons Bezit". Dit rapport doet verslag van het afstudeeronderzoek, dat in de 
periode van mei 200 I t/m juli 2002 is uitgevoerd, ter afronding van de opleiding bouwkunde, 
differentiatie Vastgoedbeheer aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Hierbij wil ik de afstudeercommissie bedanken voor hun op en vooral aanmerkingen tijdens 
het onderzoek. Verder wil ik woningstichting Ons Bezit bedanken voor het mogelijk maken 
van dit onderzoek en in het bijzonder Karin, Ad, Yvon en Gerard die mij tijdens het 
onderzoek hebben geholpen met de nodige informatie en feed back. 

Ferry van Laarhoven 

Vught, augustus 2002 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In de laatste jaren is er het nodige veranderd in de positie van sociale verhuurders ten opzichte 
van de overheid en de andere partijen op de markt. Men is meer op zichzelf aangewezen en 
moet meer en meer de concurrentie aangaan met de particuliere partijen. De vraag vanuit de 
consument is inmiddels niet meer gericht op het tekort aan woningen maar meer op de 
kwaliteit van het wonen. De grotere keuzevrijheid voor de (potentiële) huurders leidt steeds 
vaker tot overschotten in bepaalde delen van de voorraad. 

Door de grotere zelfstandigheid gaat het vervullen van de sociale opgave voor de 
volkshuisvesting gepaard met het waarborgen van de financiële continuïteit van de 
organisatie. Hierbij komt de beperking van de mogelijkheden om het bestaande bezit uit te 
breiden middels nieuwbouw waardoor men meer is aangewezen op de bestaande voorraad. 
Om ondanks de ontwikkelingen de vraag vanuit de markt nu en in de toekomst toch optimaal 
te kunnen beantwoorden is het beleid ten aanzien van de voorraad meer en meer gericht op 
toevoegen en onttrekking aan de voorraad, functieveranderingen en herpositionering van 
woningen. De combinatie van de sociale opgave en het dragen van de financiële risico's die 
gemoeid zijn met het vervullen van deze opgave zorgt voor de duidelijk verschillende positie 
van de corporatie ten opzichte van die van de particuliere partijen. 

"Woningcorporaties verkeren in de overgang. Van semi-statelijke instituties ontwikkelen zij 
zich via een 'duizend-bloemen-bloeien' - model naar een niewve maatschappelijke positie ". 
(Vulperhorst, 1999). 

Door deze veranderingen heeft het voorraadbeleid binnen de organisatie van de corporatie 
duidelijk een andere rol gekregen. Men kan niet langer meer volstaan met enkel het verhuren 
van de woningen en waarnodig het plegen van onderhoud. 
Er is een grotere behoefte aan actuele en betrouwbare beleidsgegevens wat betreft 
aanbodkenmerken, verhuur en exploitatierisico's. Veel zal ook afhangen van de manier 
waarop de corporaties zich zullen ontwikkelen wat weer voor een groot deel afhankelijk is 
van de overheid en de corporaties zelf. 

In de afgelopen jaren is hierop ingespeeld door (strategische) voorraadbeheerplannen op te 
stellen met daarin het strategisch beheren als uitgangspunt. Afhankelijk van de positie en de 
marktsituatie waarin de corporatie verkeerd zal het voorraadbeleid moeten worden aangepast 
aan de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in de omgeving. 

" Het draait in het strategisch voorraadbeleid om de vraag -v.•elke type woningen de 
corporatie met een bepaalde huurprijs, bestemd voor een specifieke doelgroep op een zeker 
moment op de markt brengt (Van der Broeke, 1998) ". 

Ferry van Laarhoven; afstudeerverslag 2002 11 



Implementatie van het Strategisch Voorraadbeheer bij woningstichting Ons Bezit 

1.2 Probleemschets 
Uit de inleiding werd al duidelijk dat het voorraadbeleid binnen een corporatie mede 
afhankelijk is van de situatie waarin de corporatie verkeerd. Corporaties beginnen met 
verschillende uitgangsposities aan het voorraadbeleid. Er zijn grote verschillen in omvang, 
financiële positie, marktpositie en concurrentiepositie maar ook zeker in bedrijfscultuur. Voor 
het opzetten van een specifiek voorraadbeleid is er behoefte aan een heldere systematiek en 
betrouwbare beleidsgegevens om gepaste beleidskeuzes t.a.v. de voorraad goed te kunnen 
maken. 

De systematiek van waaruit men komt tot de implementatie van strategisch voorraadbeheer is 
op hoofdlijnen vaak vergelijkbaar terwijl de concrete uitwerking van de diverse plannen 
veelal verschillend is. In de loop der jaren zijn er diverse bedrijven en instellingen geweest die 
ingespeeld hebben op het vraagstuk van strategisch voorraadbeheer door een methode te 
ontwikkelen voor het opzetten van strategisch voorraadbeheer binnen de organisatie van 
woningverhuurders. Er is dan ook niet echt sprake van één eenduidige systematiek die als 
onderlegger dient voor de ontwikkeling van strategisch voorraadbeleid. 

Ook woningstichting Ons Bezit in Vught heeft zich de laatste jaren actiefbeziggehouden met 
het opzetten en uitwerken van het strategisch voorraadbeheer. Hierbij zijn een aantal bureau's 
betrokken geweest. Het meest recent is het rapport van Atrivé dat men hiertoe in 1999 heeft 
laten maken. Het is gebleken dat men uit het rapport zoals het er nu ligt niet direct de juiste 
gegevens kan halen om beslissingen op te baseren en te komen tot concrete beheerplannen. 
De gehanteerde methodiek is te weinig toegespitst op de situatie van Ons Bezit en te weinig 
uitgewerkt in concrete acties. 
Deze opdracht richt zich met name dan ook op het implementeren van het voorraadbeleid en 
het komen tot concrete acties ten aanzien van de voorraad. Hiertoe zal de bestaande 
werkwijze en methodiek bij woningstichting Ons Bezit moeten worden doorgelicht en 
waarnodig worden herzien. Daarna komt het verdere implementeren van het strategisch 
voorraadbeleid aan de orde door met behulp van de herziene methodiek een uitwerking te 
maken in de vorm van een concreet "pilot" beheerplan voor een deel van de voorraad. 

1.3 Probleemstelling 
Met bovenstaande probleemschets in het achterhoofd is de probleemstelling dan als volgt te 
formuleren: 

Op welke manier kan men door evaluatie en eventuele herziening van de huidige 1rerkwijze 
het strategisch voorraadbeheer verder implementeren en daarmee komen tot 10ekomstig te 
gebruiken beheerplannen voor de woningstichting 

1.4 Doelstelling 
De doelstelling van het afstudeeronderzoek valt hiennee als volgt uiteen: 

1. Het evalueren en waarnodig herzien van de huidige werkw[jze ten aanzien van her 
strategisch voorraadbeheer en het opzetten van een format ' voor het maken van 
beheerplannen. 

2. Het uitwerken van een concreet beheerplan van een nader te bepalen pilotcomplex ' 
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1.5 Stappenplan 
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1.6 Uitwerking stappen 

Stap 1 a Literatuurstudie 
In deze stap wordt aan de hand van literatuur besproken wat er nu precies wordt verstaan 
onder strategisch voorraadbeheer wat de bepalende kenmerken zijn. Verder worden een aantal 
kenmerken besproken en hun herkomst toegelicht. Later kan dit worden gebruikt om de 
huidige methodiek te evalueren en herzieningen te bepalen. 

Stap 1 b Bespreken werkwijzen uit praktijk 
Een aantal werkwijzen worden besproken met in het achterhoofd de bevindingen uit de 
literatuurstudie. Samen met deze bevindingen uit stap 1 a wordt dit gebruikt om te komen tot 
een referentiekader waarin een beeld wordt geschapen van hoe strategisch voorraadbeleid zou 
moeten worden opgezet. 

Stap 2 Toetsing bestaande werkwijze 
In deze stap volgt de evaluatie van de bestaande werkwijze die Ons Bezit hanteert en de 
rapportage zoals deze er ligt (Atrivé 1999). Door deze af te spiegelen tegen het 
referentiekader kunnen de positieve en negatieve punten van de huidige situatie naar voor 
worden gebracht. Wat is er goed en wat juist niet? 

Stap 3 Herzieningen in huidige werkwijze 
Op basis van de uitkomst uit voorgaande stappen worden hier de "Gaps" aangegeven in de 
bestaande werkwijze en worden herzieningen aangegeven die nodig zijn om te komen tot een 
werkbare werkwijze. 

Stap 4 Uitwerken en doorvoeren herzieningen in werkwijze 
De tekortkomingen zoals deze zijn geconstateerd worden opgelost door de beoogde 
herzieningen in de werkwijze in te passen. 
Hierna kunnen de stappen worden gezet tot het uiteindelijke beheerplan. 

Stap 5 Pilot 
In deze stap zal aan de hand van de herzieningen een concrete uitwerking worden gemaakt 
van een 'pilot' complex tot een beheerplan op tactisch niveau. Hiermee komt er als het ware 
een beheerplan te liggen dat als format voor de overige te maken beheerplannen kan dienen. 

Stap 6 Conclusies en aanbevelingen 
In deze stap vindt als het ware een evaluatie plaats van het format beheerplan. Er worden 
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan ten aanzien van het onstane beheerplan en de 
totstandkoming daarvan. 
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Hoofdstuk 2: Literatuurstudie 

2.1 Inleiding 
Om te komen tot een herziening van de methodiek voor strategisch voorraadbeheer bij 
woningstichting Ons Bezit is het noodzakelijk eerst te weten wat een 'goede methode' is voor 
strategisch voorraadbeheer. Aan de hand van literatuur over dit onderwerp wordt gekeken 
naar een basis voor de ontwikkeling van het strategisch voorraadbeleid. Wat is de definitie 
van strategisch voorraadbeheer, wat wordt er onder verstaan en wat is een heldere systematiek 
om te komen tot een gedegen strategisch voorraadbeleid. Door deze 'ideale' systematiek ten 
aanzien van strategisch voorraadbeleid vast te stellen ontstaat een toetsingskader voor de 
werkwijze die er bij Ons Bezit ligt. In dit hoofdstuk wordt dit kader geschapen op basis 
waarvan een herziening van de bestaande werkwijze mogelijk wordt gemaakt. 

2.2 De definitie van strategisch voorraadbeheer 
Als instrument voor non-profit verhuurders is het 'strategisch beheren' met name sinds de 
verzelfstandiging van de woningcorporaties steeds belangrijker geworden. Deze ontwikkeling 
met daarbij de marktontwikkelingen heeft de corporaties ertoe gedwongen de concurrentie 
aan te gaan met particuliere partijen op de markt. 
Door de terugtred van de overheid en daarmee dus de grotere zelfstandigheid is het 
marktrisico voor de non-profit verhuurder groter geworden. Bij strategisch voorraadbeheer 
staat dit marktrisico centraal en kan er beleid gemaakt worden op de toekomst die er voor de 
voorraad ligt in de markt. 

Met het maken van dit 'strategische beleid' en de bijbehorende plannen houden velen zich 
bezig en zoals gezegd gaan zij op verschillende manieren om met de uitwerking. Evenals deze 
verschillende opvattingen varieert ook de naamgeving en definitie die door partijen wordt 
gehanteerd voor strategisch voorraadbeheer. Een aantal gehanteerde definiëringen zijn: 

"Strategisch voorraadbeheer is een middel om beleidsdoelstellingen te bereiken. Het gaat met 
name om het afstemmen van aanbod op de vraag, om het realiseren van de sociale 
taakstelling, om het benutten van kansen en het genereren van middelen die vervolgens ook 
efficiënt en doelmatig ingezet moeten worden" (Vari Ginneken, 1992). 

"Het strategisch woningbeheer omvat een geheel van beslissingen met betrekking tot het 
beheren, uitbreiden en afstoten van woningen afgestemd op de ontwikkelingen van vraag en 
aanbod voor langere termijn" (DHV, 1999). 

"Het marktgericht beheren en (her)ontwikkelen van de woningbouwportefeuille op basis van 
de verwachte ontwikkelingen op langere termijn in de markt van de corporatie 
"(Woningstichting Ons Bezit, 1997). 

Deze drie definities omschrijven in hoofdlijnen alle drie wat strategisch voorraadbeheer 
inhoudt. Naar mijn idee zijn ze alledrie echter niet volledig. Zo heeft het strategisch 
voorraadbeheer niet alleen invloed op de lange termijn. Het beleid wordt gericht op de lange 
tennijn maar moet worden vertaald naar korte termijn beslissingen ten aanzien van de 
voorraad. Dit komt mijns inziens te weinig naar voren in de definitie van DHV. Hierbij komt 
dat de beleidsdoelstellingen die de organisatie zich stelt sterk bepalen welke richting men op 
gaat met de voorraad. Dit is niet alleen afhankelijk van de verwachte ontwikkelingen, zoals 
gesteld in de definitie van Ons Bezit. Het beleid kan immers juist op totaal andere 
ontwikkelingen gericht worden. De definitie die Van den Broeke (1995) hanteert is hierin dan 
ook vollediger en omvat alle aspecten die een rol spelen bij strategisch voorraadbeheer. Zijn 
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definitie, die hieronder is omschreven, zal in dit onderzoek dan ook worden gehanteerd als 
definitie voor Strategisch Voorraadbeheer. 

"Het strategisch voorraadbeleid omvat alle activiteiten die een woningbeheerder in onderlinge 
samenhang als onderdeel van een marktgerichte, strategische, en integrale visie ontplooit. 
Deze activiteiten hebben tot doel om de woningvoorraad op kortere en langere tennijn in 
overeenstemming te houden, en lof te brengen met de zich ontwikkelde marktvraag en de 
bedrijfsdoelen van de verhuurder" (Van den Broeke, 1995). 

Van den Broeke ( 1995) spreekt in zijn definitie van strategisch voorraadhele id. Bij deze 
definitie passen volgens hem echter ook een aantal andere termen die door anderen 
gehanteerd worden namelijk: 
- Strategisch woningbeheer (Smeets, 1993; DHV-AIB, 1995) 

Strategisch voorraadbeheer (Bouwhulp en Cernpanen in V-plus 1992) 
- Investeringsbeleid (Coopers en Lybrand, 1995) 
- Integraal voorraadbeheer (Van Vliet, 1993) 
- Marktgericht vastgoedbeheer (Akro Consult in V -plus, 1992) 

Voor dit onderzoek is het echter niet direct van belang wat de beste benaming is die 
gehanteerd kan worden. In principe wordt er in dit onderzoek gesproken van strategisch 
voorraadbeheer of strategisch woningbeheer. Als er echter een andere term opduikt heeft dit 
geen andere betekenis en is dit gebaseerd op willekeur. 
Nu de definiëring van strategisch voorraadbeheer duidelijk is wordt er vervolgens ingegaan 
op de oorsprong van het strategisch voorraadbeheer. 

2.3 Strategisch Voorraadbeheer; een afgeleide van Strategische Marketing Planning 
Strategisch voorraadbeheer is afgeleid uit de bedrijfskunde en wel van het strategisch 
management wat onderdeel uitmaakt van het strategisch marketing planningsproces. Het 
strategisch marketing planningsproces bestaat in principe uit een drietal niveaus. Het 
strategisch management, strategische planning en strategische marketing. Om de achtergrond 
van het strategisch voorraadbeheer duidelijk te krijgen wordt het strategisch marketing 
planningsproces met zijn verschillende niveaus nader toegelicht. 

Strategische planning 
Ontwikkelingen, als het wegvallen van grenzen, bieden enerzijds kansen voor ondernemingen 
maar zorgen anderzijds voor bedreigingen doordat de concurrentie groter wordt. De 
ondernemingen kunnen strategische planning als middel inzetten om met de toenemende 
onzekerheden in de toekomst zoveel mogelijk rekening te kunnen houden. 
Strategische planning is erop gericht om vanuit de situatie van de onderneming doelstellingen 
te formuleren en een strategie te bepalen voor de langere termijn. Met lange tennijn wordt 
hier bedoeld een periode langer dan een jaar en dan bijvoorbeeld drie of vijf jaar. Als 
belangrijke eigenschappen van strategische planning zijn dan te noemen: 
Een externe oriëntatie wat inhoudt dat er ontwikkelingen worden meegenomen uit de gehele 
externe omgeving van een onderneming en een lange termijn oriëntatie wat inhoudt dat er 
strategieën worden opgesteld voor de langere termijn (2 tot 5 jaar) die uiteindelijk worden 
doorvertaald in korte termijn beslissingen oftewel tactische en operationele beslissingen. Die 
moeten leiden tot beheerplannen respectievelijk actieplannen. 
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Met het bepalen van de strategie worden de richting waarin men actief wil zijn en benodigde 
middelen voor een langere tijd vastgelegd. Men moet in de strategie wel gedegen rekening 
houden met onvoorziene omstandigheden waardoor de strategie zal moeten worden bijgesteld. 

Strategisch management 
"Strategische planning is van invloed op alle functionele gebieden binnen een onderneming. 
Het heeft zijn uitwerking op alle afdelingen en takken van de organisatie. Zoals bij voorbeeld 
financiën en personeel. 
Binnen de onderneming heeft dit dan ook gevolgen voor alle afdelingen en takken van de 
organisatie. Alles moet goed op elkaar worden afgestemd. Wanneer een nieuwe richting 
wordt gekozen in de strategie is het zaak dat alle functionele gebieden binnen de organisatie 
hierin meegaan en zich hierop richten. Deze taak van afstemming en coördinatie is onderdeel 
van het strategisch management. Het strategisch management omvat alle strategische 
planningsactiviteiten binnen een onderneming. 

Strategische marketing 
Bij strategische marketing gaat het om de onderdelen van het strategische planningsproces die 
gericht zijn op de marketing. Hierbij moet gekomen worden tot strategieën richting 
afzetmarkten. De activiteiten op het gebied van marketing worden verricht vanuit een 
bepaalde visie die de onderneming voor ogen heeft. Deze visie wordt veelal marketingconcept 
genoemd. Het uitgangspunt van deze theorie is dat : 

Een onderneming afnemersgericht dient te zijn. 
Een onderneming zich dient te richten op het realiseren van verdedigbare 
concurrentievoordelen van producten en markten. 
Waarbij de voordelen zijn gebaseerd op lange termijn belangen van afnemers en 
waarvoor de ondernemer initiatieven dient te ondernemen. 
Waarbij de voordelen kunnen zijn gebaseerd op goede relaties met diverse 
belangengroepen binnen en buiten de organisatie, zoals werknemers, 
kapitaalverschaffers, afnemers, leveranciers en concurrenten. 

De taken van de strategische marketing zijn volgens Alsem ( 1998) samen te vatten in een 
tweetal doelstellingen (kerntaken), namelijk het beantwoorden van de volgende vragen: 

I. Waar (en wanneer) gaat men concurreren? Het betreft hier de keuze van markten, posities 
en perioden. 

2. Hoe gaat men concurreren? Dit betreft de keuze van het verdedigbaar 
concurrentievoordeel inclusief positionering, doelgroepbepaling en segmentatie, en 
vaststelling van de doelstellingen met betrekking tot de inzet van marktinstrumenten. 

Uit deze theorie blijkt dat strategische marketting planning een belangrijk onderdeel van 
strategisch management is. De bepaling van de markt waarop men zich wil richten is een zeer 
belangrijke beslissing en vormt de basis van de strategie van de onderneming. 
Om de doelstellingen te kunnen behalen is het noodzakelijk de volgende strategische 
marketing-activiteiten te verrichten: 

Het analyseren van de mogelijkheden door het uitvoeren van een interne en externe 
analyse. 
Het onderhandelen met andere belangengroepen binnen de onderneming en het 
management. 
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Het nemen van beslissingen en het vastleggen van deze beslissingen in plannen. 
Het coördineren van de beslissingen. 
Het evalueren van de resultaten en het toetsen aan de doelstellingen. 

2.4 Marktgerichtheid 
De uitgangspunten die genoemd zijn komen overeen met wat er in de marketingliteratuur met 
marktgerichtheid wordt aangeduid. Uit deze uitgangspunten wordt duidelijk dat organisaties 
zich moeten richten op de markt. Marktgerichtheid is noodzakelijk om te kunnen komen tot 
een richting en een strategie voor de toekomst. Marktgericht betekent dat het beleid wordt 
afgestemd op de marktvraag. Deze afstemming heeft de nodige uitwerking op de organisatie 
die ook marktgericht zal moeten gaan werken. We kunnen spreken van marktgericht werken 
als een organisatie de producten en diensten zodanig op de klant afstemt dat er wordt 
tegemoetgekomen aan de behoefte binnen het marktgebied dat men in de doelstellingen 
benoemd heeft. Dit vraagt om samenwerking tussen de verschillende afdelingen van de 
organisatie om vanuit alle invalshoeken te komen tot het meest gunstige aanbod. Voor 
ondernemingen is het van levensbelang om het marketingconcept in te zetten en het 
marktgerichte denken onderdeel te maken van de bedrijfscultuur. Pas als dit het geval is kan 
de organisatie zodanig worden opgezet dat er door alle afdelingen marktgericht gewerkt kan 
worden. 

2.5 Kort overzicht van het strategisch marketing planningsproces 
Het strategisch marketing planningsproces geeft aan op welke manier een onderneming de 
ontwikkelingen in de omgeving dient te analyseren en vervolgens te verwerken naar 
doelstellingen en strategieën. In de marketing literatuur wordt door auteurs op verschillende 
manieren de stappen geschetst die nodig zijn om tot een strategie te komen. Hier wordt aan de 
hand van de stappen die Alsem (1998) onderscheid een kort overzicht gegeven. In de eerste 
stap vindt vaak een marktafbakening plaats die al in de missie van de organisatie is 
omschreven. 
Wat daarna in nagenoeg alle literatuur wordt gebruikt is een combinatie van een interne 
(organisatie) en externe (omgeving) analyse die als basis wordt gebruikt voor het opstellen 
van de doelstellingen en strategieën. Vervolgens worden de resultaten van de interne en 
externe analyse samengebracht middels een match. Deze stappen tezamen vormen het 
analytische gedeelte van het planningsproces. 
Hierna worden ondernemingsdoelstellingen en -strategieën gekozen die ook zijn gebaseerd 
op andere gebieden zoals financiële -en arbeidsmarkt. Dan worden de doelstellingen en 
strategieën gekozen. Deze beslissingen worden vastgelegd in een marketingplan. Deze laatste 
stappen vormen het strategische deel van het planningsproces. Dit is hetgene dat ook bij 
Strategisch voorraadbeheer plaatsvindt. 
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Het totale schema ziet er dan als volgt uit: 

Figuur 2. 1: schema marketingplanningsproces 

I Missie en marktdefinitie I 
~ ~ 

INTERNE ANALYSE EXTERNE ANALYSE 

Recapitulatie- en evaluatie- Analyse en voorspelling van kans 
Strategie: probleemherkenning en bedreigingen: 

Bepaling sterke en zwakke Bedrijfstakanalyse 
Punten macro-omgevingsfactoren 

bedrijfstakstructuurfactoren 
geaggregeerde marktfactoren 

Afnemersanalyse 
Percepties en gedrag distribuanten 

Distributie-analyse 
distributiestructuur en gedrag 
distribuanten 

Concurrentenanalyse 
Gedrag concurrenten 

• • Strategische analyses en definiëring st rategische opties 
SWOT, portfolio-analyse, PIMS, voospellen, modellen, marketinginformatiesystemen 

.. 
Keuze ondernemingsdoelstellingen en strategieën 
- Ondernemingsdoelstellingen 
- Ondernemersstrategieën en investeringsbeslissingen 
- Concurrentieverminderde strategieën 

J I 
• 

Marketing- en instrumentdoelstellingen en -strategieën 
- Marketingdoelstelling: gewenste positie producten en investeringsbeslissingen 
- Marketingstrategie: Keuze doelgroep Positionering 

Marktinstrument beslissingen Beslissingen andere functionele gebieden 
product distributie RenD personeel 
Prijs 
verkooobevordering inkoop logistiek productie 

.. 
Marketingplan 
uitvoering 

Bra n: Alsem 1998 I 
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Alsem geeft hierbij een aantal verschillen aan ten opzichte van andere in de literatuur 
gebruikte methoden. De volgende kenmerken zijn hierin te onderscheiden: 

Het starten van het proces vanuit het definiëren van de huidige markt. 
Het voorop plaatsen van de interne analyse; dit is gedaan omdat volgens Alsem hierdoor 
een eerste probleemherkenning plaatsvindt. 
De expliciete onderscheiding van de stap strategische analyses waar de SWOT een 
onderdeel vanuit maakt. Dit is gedaan om een koppeling te krijgen tussen interne en 
externe analyse. 
De plaats van de portfolioanalyse na de interne en externe analyse in plaats van 
onderdeel van de interne analyse. 
Het onderbrengen van de macro- omgevingsanalyse in de bedrijfstakanalyse. Dit is 
gedaan omdat omgevingsfactoren per definitie van invloed zijn op de gehele markt en 
dus van belang zijn voor de analyse van marktfactoren. 

2.6 Marketing en Strategisch voorraadbeheer 
Marketing en marktgericht werken is voor woningcorporaties de laatste jaren steeds 
belangrijker geworden om ondanks de ontwikkelingen steeds maar aan de vraag vanuit de 
markt te kunnen beantwoorden. De vraag is veranderd van een kwantitatieve naar een 
complexere kwalitatieve vraag. De corporatie als zelfstandige partij op de markt van 
woningverhuurders moet haar doelen en strategieën meer gaan richten op deze 
vraagontwikkelingen op de markt. Om de woningen 'in de markt' te houden is het 
noodzakelijk om de geboden kwaliteit zo optimaal mogelijk af te stemmen op de wensen en 
mogelijkheden van bepaalde klantsegmenten (Smeets, 1998). 

Van Toledo (1985) omschrijft marketing als een ruilrelatie. "Marketing is de analyse, 
planning, uitvoering en evaluatie van zorgvuldig opgestelde programma's (marketingmixen), 
die gericht zijn op het vergemakkelijken en tot stand brengen van vrijwillige ruiltransacties 
tussen organisaties en hun behoefte -afhankelijke betrokkenen met het doel, middels het zo 
volledig mogelijk bevredigen van de behoefte van de betrokkenen, de korte en lange 
tennijndoelstellingen van de organisatie (het continuïteitsperspectief) zo goed mogelijk 
proberen waar te maken". 
Voor de corporatie betekent dit dat men met het strategisch voorraadbeheer (zorgvuldig 
opgestelde programma) zodanig op de behoeften van de huurders (behoefte afhankelijke 
betrokkene) inspelen en daardoor het aantal huurtransacties vergroten. (tot stand brengen van 
vrijwillige ruiltransacties). Hierdoor kunnen de korte en lange termijn doelstellingen van de 
woningstichting waargemaakt worden. 
Er wordt dan verschil gemaakt in marketingstrategie, marketingprogramma en het 
marketingplan enerzijds en strategische, tactische en operationele marketing anderzijds. 
Hierbij is het zo dat in de marketingstrategie de richting wordt omschreven waarlangs de 
gestelde marketing doelen kunnen worden bereikt. Het marketingplan (strategisch 
voorraadbeheer) vormt de basis waarin stap voor stap staat omschreven op welke manier men 
instrumenten moet inzetten om uiteindelijk de doelen te kunnen bereiken. Vanuit het 
organisatieniveau is het marketingbeleid te zien als een beleidsonderdeel wat kan worden 
onderverdeeld naar drie niveau's. Het strategisch niveau waar wordt gewerkt aan de lange 
termijn door scenario's voor de toekomst te omschrijven. 
Op het tactisch niveau moet steeds weer worden ingespeeld op veranderingen in de markt. 
Het operationele niveau is uiteindelijk het niveau waar de dagelijkse activiteiten plaatsvinden 
en dus ook de klantcontacten plaatsvinden. 
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2. 7 Marktgericht, een kenmerk van strategisch voorraadbeheer 
Uit de definitie van strategisch voorraadbeheer is duidelijk worden dat er binnen het 
voorraadbeleid activiteiten ontplooit worden op het gebied van marktgerichtheid. Vanuit de 
marketingliteratuur is al aangegeven dat marktgericht werken van groot belang is voor 
ondernemingen en het strategisch marketing planningsproces. Voor de corporatie betekent de 
marktgerichtheid ook dat zij hun doelen en strategieën afstemmen op de vraag vanuit de 
markt. 

Van der Broeke (1998) merkt op dat het begrip 'markt' hierin voor de corporatie geen 
eenduidig begrip is omdat men tegenwoordig als het ware actief is op twee verschillende 
markten namelijk de sociale en de commerciële markt. 
Hierdoor is men niet in staat geheel marktconform te handelen. De corporatie kan het beleid 
wel afstemmen op de marktvraag maar is andersom niet in staat om altijd marktvolgend haar 
prijzen te bepalen terwijl dit ook een aspect is van het marktgericht werken. Bij het opstellen 
van beleidsactiviteiten in het kader van strategisch voorraadbeheer is het zaak dit mee te 
nemen bij het ontwikkelen van plannen. 

Marktgerichtheid betekent gericht op de vraag vanuit de markt oftewel vanuit de klant. Het 
vraagt dus om een klantgerichte benadering van de corporatie. Dit vraagt binnen de 
organisatie van de woningcorporatie een integrale benadering van de afdelingen onderling. 
Men moet af van het 'oude systeem' waarin de afdelingen ieder het eigen deel van het 
woningbeheer voor handen nam. 

Om de klant optimaal te kunnen bedienen moeten verschillende disciplines worden 
samengepakt zodat er eenduidig gereageerd kan worden op klantvraagstukken. Dit betekent 
voor het Strategisch voorraadbeheer dan ook dat dit gedragen moet worden door de 
verschillende afdelingen het moet een gemeenschappelijk product zijn waar ieder achter kan 
staan. 

2.8 Strategische besluitvorming 
Het strategisch voorraadbeleid vraagt dus een integrale aanpak waarbij alle afdelingen worden 
betrokken. Zonder afstemming kan er niet gekomen worden tot strategische keuzes. 
De analyses en strategiebepaling moeten integraal worden ontwikkeld. Er is een duidelijke 
interactie nodig tussen de verschillende afdelingen om strategische besluitvorming mogelijk 
te maken. Het proces van strategische besluitvorming moet worden opgezet aan de hand van 
een aantal stappen: 

1. probleemidentificatie 
2. informatievergaring 
3. ontwikkeling van mogelijke oplossingen 
4. evaluatie van alternatieven 
5. keuze oplossing 
6. implementatie 

Wanneer de slag naar het strategisch voorraadbeleid binnen de corporatie wordt gemaakt 
kunnen de volgende stappen worden onderscheiden om te komen tot een gedegen proces voor 
strategisch voorraadbeheer. Hierbij zijn de stappen 3, ontwikkeling van mogelijke 
oplossingen en 4, evaluatie van alternatieven ineen genomen in de stap strategische opties en 
keuzes. 

9. definiëren missie 
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10. strategische analyses (feitelijk versus gewenst) 
11. SWOT 
12. Product -marktcombinaties 
13. Portfolio -analyse 
14. Strategische opties en keuzes 
15. Tactische planning en afstemming instrumenten 
16. Utvoering en Evaluatie. 

Deze stappen vormen in principe de basis van het strategisch voorraadbeheer. Aan de hand 
van deze stappen wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de beleids, beheer en 
activiteitenplannen. 

2.9 Bouwstenen voor Strategisch voorraadbeheer 
Om toekomstig beleid te maken voor de voorraad en dit door te kunnen vertalen naar 
beheerplannen moet worden bepaald hoe de marktpositie van de verschillende complexen is 
en welke ingrepen gedaan moeten worden om deze positie te optimaliseren. De 
prestatiemeting is onderdeel van een breder informatiesysteem ten behoeve van strategisch 
woningbeheer op object- en portefeuilleniveau (Smeets, 1999). Deze methodiek biedt 
bouwstenen voor het maken van strategische keuzes ten aanzien van kwaliteit-, prijs,- en 
doelgroepenbeleid. Voor het maken van beleid ten aanzien van de voorraad is dan inzicht 
nodig in: 

de verhuurbaarheid van complexen; 
de prestaties van woning en woonomgeving en de prijs /prestatieverhouding; 
de relatieve marktpositie van de complexen onderling; 
de waardering van de geboden prestatie 
de mate van afstemming tussen geboden en gevraagde prestatie. 

Zonder deze gegevens is het moeilijk om tot een gedegen voorraadbeleid te komen. Binnen de 
organisatie van de corporatie is het dus zaak om deze gegevens te verzamelen zodat het 
nodige inzicht te verkrijgen is. Voor het verkrijgen van deze inzichten zijn in verschillende 
methodieken instrumenten ontwikkeld die deze gegevens tastbaar en verwerkbaar maken 
zodat hiermee plannen gemaakt kunnen worden. 

2.10 Een kort overzicht van het proces van Strategisch Voorraadbeheer 
Nu in hoofdlijnen is aangegeven welke zaken er zoal belangrijk zijn bij strategisch 
voorraadbeheer en waarop het is gebaseerd volgt er een overzicht van het totale proces van 
strategisch voorraadbeheer waarin deze zaken zoveel mogelijk zijn meegenomen. 
Vanuit de meer marktgerichte, strategische wijze van denken werden de laatste jaren 
strategische voorraadbeheerplannen opgesteld met strategisch beheren als uitgangspunt. 
Op basis van een inventarisatie van de bestaande toestand wordt daarin een visie 
geformuleerd op de toekomst van de verschillende delen van de voorraad. 

Strategisch voorraadbeheer is dan ook niet meer dan een werkmethode die het mogelijk maakt 
om een voorraad woningen op een marktgerichte manier te beheren en geschikt te houden 
voor de vraag vanuit zowel de Jokale als de regionale markt. Het strategisch voorraadbeheer 
vraagt inmiddels om een integrale benadering vanuit de organisatie van de woningaanbieder 
waarbij het totale beleid van de organisatie hierop moet worden afgestemd. Door deze 
integrale aanpak van beheer vervalt de min of meer traditionele scheiding tussen fysiek-
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technisch beheer, ruimtelijk- functioneel beheer, sociaal maatschappelijk beheer en financieel 
beheer. 

Het is zeker geen machine waar oplossingen en keuzes uit rollen. Maar een methode waar met 
behulp van diverse instrumenten informatie wordt gegenereerd om keuzes zo onderbouwd 
mogelijk te kunnen maken. 

Het strategisch voorraadbeheer als afgeleide van het strategische marketing planningsproces 
omvat een drietal niveaus: strategisch niveau, tactisch niveau en operationeel niveau waarop 
verschillende uitwerkingen voor het voorraadbeleidsplan worden opgesteld. 

• Strategisch niveau 
Op dit niveau wordt de richting bepaald waarin de organisatie zich de 
komende jaren wil ontwikkelen. Op basis van de omschreven missie en 
beleidsdoelstellingen en een verkenning van de huidige marktsituatie 
wordt een beleidsplan gemaakt waarin de strategische planning voor de 
langere termijn is bepaald. 

• Tactisch niveau 
Hier worden de strategische doelstellingen vertaald naar concrete plannen 
voor de middellange termijn. Deze doelstellingen worden vertaald naar 
beheerplannen voor de verschillende beheereenheden. 

• Operationeel niveau 
Hier vindt de uitwerking plaats van de beheerplannen tot actieplannen. 
In deze actieplannen wordt concreet aangegeven welke acties worden 
verwacht om de doelen uit de beheerplannen van het tactische niveau te 
verwezenlijken door veranderingen en I of verbeteringen door te voeren. 
Dit operationele niveau is uitsluitend gericht op de korte termijn. 

Om te komen tot deze deelplannen die tezamen 'het strategische voorraadbeheerplan' vormen 
moeten er een aantal stappen worden doorlopen. Het is nu duidelijk wat wordt verstaan onder 
strategisch voorraadbeheer en wat er zoal bij komt kijken. Het proces dat moet leiden tot de 
uiteindelijke beleidskeuzes wordt hier toegelicht aan de hand van het procesmodel dat Van 
den Broeke ( 1998) heeft opgesteld. 

Dit model geeft aan welke fasen er zijn, welke beslismomenten er kunnen worden 
onderscheiden en welk type beleidsgegevens er nodig zijn. Het model bestaat uit de volgende 
vijf fasen: 

1. Hier vinden activiteiten plaats gericht op het leggen van de basis voor het strategisch 
voorraadbeleid. Hier vinden onder andere een omgevingsanalyse, een marktverkenning, 
een inventarisatie van het bestaande beleid, een analyse van de financiële uitgangspositie 
van de corporatie, het definiëren en bepalen van de verschillende doelgroepen en het 
indelen van het bezit in productgroepen en van klanten in klantgroepen plaats. 

2. In fase twee worden de doelstellingen uitgewerkt, het bezit gesegmenteerd in 
marktclusters, het vervaardigen van een databestand voor de analyse van aanbod-, 
verhuur- en exploitatiekenmerken, het uitvoeren van portfolioanalyses en de ontwikkeling 
van een eerste beleidsrichting per doelgroep. 

3. In deze fase worden de plannen per marktcluster of productgroep verder uitgewerkt. Er 
vinden hier aanvullende analyse plaats die meer inzicht geven in de specifieke kwaliteit of 
mogelijke problemen van delen van het bezit. Deze aanvullende analyses richten zich op 
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de delen van de voorraad die een verhuurbaarheids of exploitatieprobleem hebben. Er 
worden eerste beleidsvoorstellen opgesteld. 

4. In fase 4 vindt de financiële toetsing plaats van de eerste beleidsvoorstellen en worden de 
marktclusterprogramma's getoetst aan de doelstellingen uit de eerste fasen. 

5. Hier wordt uiteindelijk gewerkt aan de implementatie van de marktclusterplannen en de 
monitoring. Welke gegevens heeft men nodig om het gevoerde beleid te kunnen toetsen. 
Heeft dit gevolgen voor de organisatie van de informatievoorziening. 

Aan de hand van deze hoofdfasen worden er een aantal stappen uitgewerkt waar telkens weer 
specifieke gegevens nodig zijn. Uiteindelijk kan er zo worden toegewerkt naar beheer en 
activiteitenplannen. 

2.11 Beheerplan 
Het uiteindelijke resultaat van dit onderzoek moet een format beheerplan worden voor de 
situatie van woningstichting Ons Bezit. Hier zal dan ook vanuit het bovenvernoemde proces 
een verdere uitwerking van stappen worden gegeven die moeten leiden tot dit uiteindelijke 
beheerplan. Vanuit de fasen uit het procesmodel worden een aantal deelstappen genomen om 
te komen tot een beheerplan. 

Een beheerplan is een verzameling van beheeractiviteiten voor een bepaald complex. 
Dit wordt in een totaaloverzicht samengebracht waannee het uiteindelijke beheerplan een feit 
is. De stappen die genomen moeten worden voor het opzetten van het uiteindelijke beheerplan 
vormt als het ware de implementatie. 
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Hoofdstuk 3: Werkwijzen uit de praktijk 

3.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk is getracht duidelijk te krijgen wat strategisch voorraadbeheer 
inhoud en binnen welk kader er mee wordt gewerkt. De invulling die er verder aan wordt 
gegeven is veelal verschillend. In de loop der jaren hebben diverse bedrijven en instellingen 
ingespeeld op het vraagstuk van strategisch voorraadbeheer door een eigen methode te 
ontwikkelen voor de implementatie van het strategisch voorraadbeheer. Hieronder worden een 
aantal van deze methoden behandeld om later als referentie te kunnen gebruiken bij de 
toetsing van de werkwijze van Ons Bezit. 

3.2 Methode van der Flier 
De methode waarmee adviesbureau van der Flier werkt heet het integraal woningbeheerplan 
en is zoals Van derFlier omschrijft een methodiek om beheerplannen op strategisch en 
operationeel niveau handen en voeten te geven. Van der Flier werkt toe naar een koppeling 
van de producten van de woningverhuurder, de plaatselijke markt en de financiële situatie van 
de woningverhuurder. Om te komen tot een beheerplan voor de eenheden van de 
woningverhuurder wordt gewerkt met een stappenplan dat in hoofdlijnen bestaat uit een 
viertal hoofdstappen namelijk: 

Stap I Het structureren van informatie 
In deze stap wordt de informatie van de verschillende complexen zoals woningtype, 
bouwjaar, aantal slaapkamers, huumiveau, punten en puntprijs op eenduidige gestructureerde 
wijze bij elkaar gebracht. Deze verzameling van product en marktinformatie vormt de basis 
van de verdere uitwerking. 

Stap 2 Woonkwaliteit in beeld. inclusie(de financiële consequenties 
Op basis van een woningclassificatie systeem wordt de woningkwaliteit van het bezit in beeld 
gebracht. De plus en minpunten worden op deze manier naar voren gehaald. Op een 
objectieve manier ontstaat zo een vergelijking van de complexen. In de methodiek wordt 
ineens mee zichtbaar gemaakt wat de financiële consequenties zijn van het oplossen van de 
eventuele knelpunten. 

Stap 3 Markt in beeld 
Hier wordt geïnventariseerd welke marktinformatie er voor handen is binnen de organisatie. 
De informatie die voor handen is onder andere vanuit het aanbodmodel, uitgevoerde 
woningmarktonderzoeken en kennis van werknemers wordt gebruikt om een 
analyse te maken. In het geval er te weinig informatie voor handen is wordt er met behulp van 
de methode Parthenon een aanvullend onderzoek verricht. 

Stap 4 Koppeling product - markt-financiën 
In deze stap wordt getoetst aan de markt of de gekozen referentiekwaliteit geleverd moet 
worden of dat dit niet nodig is. Door de koppeling met voorgaande stappen kunnen de 
toekomstscenario's in beeld. 
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Figuur 3.1: Stappenplan van derFlier 

STRUCTUREREN 

INFORMATIE 

WOONKWALITEIT 

IN BEELD 

MARKT 

IN BEELD 

KOPPELING 

PRODUCT MARKT 

FINANCIEN 

In deze stap worden gegevens als doelgroep, woningtype, aantal slaapkamers, aantal woningen, 

huurprijs, puntprijs en WOZ-waarde verzameld. 

Met behulp van een woningclassificatie systeem wordt de woonkwaliteit van woningen en 

woonomgeving gemeten wat infonnatie over pluspunten en knelpunten oplevett. 

Er wordt een analyse gemaakt van de marktsituatie met behulp van informatie vanuit de organisatie 

zoals uitgevoerde onderzoeken, informatie uit het aanbodmodel en kennis bij werknemers. Indien 

niet voldoende informatie voor handen is dan wordt met behulp van een methode 'Parthenon' 

geheten een aanvullend onderzoek verricht. 

Deze stap valt uiteen in de volgende stappen: 

Toetsen aan de markt of de gekozen referenliekwaliteit moet worden geleverd. 

De marktpositie van de complexen I PMC"s wordt bepaald. 

Met de marktpositie als uitgangspunt wordt per complex/ PMC de financiële kwaliteit bepaald met toekomst 

scenario· s. 

Het investeringsniveau wordt bepaald door te bepalen welke effecten de verbetering van het kwaliteitsniveau 

heeft op het verhuurperspectief van de complexen. 

Bepalen van de marktpositie van de complexen bij gewijzigd of ongewijzigd beleid. Markthuur wordt 

bepaald. 

Bedrijfswaardeberekening m.b.v. marktpositie als uit~'llngspunt 

Portfolioanalyse 

Scenario 's I strategische keuzes 
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3.3 Methode Brinkgroep 

INVENTARISATIE VRAAG 

HUISVESTINGSDIENSTEN 

I. Wie is onze doelgroep? 

huishoudenssamenstelling 

huishoudenstype 

leeftijdsopbouw en sociale categ01ie 

2. Wat zijn de wensen van de doelgroep? 

gewenste kwaliteit woonomgeving 

gewenste kwaliteit van de woning 

gewenste prijs/kwaliteit 

gewenste serviceniveau 

3. Wat zijn de wensen van de corporatie? 

het nagestreefde imago 

de visie van de toekomst stichting 

eisen rentabiliteit en bedri jfswaarde 

FORMULEREN DOELSTELLINGEN 

INVENTARISATIE AANBOD 

HUISVESTINGSDIENSTEN 

OPSTELLEN OVERZICHT EVENTUELE 

KNELPUNTEN 

FORMULEREN STRATEGIE 

Ferry van Laarhoven; afstudeerverslag 2002 

In drie stappen wordt duidelijk hoe de vraag naar 
huisvestingsdiensten er uit ziet. 
Met behulp van de resultaten kunnen concrete doelstellingen 
worden geformuleerd. 
I. Hier moet worden vastgesteld wie de klant is van de 

woningstichting. Het gaat hierbij om het beeld dat het 
bestuur en de directie hebben over de doelgroep als over 
de feitelijke invulling. 

2. Er moet een beeld ontstaan van de wensen van de 
doelgroep. Dit gebeurt op basis van invulformulieren aan 
de bewonerscommissie en het in kaart brengen van de 
ontwikkeling in woonwensen van de doelgroep. 
Belangrijk is om in dit deel een samenhang te krijgen 
tussen de verschillende wensen en de prioriteit hierbij 
aan te geven. 

3. Ook de woningstichting heeft wensen en ideeën. Om tot 
een integraal beeld te komen moeten deze ook in beeld 
worden gebracht. Het gaat om wensen met betrekking 
tot het op een gezonde manier invulling geven aan de 
bedrijfsvoering. 

Uit de drie inventarisaties uit de eerste stap worden 
doelstellingen gefonnuleerd. Hierbij moet aandacht worden 
gegeven aan de samenhang tussen de verschillende wensen. 
De doelstellingen moeten worden gecategoriseerd en 
geconcretiseerd . Ook moet er onderscheid gemaakt worden in 
korte en lange termijn doelstellingen. 

Door de huidige portefeuille en het huidige niveau van 
dienstverlening door te lichten moet er inzicht komen in het 
prestatieniveau van huisvestingsdiensten. Het gaat om 
aspecten die betrekking hebben op woning en woonomgeving 
als ook het aangeboden serviceniveau van de woningstichting. 
Voor de inventarisatie van de technische kwaliteit wordt ervan 
uitgegaan dat deze gegevens voorhanden zijn. Met betrekking 
tot een aantal kwalitatieve aspecten van woning en 
woonomgeving zal gedeeltelijk.nader onderzoek moeten 
komen. ·· 

Op basis van voorgaande stappen kan een match gemaakt 
worden. Hier wordt de vraag afgezet tegen het beschikbare 
aanbod aan huisvestingsdiensten. De door de woningstichting 
geformuleerde doelstellingen spelen in deze een belangrijke 
rol. De match levert een overzicht op van mogelijke 
knelpunten. Knelpunten zijn in deze tekortkomingen in het 
aanbod van diensten. 

Op basis van de knelpunten in relatie tot de 
geformuleerde doelstellingen wordt er een strategie 
uitgezet. Op basis van de strategie worden scenmio's 
uitgezet met concrete maatregelen. Uiteindelijk leidt dit 
tot activiteitenplannen. 
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3.4 Methode Atrivé (voorheen Marco Polis advies) 
Deze methode is uiteindelijk gehanteerd bij het opzetten van een strategisch 
voorraadbeheerplan voor woningstichting Ons Bezit en zallater tijdens de toetsing van de 
huidige werkwijze nog uitgebreid aan bod komen. Hier wordt in hoofdlijnen even stilgestaan 
bij de methode om een vergelijking te kunnen maken met andere methoden. 

De methodiek die Atrivé hanteert gaat uit van een viertal hoofdfasen: 

I. Introductie en vaststellen referentiekader 
2. Analyse marktpositie woningvoorraad 
3. Strategiebepaling 
4. Formuleren beheermaatregelen 

De fasen worden tijdens de evaluatie verder besproken De meest omvattende fase qua 
tijdsbesteding is de analyse van de marktpositie van de woningvoorraad. Deze fase valt dan 
ook uiteen in vijf deelfasen. Weergegeven in de vorm van een stappenplan komt er dit als 
volgt uit te zien: 
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Figuur 3.3: Stappenplan Atrivé 

Introductie en vaststellen 

referentiekader 

Analyse woningvoorraad 

1. Definitie marktcomplexen 

en doelgroepen. 

2. Bepaling productsterkte. 

3. Bepaling markttendens. 

4. Opstellen portfolio. 

5. Verzamelen andere 

gegevens 

Strategiebepaling 

Intermezzo 

Opstellen beheermaatregelen 

Ferry van Laarhoven; afstudeerverslag 2002 

Hier wordt de organisatie van het project en het bestaande beleid 

vastgesteld. Bij het interne proces zal een projectgroep vanuit de 

woningstichting als trekker fungeren. Voor het vaststellen van het 

referentiekader wordt gebruik gemaakt van bestaande beleidsstukken. 

I. Belangrijk is het indelen van de voorraad in marktcomplexen; het 

clusteren van woningen. Die qua type, grootte, huurprijs en locatie 

een homogene groep vormen .. Dit is nodig om aan te sluiten op 

de wijze waarop woonconsumenten het aanbod aan producten 

zien. Ook de woonconsumenten worden ingedeeld in doelgroepen 

om vervolgens de link te kunnen leggen tussen marktcomplexen 

en doelgroepen .. 

2. Per complex wordt de sterkte bepaald. Op basis van welke 

indicatoren dat gebeurt wordt vastgesteld in nauw overleg met de 

projectgroep. 

3. 

4. 

5. 

Hier wordt bekeken wat de markttendens is om te kunnen bepalen 

hoe de vraag naar productgroepen zich zal ontwikkelen. 

De portfolio wordt gebruikt om de woningmarktpositie van de 

woningen aan te geven. 

Nu de marktanalyse is afgerond moet er voor er met de strategieën 

begonnen kan worden eerst nog onderzocht worden hoe de 

leefbaarheid is in de wijken van de marktcomplexen en de 

verhouding tussen bedrijfswaarde en boekwaarde per 

marktcomplex. 

Per segment wordt nu vastgesteld wat de beste strategierichting is . Het 

gaat nog om hoofdlijnen. Voor de keuze van de strategieen worden een 

aantal opties gehanteerd zoals 'consolideren', ' renderen', 'versterken', 

en 'afstoten'. 

Nu de toekomstvisie per marktcomplex is vastgesteld kan 

volkshuisvestelijk en financieel getoetst worden welke consequenties 

de strategien hebben. Afhankelijk van de uitkomst vindt terugkoppeling 

plaats naar de gemaakte strategieën. 

Per marktcomplex wordt de strategie uitgewerkt naar concrete 

maatregelen en uitgangspunten . 
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3.5. Methode Interface 
De methode van interface wordt op hoofdlijnen besproken. 
Het strategisch voorraadbeheer volgens de werkwijze van Interface ,die binnen de leerstoel 
vastgoedbeheer van de Technische Universiteit van Eindhoven wordt gebruikt, is afgeleid van 
het principe uit de bedrijfskunde dat wordt aangeduid met de term strategisch management. 
De stappen die worden gehanteerd door interface worden hierna besproken en weergegeven in 
de vorm van een stappenplan. 

Stap 1 
Stap 2 
Stap 3A 
Stap 3B 
Stap 4 
Stap 5 
Stap 6 
Stap 7 
Stap 8 

vaststellen doelstellingen en beleidsuitgangspunten 
indelen van de voorraad in beheereenheden 
indeling van klanten in doelgroepen 
indeling van de voorraad in productgroepen 
SWOT analyse (beheereenheid) 
bepalen PMC's 
bepalen strategie 
strategie vertalen in actieplan 
doorrekenen financiële consequenties 

Stap I vaststellen doelstellingen en beleidsuitgangspunten 
In deze stap wordt een kader geschapen voor het voorraadbeleid en de meer concrete 
uitwerking van de beheerplannen. De aandachtspunten in deze stap zijn: Welke zijn de 
relevante doelgroepen? Wordt voldoende ingespeeld op de markt? Is de marktverbreding 
noodzakelijk? Kennen we onze concurrenten enz? 

Stap 2 indelen van de voorraad in beheereenheden 
De voorraad moet worden opgedeeld in groepen woningen met gelijksoortige eigenschappen. 
In dit kader wordt er uitgegaan van markttechnische complexen. De informatievoorziening is 
bij deze benadering objectgebonden. De technische verhuur- en financiële gegevens worden 
in relatie tot eenduidig gedefinieerde objecten geordend. De objectgerelateerde gegevens 
moeten op het niveau van het marktcomplex verzameld te worden. Dit marktcomplex heeft 
een viertal functies: 
1 Het is een leefeenheid. De bewoners hebben een soortgelijk woongenot 

(belevingswaarde ); 
2 Het vertegenwoordigt een economische waarde (boekwaarde, bedrijfswaarde) 
3 Het complex heeft een relatieve positie op de markt (markthiërarchie); 
4 Het woontechnische complex is een planning- en bestuurseenheid. 

Het 'markttechnische complex ' als meet- en regeleenheid kan naast reeds bestaande 
'administratieve' en /of 'technische' complexen gedefinieerd worden. Hiervan uitgaande kan 
een marktcomplex worden omschreven als een eenheid woningen waarvoor in de toekomst 
dezelfde keuzes gemaakt kunnen worden. Voor de huurder maakt het niets uit in welke 
woning van het complex men komt wonen. 

Stap 3A indeling van klanten in doelgroepen 
Het is inmiddels duidelijk geworden dat het van belang is om een groep consumenten met 
vergelijkbare, activiteiten en behoeften als 'doelgroep ' te omschrijven. Deze doelgroepen zijn 
op veel verschillende manieren te omschrijven en in te delen. Voor de hand liggend is het om 
een indeling te maken waarbij rekening gehouden wordt met de fase in de huishoudenscyclus 
en de samenstelling van het huishouden. 
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Stap 3B indeling van de voorraad in productgroepen 
Aansluitend op het indelen in beheereenheden dienen er productgroepen benoemd te worden 
op basis van kenmerken van de markttechnische complexen (bijvoorbeeld eengezinswoningen 
met maximaal 3 kamers). Door de indeling in deze groepen kan de concurrentie binnen een 
productgroep worden weergegeven. De onderlinge concurrentiepositie van de beheereenheden 
zorgt ervoor dat bij een beperkte vraag naar woningen uit één productgroep de complexen met 
de zwakste positie er als eerste uit zal vallen. 

Stap 4 SWOT analyse (beheereenheid) 
In deze stap wordt de kracht van de beheereenheden bepaald aan de hand van een SWOT 
analyse. Deze SWOT analyse (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) brengt zoals de 
afkorting al zegt de Sterke en Zwakke punten en de Kansen en Bedreigingen in beeld. Voor 
deze analyse kunnen gegevens gebruikt worden als: 

• 
• 
• 

Procesgegevens 
Productgegevens 
Financiële gegevens 

In het tweede deel van de analyse worden de kansen en bedreigingen geïnventariseerd op het 
niveau van het markt technisch-complex. Door het totaal van de SWOT analyses te 
beschouwen op het niveau van de beheerplannen ontstaat een SWOT analyse van de totale 
portefeuille. 

Stap 5 bepalen P MC 's 
Door het bepalen van de PMC's (produkt-marktcombinaties) wordt bekeken voor welke 
doelgroepen de markttechnische complexen het meest geschikt zijn. Op deze manier wordt 
duidelijk welke doelgroepen belangstelling zullen tonen voor bepaalde complexen. Wanneer 
de geboden prestaties aansluiten bij de gevraagde prestaties en de huur aansluit bij de 
inkomenscategorie spreken we van een produkt-marktcombinatie. Een PMC is dus een 
koppeling van een markttechnisch complex en een doelgroep. 

Stap 6 bepalen strategie 
In deze stap kunnen vervolgens per markttechnisch complex strategieën ontwikkeld worden. 
De hiervoor verzamelde informatie vormt de basis voor deze strategieën. De strategieën 
komen uit een op strategisch niveau opgesteld overzicht van mogelijke 'basisstrategieën'. 

Stap 7 strategie vertalen in actieplan 
De activiteiten van de verschillende afdelingen worden gepland en op elkaar afgestemd. De 
evaluatiemomenten moeten worden aangegeven. Ook moet er duidelijk worden of de 
personele capaciteit aanwezig is om de acties uit te voeren. 

Stap 8 doorrekenen financiële consequenties 
Tenslotte komt nog een van de belangrijkste stappen en dat is het doorrekenen van de 
financiële haalbaarheid. Dit leidt eventueel tot een bijstelling van de activiteiten. Stap 6 en 7 
moeten dan opnieuw worden doorlopen. 
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Figuur 3. 4: Stappenplan Interface: 
BELEIDSPLAN BEHEERPLAN 
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3.6 Evaluatie 
Aan de hand van de verschillende werkwijzen uit de praktijk is er een beeld ontstaan van hoe 
de implementatie van strategisch voorraadbeheer vorm gegeven dient te worden. Allemaal 
geven ze aan de hand van een stappenplan invulling aan deze implementatie. Om een beter 
idee te krijgen van wat er zoal aan de orde komt in deze stappen wordt in de volgende 
paragraaf een vergelijking gemaakt aan de hand van het procesmodel dat van den Broeke 
( 1998) heeft ontwikkeld. 
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3. 7 Vergelijking werkwijzen op basis van procesmodel van den Broeke 
Om het Strategisch Voorraadbeheer verder te kunnen implementeren binnen de organisatie 
van woningstichting Ons Bezit is het zaak om eerst een " ideaaltypische" methodiek van 
stappen te bepalen die passend zijn voor de situatie. Aan de hand van de literatuur en de 
vergelijking van de werkwijzen uit de praktijk wordt getracht een beeld te scheppen van deze 
"ideaaltypische stappen". 
Een vergelijking wordt gemaakt tussen de werkwijzen uit de praktijk. Op basis van het 
procesmodel van Van den Broeke wat in het vorige hoofdstuk reeds aan de orde is gesteld 
wordt per fase die hierin is omschreven bekeken wat er bij de behandelde werkwijzen voor 
stappen worden genomen. 
Eventuele plus en minpunten kunnen dan in de herziening van de methodiek voor Ons Bezit 
worden toegevoegd. Op deze manier ontstaat een methodiek die is toegespitst op de situatie 
van Ons Bezit. Hieronder is in een figuur een vergelijking weergegeven van de verschillende 
werkwijzen uit de praktijk. Stap voor stap wordt duidelijk welke verschillen er zijn. 

Van der Flier Van der Flier gebruikt ook één stap om deze fase af te ronden. In stap 1 wordt al 
productinformatie over de complexen verzameld. Wat opvalt is dat niet duidelijk omschreven 
wordt en er geen specifieke benoeming is van het in beeld brengen van het bestaande beleid en 
de financiële uitgangspositie van de corporatie. Er wordt voornamelijk ingegaan op 
objectkenmerken van de voorraad. In de algemene omschrijving wordt er wel ingegaan op de 
financiële positie van de corporatie. Het is echter niet geheel duidelijk waar dit precies 

laatsvindt. 
Brink Brink start duidelijk met het in beeld brengen van het bestaande beleid van de 

woningverhuurder. Ook doelgroepen en productgroepen worden hier al ingedeeld. Deze Fase 1 
komt nagenoeg geheel overeen met Fase I van het procesmodeL Ook komt de financiële 

aan bod. 
Atrivé Atrivé onderscheid het vaststellen van beleid en organisatie als een specifieke afzonderlijke 

stap. Aan de hand van beleidsstukken wordt dit zogeheten referentiekader opgezet. In het 
schema van van den Broeke is dit allemaal opgenomen in de eerste fase . Atrivé gaat in haar 
tweede aan de met de en 

Interface Het stappenplan van interface start expliciet met het in beeld brengen van de 
beleidsuitgangspunten van de organisatie als duidelijk afzonderlijke stap. Hierna wordt als 
tweede stap de voorraad en de klanten ingedeeld in productgroepen respectievelijk 
klantgroepen. De financiële en organisatorische aspecten komen een aantal stappen later pas in 
beeld door organisatorische en financiële randvoorwaarden vast te stellen. Hierna splitst het 
stappenplan van Interface zich in twee sporen. Eén waarin het beleidsplan nader wordt 
uitgewerkt en één waarin verder wordt toegewerkt naar een beheerplan per 
beheereenheid. 
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Van derFlier Van derFlier doorloopt deze fase in zijn stap 2. Aan de hand van zijn woningclassificatie 
systeem wordt het aanbod geanalyseerd om zo de woningkwaliteit in beeld te brengen. De 
verhuur en exploitatiekenmerken zijn hierin meegenomen. Op deze manier worden de eerste 
knelpunten van de voorraad in beeld gebracht. In het procesmodel van den Broeke vindt dit pas 
plaats in Fase 3. Opvallend aan de Methode van derFlier is dat hij hier al financiële 

Brink 

Atrivé 

Interface 

consequenties in beeld brengt van oplossingen van deze knelpunten. Dit gebeurd in het 
nrt~l'F•Onlr.del in Fase 4. 

Deze tweede fase valt bij interface uiteen in een tweetal deelstappen. Als eerste wordt voor de 
eenheden een sterkte zwakte analyse uitgevoerd waarin de aanbod- verhuur- en 
exploitatiekenmerken worden beoordeeld. Aan de hand van deze analyse (portfolioanalyse is 
ook een mogelijkheid) wordt in de tweede deel stap aan de hand van productmarkt combinaties 
een eerste 

Van derFlier Van den Broeke gaat hier verder met de planontwikkeling terwijl van derFlier hier in zijn stap 2 
al een gedeelte van gedaan heeft. De inventarisatie van marktinformatie aan de hand van 
gegevens van binnen de organisatie zoals woningmarktonderzoeken wat van der Flier reeds in 
zijn stap 2 heeft gedaan komt grotendeels overeen met wat van den Broeke in deze fase 
omschrijft. Ook het verrichten van aanvullend onderzoek en verzamelen van aanvullende 

strookt hiermee. 
Brink Van den Broeke geeft hier plannen per marktcluster om inzicht te verkrijgen in bepaalde delen 

van de voorraad. Brink licht in zijn stap 3 de gehele portefeuille door. Het gaat om woning en 
omgeving. Het is onduidelijk of hierbij door Brink gebruik gemaakt wordt van kennis van 
medewerkers. Van den Broeke omschrijft in deze fase al de eerste knelpunten terwijl Brink dit 

s in een hierna laat vinden. 
Atrivé Hier vindt de verdere planontwikkeling plaats en eventuele aanvullende analyses. Bij Atrivé 

heeft dit nagenoeg allemaal al in de tweede stap plaatsgevonden. Atrivé is hier al gestart met het 
van de e. 

Interface met wat interface onderneemt in stap 6. Per beheereenheid wordt hier 
basis van ifieke kenmerken wordt zo het eerste beleid 

Brink Hier is de toetsing van de financiële haalbaarheid. Brink zegt in zijn stappenplan niets over een 
eventuele financiële haalbaarheid waar zal worden. 

Atrivé Atrivé spreekt niet van een aparte stap voor de financiële toetsing. Wel is er hier een zogeheten 
intermezzo aangebracht waarin de financiële toetsing toch plaatsvindt. Als we dit toch als stap 
zien komt het overeen met de vierde fase van het 

Interface De financiële toetsing komt bij Interface pas aan de orde wanneer strategie van de 
beheereenheid duidelijk is en er activiteiten zijn omschreven. Hier is dus een afwijking in de 

. In de zal dit alles veelal en dus kunnen we stellen dat er 
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Brink 

I noemenswaardige afwijkingen zijn. 

Hier komt de uiteindelijke implementatie tot stand. Hier moet duidelijk worden welke 
beleidsgegevens gebruikt worden om de keuzes mee te maken. Van der Flier komt hier al mee 
in zijn stap 4 waar hij zogezegd een koppeling maakt met product merkt en financiën. Deze 
koppelingen worden in procesmodel al eerder gemaakt. Hier vinden alleen nog de keuzen 

Voor de financiële toetsing is binnen het stappen plan van Interface eigenlijk al een start 
gemaakt met de uiteindelijke implementatie zoals deze hier omschreven is in deze fase. In de 
betreffende zevende stap van Interface waarin de strategie wordt vertaald in activiteiten. De 
verdere implementatie vindt bij interface hierna plaats door de financiële consequenties in beeld 
te brengen ( die bij anderen dus als het ware meer als aparte stap worden gezien. Hierna komt 
de doorvertaling naar benodigde acties en de verdere uitwerking van het actieplan. Dit is echter 
een het waar het hier in de eerste instantie om 

3.8 Conclusie 
Uit de vergelijking blijkt dat de gehanteerde methodieken in hoofdlijnen met elkaar 
overeenkomen. Dit was voor een deel te voorspellen omdat alle methodieken gebaseerd zijn 
op de bedrijfskunde. Wel is duidelijk dat een nadere gedetailleerde uitwerking van de stappen 
op verschillende manieren plaats kan vinden. De volgorde van de stappen is dan ook niet 
eenduidig en kan variëren. 

Om de daadwerkelijke toepassing van de deelstappen zoals van de verschillende organisaties 
te kunnen beoordelen en te gebruiken voor de toetsing van de werkwijze van Ons Bezit zou 
van allemaal een totaal uitgewerkte implementatie zoals deze in de praktijk is uitgevoerd 
moeten worden doorgelicht. Zo alleen kan worden beoordeeld hoe er praktisch wordt 
omgegaan met de bepaalde stappen en hoe de informatie wordt gebruikt en verwerkt. Wel is 
het nu mogelijk om te bepalen welke stappen zeker genomen moeten worden. 

De beoordeling of de stappen bij Ons Bezit goed genomen zijn wordt dan bij de toetsing 
gedaan aan de hand van een uitgewerkt rapport dat alleen van Interface voorhanden is en de 
literatuur van met name Van den Broeke die alle stappen heeft uitgewerkt in zijn proefschrift. 
Het stappenplan van interface is de meest gedetailleerde werkwijze van waaruit dan ook het 
beste alle stappen van de werkwijze van Ons Bezit kunnen worden beoordeeld. Vandaar dat er 
is gekozen om vanuit het stappenplan van Interface de toetsing van de werkwijze te 
verrichten. 
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Hoofdstuk 4: Toetsing huidige werkwijze 

4.1 Inleiding 
De werkwijze van Ons Bezit ten aanzien van het strategisch voorraadbeheer zoals deze is 
opgezet in de rapportage van Atrivé wordt hier geëvalueerd c.q. getoetst op basis van het 
stappenplan van Interface en het referentiekader. Per stap wordt bekeken wat er is gedaan en 
in hoeverre dit met elkaar in overeenstemming is. 

4.2 Toetsing vanuit stappenplan 
De stappen die Atrivé heeft genomen worden vergeleken met de stappen zoals Interface deze 
onderscheid en dit wordt afgespiegeld tegen de werkwijzen die zijn besproken in het 
referentiekader. Zoals in de literatuurstudie duidelijk is geworden worden analyse van het 
bezit en strategiebepaling ontwikkeld aan de hand van een aantal stappen. Dit is de basis 
waarop het implementeren van het strategisch voorraadbeheer verder wordt uitgewerkt. Deze 
basisstappen zijn: 

I Probleemidentificatie 
2 Informatievergaring 
3 Ontwikkeling van mogelijke oplossingen 
4 Evaluatie van alternatieven 
5 Keuze oplossing 
6 Implementatie 

Van hieruit is door menigeen een eigen methode ontwikkeld ten aanzien van het strategisch 
voorraad beheer. Ook Interface heeft aan de hand hiervan haar eigen stappenplan opgesteld. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal strategische analyse instrumenten zoals de 
SWOT- analyse, de ontwikkeling van PMC's en de portfolioanalyse. 
Interface gaat bij haar stappenplan uit van strategische beleidsvorming in twee beleidscycli . 
Het operationeel tactische en tactisch strategisch waarmee word gewerkt aan de benodigde 
plannen. In de praktijk wordt lang niet altijd aan de hand van deze twee cycli gewerkt. Het 
gebruikte stappenplan en de volgorde van de stappen staat dan ook zeker niet vast en in de 
praktijk wordt er dan ook vaak afwijkend mee om gegaan. 
Desalniettemin wordt het stappenplan van Interface als leidraad gebruikt waarbij dus niet 
zozeer wordt gekeken naar de volgorde van de stappen omdat dit in de praktijk ook veelal 
gelijktijdig plaatsvindt. Per fase/stap die Atrivé heeft doorlopen wordt teruggekoppeld naar de 
methode van Interface en het referentiekader en zo geprobeerd afwijkingen en 
onvolkomenheden op te sporen. 
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4.3 Evaluatie werkwijze 
De rapportage van Atrivé is opgebouwd aan de hand van de stappen uit hun stappenplan. 
Wanneer wordt geconstateerd dat niet alle aspecten hierin zijn meegenomen of niet op een 
juiste manier, wordt kort aangegeven of herziening van de stap noodzakelijk is of er 
eventueel nader onderzoek nodig is. In zijn algemeenheid vallen in vergelijking tot de 
werkwijze van interface de volgende zaken op: 

1. Sommige stappen worden in een andere volgorde genomen; andere stappen worden samen 
gepakt of opgesplitst. 

2. In het Stappenplan van Atrivé wordt geen onderscheid gemaakt in de twee beleidscycli 
die Interface onderscheid; strategisch- tactische besluitvorming op portefeuilleniveau en 
de tactisch- operationele op complex- niveau. Hierdoor is het moeilijk om te bepalen of de 
stappen betrekking hebben op het portefeuilleniveau, het complexniveau, of een 
combinatie van beiden. 

Het verdere voorraadbeleid voor woningstichting Ons Bezit is door Atrivé opgezet aan de 
hand van een methodiek die bestaat uit de volgende vier fasen: 
1. Introductie en vaststellen referentiekader 
2. Analyse marktpositie woningvoorraad 
3. Strategiebepaling 
4. Opstellen beheermaatregelen. 

Deze methodiek is hieronder schematisch weergegeven aan de hand van een stappenplan: 

Figuur.· 4.1 Stappenplan Atrivé. 

1 Referentiekader 1 fase l 

.......... . .. ... .. . H l 

I Ordening I 
I 

I I 
Woningvoorraad Doelgroepen 
Productsterkte Markttendens 

I I 
I 

I 
... H .. H ... ··H···· ····· H.H. I. 

Portfolio 
........ ..... H r ·································· 

fase 2 

J Strategieën I fase 3 

I 
Beheermaatregelen fase 4 

Bron: Atrivé 1999 

Hierna worden de stappen/fasen van Atrivé uitgeschreven en besproken. 
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4.3.1 Fase 1 Referentiekader 
Aan de hand van het bestaande beleid kan een kader worden geschapen waarbinnen het 
strategisch voorraadbeleid moet plaatsvinden. Atrivé stelt dit referentiekader vast in de eerste 
fase. Dit kader is bepaald in een projectgroep bestaande uit medewerkers van de 
woningstichting. Er is hierbij gebruik gemaakt van bronnen als het jaarverslag (1998) en 
ondernemingsplan (1997). Het vaststellen van de doelstelling en uitgangspunten gebeurd bij 
Interface ook als eerste omdat dit noodzakelijk is om later in een interne en externe analyse te 
kunnen beoordelen of iets sterk of zwak is ten opzichte van het beleid dat men voor ogen 
heeft. Ook kunnen eventuele zwakke aspecten in het beleid op deze manier aan het licht 
worden gebracht. 

In de werkwijzen uit de praktijk die zijn besproken in hoofdstuk 3 is deze stap niet bij 
iedereen het startpunt. Brink start ook met het in beeld brengen van het beleid terwijl Van der 
Flier start met het verzamelen van productgegevens. Het gevaar hiervan is dat het kiezen van 
een beleidsrichting te veel wordt beïnvloed door de productkenmerken. 

Het beleid bij Ons Bezit zoals dit is omschreven in de rapportage is erg minimaal. Een aantal 
items worden in een matrix kort aangegeven. Het is aan te raden het beleid zoals dat binnen 
de organisatie van Ons Bezit wordt gehanteerd eens in kaart te brengen door alle items aan de 
orde te stellen. 

De stap is te minimaal uitgewerkt. Het is goed dat met deze stap gestart wordt om zo in een 
vroeg stadium duidelijkheid te krijgen over een richting waarin de organisatie wil. 
Inhoudelijk moet deze stap flink worden verbeterd. Het is aan te raden het beleid wat 
uitgebreider te beschrijven en meteen aan de hand van de meest recente gegevens (zoals het 
laatste jaarverslag van 2000) een actualisatie te maken. zodat de uitgangspunten ook weer bij 
de tijd z[jn. 

HERZIENING 1: Verder uitwerken en actualiseren beleid 

4.3.2 Fase 2 Ordening 
Dit deel komt overeen met wat in het stappenplan van Interface in de stappen 2, 3 en 4 
(gedeeltelijk) plaatsvindt: 'indelen voorraad in marktcomplexen', 'indelen klanten in 
doelgroepen' en 'indelen voorraad in productgroepen' en 'SWOT I portfolio analyse van de 
portefeuille en de marktcomplexen'. 
Deze Fase van Atrivé is ook onderverdeeld in een aantal kleinere stappen namelijk: het 
ordenen van de voorraad waarbij het bezit wordt verdeeld in productgroepen en 
marktcomplexen, ordenen van de huishoudens in doelgroepen en uiteindelijk het opstellen 
van de portfolio. De volgorde van stappen bij Atrivé komen niet helemaal overeen met 
Interface. In de vergelijking van werkwijzen uit de praktijk in hoofdstuk 3 werd al duidelijk 
dat er voor een aantal stappen een verschillende volgorde wordt aangehouden. Met name in de 
werkwijze van Brink is niet geheel duidelijk welke indelingen worden gemaakt en in welke 
volgorde. Waar het met name om gaat is of de stappen goed zijn genomen. De onderdelen 
worden daarom hieronder apart besproken. 
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Indelen van de voorraad 
Indelen van de voorraad in groepen met dezelfde kenmerken is nodig om te komen tot een 
optimale afstemming tussen vraag en aanbod. De groepen woningen (marktcomplexen) zijn 
de producten die uiteindelijk worden aangeboden aan de klanten. 
In het rapport van Atrivé wordt de indeling in productgroepen in fase 2 (de ordening) als 
eerste gemaakt. Zij maken een indeling naar woningtype, grootte en huurprijs en daarna pas 
de koppeling naar wijk waardoor de marktcomplexen worden gedefinieerd. Hierbij worden 
veelal bestaande administratieve complexen heringedeeld in deze zogenaamde 
marktcomplexen. De gekozen indeling is bepaald in de projectgroep strategisch 
voorraadbeheer. 

In het stappenplan van interface vindt eerst de indeling in marktcomplexen plaats waarna pas 
de slag naar de productgroepen plaatsvindt. Zij onderscheiden het indelen in productgroepen 
als specifieke stap terwijl Atrivé dit ogenschijnlijk ineens doet. 
Hoewel er ook hier een andere volgorde wordt gehanteerd is deze stap op zichzelfvolledig 
genomen. De andere volgorde heeft niet direct een positieve of negatieve invloed op het 
vervolg van de implementatie. Zoals al eerder gezegd wordt in de praktijk van de 
besluitvorming vaak afgeweken en zullen de stappen vaak in een andere volgorde, tempo of 
zelfs helemaal niet genomen worden. Dit is mede afhankelijk van de beschikbare gegevens en 
het draagvlak voor de besluitvorming. Er is hier wel onduidelijkheid over hoe er tot de 
indeling van de wijken en bepaling van de kenmerken van de groepen is gekomen. We weten 
dat dit is bepaald in de projectgroep maar vanuit welke gedachte bepaalde kenmerken zijn 
gehanteerd is niet bekend. 

Zo is het kenmerk huurprijs bij de indeling in marktcomplexen discutabel omdat dit in de 
regel ieder jaar wijzigt en dus steeds voor verschuivingen zorgt. Interface en de Brink Groep 
gebruiken dit kenmerk dan ook niet bij het indelen in marktcomplexen. Van der Flier neemt 
het wel mee bij het structureren van de informatie maar hanteert het bij het daadwerkelijke 
indelen ook niet als kenmerk. Daarnaast is opvallend dat, hoewel in de theorie staat 
omschreven dat men de complexen mede bepaald op basis van de wijk waarin de woningen 
liggen, er marktcomplexen zijn waarbij de woningen verdeeld zijn over een aantal wijken. 
Dit is vanuit de gedachte van de klant onmogelijk daar zij een woning (het product) mede 
kiezen op basis van de wijk waar men graag zou willen wonen. Eén product kan dan ook 
nooit in meerdere wijken liggen. 

Vaststellen indicatoren 
Vervolgens zijn in deze fase de indicatoren bepaald op basis waarvan de analyses met 
betrekking tot de verhuurbaarheid moeten plaatsvinden. Toen deze in 1998 zijn vastgesteld in 
de projectgroep werden een aantal van deze gegevens nog erg kort bijgehouden en is het de 
vraag of ze op dat moment wel representatief waren. Ook geldt voor een aantal indicatoren 
zoals leegstand dat deze niet eenduidig zijn meegenomen, zo wordt de ene keer gesproken 
over leegstandsgraad en de andere keer over aantal dagen leegstand. Verder is niet bekend of 
er een onderscheid is gemaakt in leegstand door mutatie of bijvoorbeeld groot onderhoud. 

In de herziening moet worden nagegaan of er vanuit de meest optimale indeling en goed 
hanteerbare indicatoren is gewerkt. Op welke manier is men tot de wijkindeling gekomen en 
op basis van welke kenmerken zijn de woningen ingedeeld. Ook is het van belang dat het een 
en ander dan gebeurt op basis van een vaste methode en dat dit alles wordt vastgelegd. 
Hierdoor is in de toekomst ten alle tijden duidelijk hoe en waarom tot een bepaalde indeling 
is gekomen en kan hier makkelijker in worden aangepast. 
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HERZIENING 2: Opnieuw indelen van voorraad 

Wat betreft de indicatoren moet er opnieuw worden bepaald welke indicatoren meegenomen 
dienen te worden en op welke manier deze verzameld dienen te worden. Ook de definitie is 
van belang zodat voorkomen wordt dat twee verschillende parameters verwisseld worden. 

HERZIENING 3: Opnieuw vaststellen van de indicatoren 

De doelgroepen ten opzichte van de markt 
Om te bepalen hoe de vraag uit de markt is verdeeld moet een indeling worden gemaakt in 
doelgroepen. Op deze manier ontstaat een verdeling in groepen met dezelfde woonvoorkeuren 
waar het bezit (producten) op kan worden afgestemd. 
Deze indeling van klanten in doelgroepen zoals dit door Interface wordt gedaan wordt veelal 
gemaakt op basis van kenmerken als huishoudensgrootte, leeftijd, aanwezigheid van kinderen 
en inkomen. In de praktijk komen ook andere indelingen voor als: 

Indeling in primair en secundaire doelgroep (BBSH) 
Indeling in starters, doorstromers en vestigers 
Indeling vanuit de huursubsidiewet 

Van derFlier gebruikt ook kenmerken als huishoudensgrootte en aanwezigheid van kinderen. 
Hierbij komen dan doelgroepen als één en twee persoonshuishoudens en gezinnen uit naar 
voren. Brink gaat uit van een indeling naar huishoudenssamenstelling, huishoudenstype en 
leeftijdsopbouw /sociale categorie. 

Ook Atrivé onderscheidt als onderdeel van Fase 2 een stap waarin de huidige en potentiële 
huurders ingedeeld worden in doelgroepen op basis van de kenmerken: huishoudensgrootte, 
leeftijd van het huishoudenshoofd en inkomen. De onderverdelingen hierbij werd daarmee als 
volgt: 

l~!lllr -12 0 d dI d I n erver e 111~ oet~roepen 

H uishoudensf?rootte Leeftijd Inkomen 
Alleenstaand Tot 65 jaar Tot BBSH-grens 
Tweepersoonshuishoudens 65 jaar en ouder Vanaf BBSH -grens 
Drie of meer persoonshui sh. 
Bron: Atnve 1999 

Voor het huurdersbestand van Ons Bezit is er een schatting gemaakt voor de verdeling van de 
doelgroepen over de marktcomplexen op basis van toewijzingen in het verleden. De 
betrouwbaarheid van deze schatting is twijfelachtig doordat niet duidelijk genoeg staat 
omschreven hoe tot deze verdeling is gekomen. Daarnaast is de indeling zoals hij is opgesteld 
erg summier; er zijn als het ware maar twee leeftijdsgroepen onderscheiden. 

Voor de herziening van de werkwijze moet de doelgroepverdeling worden aangepast. Er moet 
meer onderscheid worden gemaakt naar leefiijd omdat dit voor een belangrijk stuk de vraag 
naar een bepaald product bepaald. Hoe deze doelgroepen zijn verdeeld in de voorraad van 
Ons Bezit moet ook nader worden bepaald. Om in de toekomst tot een eenduidige en 
consistente manier van v.•erken te komen moet er worden vastgelegd hoe de verdeling is 
bepaald. 

HERZIENING 4: Opnieuw indelen van de huishoudens in doelgroepen. 
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Portfolio analyse 
Atrivé voert als laatste stap van de tweede fase een portfolioanalyse uit. Hierin wordt de 
huidige marktpositie (productsterkte) afgezet tegen de toekomstige ontwikkeling 
(markttendens). Op deze manier kan voor productgroepen worden bepaald hoe de huidige en 
toekomstige marktpositie is. 
Interface maakt de analyse van de marktpositie veelal met behulp van de SWOT- analyse. 
Naast de SWOT of portfolio zijn er ook andere methoden toe te passen (Porter's 
concurrentieanalyse, PIM analyse etc.) Interface maakt onderscheid in een analyse op 
portefeuilleniveau en een analyse op complexniveau. 
Van der Flier werkt aan de hand van een portfolio en een eigen systeem, het zogenaamde 
woningclassificatiesysteem. Hierin worden verschillende aspecten samengebracht om de 
marktpositie te bepalen. 

Als de marktpositie is bepaald kan de koppeling worden gemaakt tussen de produkten en de 
markt. Veelal wordt dit gedaan door de zogenaamde Produkt Markt Combinaties op te stellen. 
Hieruit moet blijken welke doelgroep op welke woning zal gaan reageren. Van derFlier is 
van de werkwijzen uit de praktijk de enige die duidelijk de PMC opstelt. 
Wat opvalt is dat er bij Atrivé ineens gesproken wordt over Product Markt Combinaties. Deze 
zijn blijkbaar gedurende het proces gemaakt maar dit wordt niet als expliciete stap genoemd 
en uitgevoerd. Interface heeft in haar stappenplan als onderdeel van stap 4 wel een duidelijk 
moment onderscheiden waarop het opstellen van de PMC's afzonderlijk plaatsvindt. Ook hier 
geldt weer dat een extra stap meer duidelijkheid zal geven en het proces inzichtelijk kan 
maken. 

De analyse van de marktpositie van de produktgroepen en de marktcomplexen moet in ieder 
geval opnieuw gedaan worden omdat er ook een andere indeling wordt gemaakt in 
marktcomplexen en er andere indicatoren worden bepaald. Met behulp van welke analyse dit 
gebeurd is niet echt belangrijk. Wel is van belang dat de analyse ordt gemaakt met behulp van 
gegevens die al enige jaren u·orden verzameld omdat dit de enige manier is om een bepaalde 
trend te kunnen vaststellen. 

Het ontwikkelen van de productmarktcombinaties moet nog plaatsvinden. Er wordt wel over 
gesproken maar op basis waarvan de koppeling tussen markt en product wordt gedaan is niet 
duidelijk. Deze stap moet ook worden opgenomen in het stappenplan. 

HERZIENING 5: Analyseren marktpositie beheereenheden 

HERZIENING 6: Opstellen Product Markt Combinaties (PMC's) 

4.3.3 Fase 3 Strategiebepaling 
Het bepalen van de strategie vindt bij Atrivé plaats in de derde fase. Met als basis de 
uitkomsten van de portfolio kan per marktcomplex gewerkt worden aan strategieën en 
maatregelen. Deze strategieën worden per segment opgesteld en zijn uitsluitend op 
hoofdlijnen geformuleerd omdat er per complex telkens redenen kunnen zijn om van de 
beoogde strategie afte wijken. Nadat eerst nog enkele aandachtspunten voor het beleid aan de 
orde zijn gesteld worden tenslotte de beheermaatregelen per complex vastgesteld. 

Interface gaat in eerste instantie ook uit van het opstellen van mogelijke strategieën in 
hoofdlijnen. Er wordt een voorlopige keuze gemaakt in strategie die later kan worden vertaald 
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in maatregelen. Atrivé maakt de slag naar strategie in één keer door aan elk van de vier 
segmenten van de portfolio één van de vier strategieën toe te wijzen. De complexen die in het 
segment vallen krijgen de bijbehorende strategie. Er is geen sprake van een voorlopige keuze 
en de strategie ligt dus eigenlijk al vast. 
Van derFlier werkt ook vanuit de portfolio waaruit hij basisstrategieën formuleert. Hierna 
kunnen aan de hand van scenario's strategische keuzes worden gemaakt voor de 
beheereenheden. 
Brink werkt ook aan de hand van verschillende scenario's die zijn gebaseerd op de 
geformuleerde knelpunten. Op basis hiervan kan de strategie worden vastgesteld. Met name 
van derFlier heeft (reeds in een vroeg stadium) ruimschoots aandacht voor de financiële 
randvoorwaarden. 
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In de stap van Atrivé wordt door de koppeling van portfolio en basisstrategie vrij definitief 
een strategie vastgesteld. Op zichzelf is hier niets op tegen zij het dat je wel erg zeker moet 
zijn van de representativiteit van de gehanteerde parameters omdat dit eigenlijk de enige 
maatstaven zijn voor het bepalen van de strategie. Ten aanzien van de basisstrategieën zijn er 
tussen beide methoden geen grote verschillen. 

4.3.4 Fase 4 Vaststellen beheermaatregelen 
De koppeling van de basisstrategieën naar de beheermaatregelen is gebeurd op basis van 
sessies met de projectgroep binnen Ons Bezit. In deze groep is bepaald welke 
beheermaatregelen nodig geacht worden bij de verschillende strategieën die zijn bepaald. 
Hierdoor is er geen inzicht in de overwegingen die hier aan ten grondslag liggen. 
Interface werkt aan de hand van een beslissingsboom naar de verschillende mogelijke 
maatregelen toe. Hierin wordt de strategie vertaalt in beheerplannen op complexniveau. Door 
in de beslissingsboom steeds keuzen te maken wordt voor betreffende marktcomplexen 
richtinggegeven aan een mogelijke strategie. Het is goed om kennis van de mensen binnen de 
organisatie te gebruiken om richting te geven aan de beheermaatregelen. Door dit te doen 
vanuit een beperkt pakket van maatregelen blijft er een duidelijk overzicht en zijn eventuele 
verschuivingen of terugkoppelingen goed te herleiden. De later vast te stellen activiteiten kan 
dan volop in gevarieerd worden. 

Van derFlier en Brink geven de mogelijkheid om tussen strategieën te kiezen door de 
verschillende scenario's die zij hanteren. 

Door een vertaalslag te maken met behulp van bijvoorbeeld een beslissingsboom is er een 
overzicht van de verschillende mogelijkheden en de consequenties daarvan. Ook is een 
eventuele stap terug hierdoor makkelijker te zetten. Er wordt een vaste procedure gevolgd 
voor het bepalen van de strategie en de beheermaatregelen Zo wordt er niets over het hoofd 
gezien en kunnen de indicatoren optimaal worden gewaardeerd. In de herziening is het dan 
ook goed om meer structuur in deze stap te brengen bij het komen tot beheermaatregelen 

HERZIENING 7: Gestructureerd bepalen van strategie en maatregelen 
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Hoofdstuk 5: Beleid 

5.1 Inleiding 
De verouderde gegevens ten aanzien van het beleid moeten worden bijgewerkt en eventuele 
veranderingen in de beleidsrichting worden meegenomen. Een aantal beleidsuitgangspunten 
zijn te summier uitgewerkt. Voor de toekomst is het noodzakelijk het beleid te actualiseren en 
met regelmaat het geheel bij te werken. Dit is nodig omdat de beleidsuitgangspunten de basis 
vormen waarop het strategisch voorraadbeheer verder wordt uitgewerkt. In dit hoofdstuk 
worden de beleidsonderwerpen besproken die de basis vom1en van het strategisch 
voorraadbeheer. De beleidsuitgangspunten worden beschreven aan de hand van de aanwezige 
vormen van beleid bij de woningstichting op plaatsen aangevuld met de nodige aanvullende 
onderwerpen. 

..'"'!S""J"J"' .. "'''"'ll zijn voor nieuwbouw, dan worden deze benut. Er wordt actief 
ge2~oc1nt naar projectöntwikkelingsmogelijkhed.en binnen het stadsgewest 's-

zo laag mogelijke kosten en conform Meerjaren 

Ferry van Laarhoven; afstudeerverslag 2002 45 



Implementatie van het Strategisch Voorraadbeheer bij woningstichting Ons Bezit 

5.2 Missie 
Ons Bezit wil vanuit haar huidige uitgangspositie zichzelf profileren als een huisvestervoor 
een brede doelgroep gericht op kwalitatief goede woningen en hoogwaardige dienstverlening. 
De missie van Ons Bezit is hiermee in het rapport van Coopers Lybrand omschreven als: 

De woningstichting Ons Bezit is werkzaam in het belang van de volkshuisvesting en wil 
daarbij een actief beleid voeren teneinde een ieder die is aangewezen op woonruimte in de 
stadregio Den Bosch passend te huisvesten. Voor het realiseren van dit doel staan centraal 
een goed beheer van de woningvoorraad, hetleveren van hoogwaardige diensten, het 
ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord en het treffen van maatregelen die 
moeten leiden tot een zo passend en evenwichtig mogelijke woningtoewijzing De 
woningstichting Ons Bezit richt zich in eerste instantie op de Vughtse markt en vervolgens op 
die van stadsregio Den Bosch. 

Naast deze gekozen positie is er een aantal andere elementen die Ons Bezit in het fannuleren 
van haar missie van belang acht en als randvoorwaarden en uitgangspunten wil hanteren voor 
het vormen van beleid. Hierna volgt een korte beschrijving van deze elementen. 

Primaire en secundaire doelgroep 
Ons bezit kent als primaire taak het huisvesten van de primaire doelgroep. Deze primaire 
doelgroep is in het beleid van Ons Bezit de groep huishoudens met de lagere inkomens. 
Hiernaast onderscheidt Ons Bezit een secundaire doelgroep namelijk de huishoudens met 
midden- en hogere inkomens. Het benaderen van deze doelgroep is mede noodzakelijk 
doordat Ons Bezit de financiële continuïteit moet waarborgen. Door het huisvesten van de 
primaire doelgroep alleen, kan dit niet worden gerealiseerd. 
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5.3 Actualisatie beleid 
Met de aanwezige onderwerpen als leidraad worden hier de beleidsuitgangspunten voor de 
komende jaren geactualiseerd en waarnodig aangevuld. Hiermee wordt de basis gelegd voor 
het verder implementeren van het strategisch voorraadbeheer. 

5.3.1 Huurprijsbeleid 

Huurprijsbeleid en primaire doelgroep 
Woningstichting Ons Bezit heeft in principe de monopoliepositie in de gemeente Vught. Met 
circa 2900 woningen zijn zij veruit de grootste aanbieder van huurwoningen en naast de 
Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting met circa 140 woningen zijn ze de enige 
aanbieder in de sociale sector. Van het totaal van 9900 woningen die er op 1 januari 2000 in 
de gemeente stonden bestaat circa 64% uit koopwoningen, 28% uit sociale huurwoningen en 
zo'n 8% uit particuliere huurwoningen. De verhouding huur-koop is ten opzichte van 
landelijke en regionale gemiddelden erg hoog. 

De voorraad huurwoningen in Vught is relatief goedkoop ten opzichte van de rest van het 
stadsgewest. Veruit het overgrote deel van de huursector in Vught ligt beneden de 
aftoppingsgrens van de huursubsidiewet (Per 1 juli 2001: tot f1 93 5,-- voor 1- en 2 
persoonshuishoudens, fl. 980,-- voor grotere huishoudens) 

a e: ::>. : emeente V h h ug1t, b . I h uurop< ouw socw e uursector 
Huurprijs Vught Stadsgewest 's-Hertogenbosch 

Tot f1 634,-- 34% 29% 
Fl. 634-908,-- 62% 59% 
> f1 908,-- 4% 9% 
Onbekend -- 3% 
Totaal 100% 100% 
Bron: woningmarktmomtor 2000/2001, gemeente en regw 's-Hertogenbosch 

De invloed van het huurprijsniveau is door de monopoliepositie nauwelijks van invloed op de 
afzetmogelijkheden. Vanuit de missie van de woningstichting en haar taak van het huisvesten 
van de primaire doelgroep heeft Ons Bezit echter als uitgangspunt om de woningen tegen een 
zo laag mogelijke huur aan te bieden. Dit neemt niet weg dat (zoals ook al in de missie is 
omschreven) men zich meer kan richten op hogere huren waarbij men als doelstelling kan 
hanteren zoveel mogelijk winst te behalen. 

Gezien het feit dat Ons Bezit nu aan de onderzijde zit met haar huurprijsopbouw is het 
uitgangspunt deze positie zoveel mogelijk te handhaven. De huursomstijging wordt 
vastgesteld op basis van de puntprijs per woning. In de meerjaren prognose is men uitgegaan 
van maximaal 2,5% huurstijging op jaarbasis. 

De streefhuur heeft men bepaald op 65% van de maximaal redelijke huurprijs. Bij mutaties 
wordt de huur niet gelijkgetrokken met deze streefhuur. Op deze manier tracht men de 
bereikbaarheid van de woningen voor de laagste inkomensgroepen te handhaven. 
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In ieder geval moeten de genoemde prijzen onder betaalbaarbeid worden geïndexeerd zodat 
ze weer voldoen aan de huidige normen. Ook is het mogelijk het huurprijsbeleid in te zetten 
als strategisch instrument bij strategisch voorraadbeheer. Binnen de primaire doelstelling en 
de mogelijkheden van de wet kan men met het huurbeleid middelen genereren die weer 
ingezet kunnen worden om de doelstellingen van de volkshuisvestingstaak te realiseren. 

5.3.2 Mutatiebeleid 
In de huidige werkwijze van Atrivé is het mutatiebeleid niet als zodanig uitgewerkt. Toch is 
dit een punt dat in relatie met de opzetten van beheerplannen erg belangrijk is. Het 
mutatiebeleid draagt bij in het verkrijgen van inzicht in bouwtechnische en verhuurtechnische 
inspanningen. Zo is het te voeren beleid belangrijk bij het verkrijgen van voldoende 
verhuurinformatie die onontbeerlijk zijn bij het opzetten van de beheerplannen. Ook is in de 
toetsing van de bestaande werkwijze reeds aangegeven dat het opzetten van een basiskwaliteit 
binnen het beleid noodzakelijk is om in een strategie aan te kunnen geven welke kwaliteit 
wordt nagestreefd. Ook in het rapport van Atrivé is reeds aangegeven dat er behoefte is aan 
een uitwerking van een basiskwaliteit ten aanzien van het woningaanbod. Het uitwerken van 
deze basiskwaliteit maakt onderdeel uit van de nota onderhoudsbeleid die momenteel in 
ontwikkeling is binnen Ons Bezit. 

Bij het uitwerken van dit beleidsuitgangspunt gaan we uit van de behoefte aan een 
basiskwaliteit. Hiermee wordt dus eigenlijk een ander beleidsuitgangspunt aangesneden 
namelijk kwaliteit. Atrivé heeft dit als apart punt omschreven wat in de paragraafhierna apart 
nog zal worden aangehaald. In de nieuwe opzet van het mutatiebeleid is het van belang 
onderscheid te maken in de verschillende onderhoudswerkzaamheden die zijn te 
onderscheiden. Zo zijn er werkzaamheden die moeten worden verricht om de basiskwaliteit te 
behalen en de werkzaamheden die worden gedaan om woningen op te waarderen en daarmee 
de verhuurbaarheid te verbeteren. Wat wordt verstaan onder de basiskwaliteit komt aan de 
orde in de volgende paragraaf. 

5.3.3 Kwaliteit 
In 1996 in het rapport van Coopers en Lybrand is reeds kenbaar gemaakt dat Ons Bezit vanuit 
de positie gericht op kwaliteit die men in wil nemen de technische kwaliteit van de woningen 
op moet waarderen naar het beoogde niveau. Er zijn geen kwaliteitsniveaus voor bestaande 
voorraad gedefinieerd. Goede kwaliteit. Voor nieuwbouw gelden uitgangspunten 'duurzaam 
bouwen', 'aanpasbaar bouwen', 'Seniorenlabel' en het politiekeurmerk 
Er moet onderscheid gemaakt worden in kwaliteit van de bestaande voorraad en kwaliteit bij 
nieuwbouw. In principe streeft men in beide gevallen een gelijke kwaliteit na. In de praktijk is 
het echter veel makkelijker om dit bij nieuwbouw te realiseren dan in de bestaande voorraad. 
Toch moet er veelal gestreefd worden naar dezelfde basiskwaliteit. 
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Basiskwaliteit 
De basiskwaliteit is op te zetten aan de hand van een puntenwaardering. Er wordt dan 
onderscheid gemaakt naar prijsklassen en er kan dan worden afgestemd op de wensen van de 
klanten. In de op te stellen beheerplannen kan dan de stand van de huidige kwaliteit van de 
marktcomplexen in beeld worden gebracht. Interface neemt bij het opstellen van de 
basiskwaliteit gezondheid, veiligheid en verwachtingspatroon van de klant en de beoogde 
doelgroep als uitgangspunten. 

In het rapport van Atrivé wordt de kwaliteit van de nieuwbouw behandeld onder het kopje 
nieuwbouw en worden de bestaande keurmerken en labels aangehaald. 
Los van deze labels, die natuurlijk een goed aanvulling vormen, is het zaak de beoogde 
basiskwaliteit bij nieuwbouw apart op te zetten. De labels en keurmerken worden dan ook 
afzonderlijk besproken. De basiskwaliteit is naast een puntenwaardering ook op te stellen aan 
de hand van een omschrijving van de eisen waaraan de woningen minimaal moeten voldoen. 
Vanuit de Nota onderhoud zal bij woningstichting Ons Bezit dit programma van eisen worden 
ontwikkeld. 

Labels en keurmerken 
Als aanvulling op de geformuleerde basiskwaliteit kunnen de verschillende labels en 
keurmerken worden ingezet om een bepaald niveau van kwaliteit te definiëren en garanderen. 
Deze labels worden als standaard meegenomen in de besteksvorming van de projecten. Zo 
heeft de woningstichting een convenant duurzaam bouwen getekend binnen het stadsgewest 
's-Hertogenbosch waarmee ze zich verplicht bepaalde maatregelen ten aanzien van duurzaam 
bouwen bij alle nieuwbouwprojecten mee te nemen. Daarnaast worden in principe alleen nog 
seniorenwoningen gebouwd die voldoen aan het seniorenlabel en is men actief met het 
politiekeurmerk. Op deze manier wordt een bepaald niveau ten aanzien van de 
woonvoorkeuren gegarandeerd en heeft de woningstichting een bepaalde vorm van 
promotiemiddel om potentiële klanten te verleiden de woning te nemen. 

5.3.4 Aan- en verkoopbeleid 
Het ligt tegenwoordig in de verwachting dat corporaties actiefbezig zijn met aan- en verkoop 
van woningen. Aan - en verkoop kan worden ingezet bij strategisch voorraadbeheer om het 
woningaanbod beter afte stemmen op de vraag vanuit de markt. Een beleid op dit terrein kan 
dan ook niet ontbreken. In het rapport van Atrivé is het beleid ten aanzien hiervan als volgt 
omschreven; Er moet een terughoudend verkoopbeleid gevoerd worden dat ten alle tijden een 
volkshuisvestelijk belang dient. 

Aankoopbeleid 
Binnen het aankoopbeleid kan men onderscheid maken in de aankoop van een product 
(woning) en een productiemiddel (grond) om daar een product te kunnen ontwikkelen. Wat 
betreft de aankoop van "bestaande producten" is in het rapport van Cocpers en Lybrand uit 
1996 met als titel ' Als goed nog beter moet' reeds aangehaald dat gezien de beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden in de gemeente Vught de woningstichting niet alleen de 
mogelijkheden van nieuwbouw wil proberen te benutten maar ook de mogelijkheden open wil 
houden om bestaande woningen over te nemen. Aan de hand van een inventarisatie van de 
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woningen die hiervoor in aanmerking kunnen komen wordt getracht aan dit beleid vorm te 
geven. De aankoop van productiemiddelen is wat in het overzicht van Atrivé onder 
Nieuwbouw wordt omschreven. Ons Bezit geeft hierin aan zich actief bezig te houden met 
het zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden. Feit blijft echter dat er geen regelmaat is te 
ontdekken in de wijze waarop deze mogelijkheden zich voordoen en er dus geen planmatige 
benadering mogelijk is. 

Aankoop moet ten alle tijden ten goede komen aan de volkshuisvestelijke doelstellingen van 
de woningstichting. Hiertoe moeten ten alle tijden de mogelijkheden van de locatie worden 
afgewogen tegen andere potentiële locaties zo ook bij nieuwbouw. Deze afweging kan aan de 
hand van een standaard voorstel worden gemaakt. (Interface, Implementatie strategisch 
voorraadbeheer bij Woonstichting Etten-Leur, 1999). Een aantal punten die in dit 
standaardvoorstel kunnen worden opgenomen zijn: 

• Bestaande visies van relevante organisaties/ instanties op het gebied waarin 
deze locatie zich bevindt 

• Een analyse van het geldende bestemmingsplan 
• Bodemonderzoek 
• Onafhankelijk taxatierapport 
• Beoordeling van de technische staat van het object 
• Argumenten voor aankoop (draagt bij aan wijkopbouw, voorziet in behoefte) 
• Een eerste exploitatieopzet waarin wordt meegenomen: een eventuele 

onrendabele investering, marktpotentie en een risicoanalyse. 
• Een vergelijking met de alternatieven die voorhanden zijn om hetzelfde doel te 

bereiken. 

Binnen de bespreking van de begroting kunnen de mogelijkheden van aankoop worden 
besproken en kan een afweging worden gemaakt binnen het vastgestelde budget. 
Voor Ons Bezit is geen standaardvoorstel voorhanden en wordt afhankelijk van de mogelijke 
locaties een haalbaarheidsonderoek gedaan. Normaliter gebeurd dit intern maar bij wat 
complexere en grootschaligere projecten wordt het uitbesteed. In principe heeft men veel over 
voor een potentiële locatie omdat de mogelijkheden nogal schaars zijn. 

Verkoopbeleid 
Zoals in het schema reeds is opgenomen heeft de woningstichting in het kader van het 
verkoopbeleid een aantal zaken reeds omschreven. 
Men voert een terughoudend verkoopbeleid. Eventuele verkoop moet altijd een 
volkshuisvestelijk belang dienen. Momenteel resteren 55 woningen uit versnipperd bezit die 
zijn aangewezen voor verkoop. Vooralsnog kan gezegd worden dat deze verkoop niet storm 
loopt en op korte termijn zullen dan ook geen nieuwe woningen meer voor verkoop worden 
aangewezen. In nieuwbouwontwikkelingen is een deel koopwoningen bijna vanzelfsprekend 
de toename van de onrendabele toppen bij het realiseren van sociale huur. 

5.3.5 Verhuurbeleid 
Woningstichting Ons Bezit werkt aan de hand van een aanbodmodeL De woningzoekenden 
moeten zich inschrijven bij de woningstichting en kunnen vervolgens reageren op 
vrijkomende woningen die worden geadverteerd in het lokale weekblad en op internet. 
Bij deze woningen is aangegeven voor welke inkomens en huishoudenssamenstelling ze 
gereserveerd zijn en dus waar men op kan reageren. Na toetsing op passendheid word 
toegewezen op basis van inschrijfduur. Door het invullen van een woonkeuzebon kunnen 
woningzoekenden reageren op de advertenties die tweewekelijks worden geadverteerd. 
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In het schema van Atrivé komt het bovenstaande in een notendop aan de orde onder de 
volgende onderwerpen. 

Naast deze "normale" woningzoekenden zijn er ook Urgente woningzoekenden die middels 
een aanvraag een urgente status kunnen verkrijgen. Deze urgente status kan op medische en 
/of sociale gronden worden verkregen. Medische gronden kan zijn als vanuit de Wet 
Voorzieningen Gehandicapten aangegeven wordt dat men alleen door verhuizing weer een 
passende woonruimte kan verkrijgen. Sociale urgentie kan worden verkregen als men zich in 
een bepaalde noodsituatie bevindt. De beoordeling van urgentie wordt gedaan in een hiervoor 
opgerichte urgentie commissie. 

5.3.6 Nieuwbouwbeleid 
In de bespreking van het aan en verkoopbeleid is nieuwbouw reeds zijdelings aan de orde 
gesteld. Aankoop van grond gebeurd normaal gesproken immers om nieuwbouw te realiseren. 
Als er mogelijkheden zijn voor nieuwbouw, dan worden deze benut. Er wordt actief gezocht 
naar projectontwikkelingsmogelijkheden binnen het stadsgewest 's-Hertogenbosch. 

In het rapport van Coopers en Lybrand wordt al aangegeven dat er een behoefte is aan een 
toename van de woningvoorraad en een wens om het mogelijk te maken wijzigingen aan te 
brengen in de doelgroepen. Hierbij is een uitbreiding of aanpassing van de woningvoorraad 
middels nieuwbouw noodzakelijk. De mogelijkheden in de gemeente hiervoor zijn echter 
uiterst beperkt en vandaar ook dat er zeker ook gekeken wordt naar mogelijkheden buiten de 
gemeente en dan binnen het stadsgewest 's-Hertogenbosch waarin hierover de nodige 
afspraken zijn gemaakt. 

Ook het aanpassen van de voorraad in de vorm van herstructurering zou hierin een 
mogelijkheid zijn. In het onderzoek van Companen van oktober 2001 wordt herstructurering 
als kwaliteitsimpuls aangegeven als optie in verband met een potentieel overschot van 
goedkope flatwoningen. In dit soort gevallen zal Ons Bezit zeker de optie van vervangende 
nieuwbouw als mogelijkheid ll!eenemen. Op kleine schaal wordt dit al in de praktijk gebracht. 
Zo is onlangs gestart met de bouw van 1 7 appartementen die in de plaats komen van een 
vijftal eengezinswoningen die verleden jaar zijn gesloopt. 

5.3. 7 Financieel beleid 
Woningstichting Ons Bezit heeft een zeer goede financiële positie die men uiteraard graag 
wil behouden. Zeker gezien de ontwikkelingen die er in de volkshuisvesting hebben en nog 
zullen plaatsvinden is het van belang hier de nodige aandacht aan te schenken. Er zijn hiertoe 
dan ook een aantal uitgangspunten geformuleerd die mede de financiële continuïteit moeten 
waarborgen. 
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Deze uitgangspunten kunnen dan als handleiding dienen voor de betrokken werknemers 
alsmede een verantwoordingsstuk naar de Raad van Toezicht. De financiële doelstellingen die 
zijn opgenomen in het ondernemersplan zijn: 
• Rentabiliteit op het eigen vermogen: 7 a 8% 
• Current ratio 1 ,5 à 2 
• Bedrijfswaarde van het bezit hoger dan het totaal van het vreemd vermogen lang 
• Vermogenskostenvoet lager dan 7% 

De rentabiliteit op het eigen vermogen is de verhouding tussen het jaarresultaat en het eigen 
vermogen. 

De current ratio geeft aan of op korte termijn aan de lopende verplichtingen voldaan kan 
worden. De verhouding tussen de kortlopende activa en de kortlopende passiva dient 
tenminste één te zijn. 

De bedrijftwaarde bedroeg per 31 december 2000 ruim f1 262 miljoen, terwijl de boekwaarde 
per die datum ongeveer f1 150 miljoen was. 

De vermogenskostenvoet (rente over het vreemd vermogen) was in 2000 gemiddeld 6,26% 

Ook in het rapport van Atrivé zijn een aantal punten omschreven: 
• Solvabiliteit 10% in 1999 en gestreefd wordt naar 15% in 2005. 
• Goede onderbaudsvoorziening (± f1 .9000,-- per woning) 
• De huursomstijging wordt vastgesteld op basis van de puntprijs per woning. Daarnaast 

wordt rekening gehouden met de verhuurbaarheid. In de meerjarenprognose is uitgegaan 
van maximaal 2,5% huurstijging op jaarbasis. 

• De streefhuur, weergegeven in de bijlage financiële gegevens is vooralsnog vastgesteld op 
65% van de maximaal redelijke huurprijs. 

• Huurharmonisatie wordt momenteel vrijwel niet toegepast. 

5.3.8 Onderhoud en verbetering 
In het rapport van Caopers en Lybrand wordt aangegeven welke richting men uit wil met het 
onderhoudsbeleid. Het te voeren beleid op het gebied van onderhoud en verbetering moet 
gericht worden op het bereiken van een bepaalde basiskwaliteit. Nadat eerst de gewenste 
basiskwaliteit voor het bezit is vastgesteld en aan de hand daarvan de stand van het bezit in 
kaart gebracht is kan de meerjarenplanning hier op worden afgestemd. De planning moet 
zodanig worden aangepast dat in een nader te definiëren tijdsbestek de huidige kwaliteit van 
het bezit in overeenstemming wordt gebracht met de gedefinieerde basiskwaliteit. 

Dit is een behoorlijke omschakeling ten opzichte van de oude uitgangspunten waarbij 
uitgegaan wordt van het technisch in stand houden van de woningen tegen zo laag mogelijke 
kosten en conform de planning. 

Veel wordt gedaan op klacht en men streeft hierbij naar het afhandelen van 70% van de 
klachten binnen zeven dagen. 
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Verbeteringen die door de woningstichting worden aangebracht in de woningen worden bij 
voorkeur zoals in het schema is aangegeven zonder huurverhoging gerealiseerd. Wanneer het 
echter gaat om een geriefverbetering wordt het veelal alleen gerealiseerd tegen een 
huurverhoging. Hiermee ontstaat het gevaar dat een woning uit bijvoorbeeld de kernvoorraad 
valt. In deze gevallen moet worden geprobeerd de verbeteringen op een andere wijze te 
financieren. Zelf aangebrachte voorzieningen dienen in principe te worden verwijderd. Dat 
geldt in elk geval als deze technisch ondeugdelijk zijn of als ze leiden tot ongewenste 
huurverhoging. Het is altijd mogelijk om in overleg met de woningstichting een verbetering 
aan te brengen voor eigen rekening. Als deze wordt goedgekeurd en deugdelijk is aangebracht 
hoeft hij ook niet te worden verwijderd bij vertrek. 

Het onderwerp milieu zoals dat in het schema wordt besproken onder het kopje onderhoud en 
verbetering is te vatten onder duurzaam bouwen. In het kader van het duurzaam bouwen 
wordt door de woningstichting niet gewerkt volgens de landelijke regelgeving maar is er een 
regionaal convenant wat een nog verdere verfijning is van de landelijke regelgeving. 

5.3.9 Woonomgeving 
Woonomgeving wordt ook nog genoemd in het verhaal van Atrivé. Er is op dit moment geen 
specifiek beleid op dit gebied. Terwijl dit toch erg van belang is bij het bepalen van de 
strategieën voor de verschillende complexen. 

De eisen ten aanzien van de woonomgeving zijn samen met de eisen ten aanzien van de 
woning te vatten onder woonvoorkeuren. De producten (die aan de voorraad worden 
toegevoegd) moeten voldoen aan de woonvoorkeuren van de beoogde doelgroep. Het gaat 
hierbij om eisen op het gebied van de woning evenals om eisen ten aanzien van de 
woonomgeving. Een specifieke doelgroepbenadering is hiervoor bij woningstichting Ons 
Bezit niet opgesteld. De eisen die de woningstichting hierbij hanteert zijn niet specifiek voor 
de doelgroepen omschreven. Er is niet beschreven aan welke eisen een woning voor bepaalde 
doelgroepen moet voldoen. Hierin wordt over het algemeen aangesloten bij eisen die hiervoor 
landelijk voor handen zijn als het bouwbesluit, de kosten kwaliteitstaets woningbouwplannen, 
het seniorenlabel, duurzaam bouwen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Deze woonvoorkeuren kunnen in de vorm van een vraagprofiel per doelgroep worden 
opgesteld. Hierin kunnen dan ook de eisen ten aanzien van de woonomgeving worden 
opgenomen. Bouwen (of verbouwen) voor een bepaalde doelgroep houdt in dat er volgens de 
genoemde eisen gebouwd moet worden. Ook de eisen ten aanzien van de woonomgeving 
moeten hierin worden meegenomen. Dit kan inhouden dat er investeringen gedaan moeten 
worden in deze woonomgeving om bijvoorbeeld het voorzieningenniveau te verbeteren. 

Woningstichting Ons Bezit wil hierin een actieve rol spelen en werkt hierin ook samen met de 
gemeente in het kader van Wijk - en buurtbeheer. Er wordt hierbij onder andere aandacht 
gegeven aan achterpaden en leefbaarheid. Het gebeurt in samenwerking met de gemeente en 
het is dan ook niet de bedoeling om taken van de gemeente over te nemen. 

5.3.10 Wonen en zorg 
Het beleid op het gebied van wonen en zorg is een onderwerp dat nog ontbreekt in de huidige 
opzet van het beleid. Met name in deze tijd waarin de vergrijzing sterk doorzet en er veel 
ontwikkelingen gaande zijn in de zorgsector is dit een item wat eigenlijk niet mag ontbreken 
in de beleidsuitgangspunten. Voor woningcorporaties ligt hier een compleet nieuwe markt 
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open waarin het nodige kan worden gedaan. Veel hierin is mogelijk en er zijn hierin veel 
varianten denkbaar afhankelijk van de situatie waarin de corporatie zich bevindt. 

Zeker voor Ons Bezit liggen op dit gebied veel mogelijkheden. De gemeente Vught kent veel 
verschillende instellingen op het gebied van zorg en dus zijn er veel mogelijkheden denkbaar 
binnen de gemeente. De woningstichting is momenteel ook actief op dit gebied en staat open 
voor alle initiatieven die zich in deze richting ontplooien. In het woningmarktonderzoek van 
Campanen dat onlangs in oktober 2001 is afgerond wordt ook de nodige aandacht gegeven 
aan dit onderwerp. Momenteel zijn een tweetal nieuwbouwprojeceten in ontwikkeling waarbij 
in samenwerking met zorginstellingen bepaalde concepten worden gerealiseerd. 

Het landelijk en regionaal beleid wat uitgaat van extramuralisering en zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen heeft zijn gevolg voor woningaanbieders. Het betekent dat er samen met de 
zorgaanbieders passende arrangementen aangeboden moeten kunnen worden. Vanuit de 
provincie is de zorgbehoefte verkend en is duidelijk geworden dat er een tekort is aan 
verzorgingsplaatsen wat dus aangeeft dat er voldoende mogelijkheden zijn. Ook de 
ontwikkelingen op het gebied van persoonsgebonden budgetten voor het inkopen van zorg 
kan van belang zijn voor de woningstichting. 

5.4 Conclusie herziening 
In dit hoofdstuk zijn de beleidsuitgangspunten herzien. Dit is gebeurd door belangrijke 
thema's ten aanzien van het beleid te bespreken en deze zover mogelijk uit te werken voor de 
situatie van woningstichting Ons Bezit. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de verdere 
implementatie van het strategisch voorraadbeheer. Bij het opstellen van de beheerplannen en 
het kiezen van de verschillende strategieën worden de beleidsuitgangspunten gebruikt om de 
eerste richting te bepalen. Kanttekening hierbij is dat het beleid zoals het hier omschreven is 
eerst nog door management en Raad van toezicht moet worden behandeld alvorens het als 
zodanig kan worden vastgesteld. Hiernaast wordt gewerkt aan een nota voor de technische 
afdeling waarin het beleid ten aanzien van de techniek wordt geformuleerd. 

Dit heeft een grote prioriteit omdat zonder een gedegen beleid als basis de uitwerking van de 
verschillende beheerplannen eigenlijk niet mogelijk is. Hierbij komt dat de 
beleidsuitgangspunten niet algemeen bekend zijn bij de werknemers binnen de 
woningstichting. Het beleid dat gevoerd wordt moet bij iedere individu helder zijn alvorens 
het beleid door de gehele organisatie uitgedragen kan worden. 
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Hoofdstuk 6: Indelen voorraad in marktcomplexen 

6.1 Inleiding 
De tweede noodzakelijke herziening is het opnieuw indelen van de voorraad in 
marktcomplexen. In de indeling zoals deze er nu ligt zijn er te kleine eenheden ontstaan en 
bestaat er enige twijfel omtrent de gebruikte kenmerken. Met de stappen van Interface als 
leidraad wordt een nieuwe indeling gemaakt in Marktcomplexen en later in productgroepen. 
Ook wordt aangehaald hoe men er in de werkwijzen vanuit de praktijk mee omgaat. 

6.2 Evaluatie huidige indeling 
Bij de indeling van Atrivé zijn meerdere marktcomplexen ontstaan van maar 1 
verhuureenheid. Door deze kleine eenheden wordt het erg moeilijk om aan de hand van de 
procesgegevens die verzameld worden uitspraken te doen. Wat zegt bijvoorbeeld een 
mutatiegraad als het maar om één woning gaat. Bij het herindelen van de voorraad moet dan 
ook getracht worden om marktcomplexen te creëren bestaande uit voldoende eenheden zodat 
aan de hand van de procesgegevens betrouwbare vergelijkingen gemaakt kunnen worden. 

Het hanteren van de huurprijs als kenmerk voor de indeling in marktcomplexen is erg 
discutabel. De huurprijs is een kenmerk dat veelal jaarlijks wijzigt en dus blijven er 
verschuivingen plaatsvinden binnen de marktcomplexen. Dit kan dan zelfs al door een 
huurverhoging die wordt doorberekend bij een door de huurder aangevraagde verbetering. 
Zo komt het bijvoorbeeld voor dat huurders tegen een verhoging van de huur een CV laten 
aanbrengen door de woningstichting. 

Verder komt het voor dat een marktcomplex in twee verschillende stedenbouwkundige 
gebieden valt. Dit kan niet omdat dit vanuit het oogpunt van de klant onmogelijk is. De klant 
oefent immers vraag uit op een marktcomplex afhankelijk van ofhij in dat 
stedenbouwkundige gebied wel of niet wil wonen. Het kan dan ook niet zo zijn dat hij voor 
dit marktcomplex kan kiezen uit woningen in verschillende gebieden omdat dit voor de klant 
juist bepalend is om wel of geen vraag uit te oefenen. 

Ferry van Laarhoven; afstudeerverslag 2002 55 



Implementatie van het Strategisch Voorraadbeheer bij woningstichting Ons Bezit 

Bij verder onderzoek van de huidige indeling blijkt ook het aantal kamers als kenmerk voor 
de indeling in marktcomplexen een punt van discussie te zijn. Een deel van de 
woningvoorraad van de woningstichting bestaat namelijk uit eengezinswoningen met zowel 
drie als vier slaapkamers. Bij de woningen met vier slaapkamers is de badkamer echter 
zodanig klein dat in veel situaties één van de vier slaapkamers is omgebouwd in een 
badkamer waarmee door het verdwijnen van deze slaapkamer de woningen in een andere 
productgroep vallen. Deze verbouwingen hebben veelal al plaats gevonden in de jaren dat de 
woningen nog van de gemeente waren en er is nauwelijks zicht op het aantal woningen waar 
het hier om gaat. Bij het indelen kunnen woningen uit eenzelfde bouwblok hierdoor in 
verschillende groepen terecht komen waardoor onwerkbare complexen ontstaan. Door 
eventueel te werken met meerdere referentiewoningen voor dit soort complexen kan hiermee 
toch gewerkt worden .. 

Van de werkwijzen uit de praktijk neemt van derFlier het aantal kamers wel mee in de 
indeling maar er wordt geen onderscheid gemaakt in groot en klein. Bij het in beeld brengen 
van de woonkwaliteit aan de hand van het woonclassificatiesysteem komt het wel aan de orde 
omdat hier de woonwensen worden gemeten. Binnen de woonwensen van doelgroepen is het 
aantal kamers vaak een belangrijke maatstaf. 

6.3 Indelen van de voorraad 
Interface werkt de indeling in marktcomplexen en productgroepen uit in de stappen 2 en 3A 
van hun stappenplan. Dit wordt gedaan aan de hand van overeenkomst in eigenschappen van 
de woningen. De groepen die ontstaan na indeling op basis van deze eigenschappen worden 
de beheereenheden ofwel marktcomplexen genoemd. Vanuit de literatuur wordt aangegeven 
dat het segmenteren van het bezit in groepen (en het bepalen van de klantgroepen) een van de 
bepalende factoren is in het beginstadium van het strategisch voorraadbeheer. Hiermee wordt 
namelijk meteen een richting gegeven aan de doelgroepen die de corporatie wil en kan 
bedienen doordat er meer duidelijkheid is omtrent de producten die aan deze groepen 
aangeboden kunnen worden. 

Door de ontstane beheereenheden oftewel markttechnische complexen op basis van 
kenmerken, die van belang zijn voor de consument te groeperen, ontstaan de zogenaamde 
productgroepen. Dit gebeurd bij Interface in stap 38. De volgorde van deze stappen kan 
verschillen of gebeurd in de praktijk nagenoeg gelijktijdig. Zo kan het makkelijker zijn eerst 
de productgroepen te formuleren en op basis daarvan de indeling te verfijnen naar homogene 
eenheden. De volgorde die hierna dan ook gehanteerd wordt staat niet vast en kan in de 
praktijk van worden afgeweken. 
De markttechnische complexen ondervinden binnen de productgroep concurrentie van elkaar. 
Op het moment dat de vraag naar woningen binnen een bepaalde groep afneemt zal blijken 
welk marktcomplex de slechtste positie heeft en kan daar gericht beleid opgemaakt worden 
door een specifieke strategie voor dit complex te bepalen. 

6.4 Uitgangspunten 
Bij de nieuwe indeling wordt eerst op hoofdlijnen bepaald welke produkten (groepen) men 
wil of kan aanbieden aan welke klanten. Dit is gebeurd op basis van de "producten" die men 
tot op heden heeft gehanteerd. Hierna wordt dan op basis van homogene stedenbouwkundige 
eenheden de indeling in marktcomplexen opgezet. Om later optimaal gebruik te kunnen 
maken van bestaande gegevensbronnen wordt bij de indeling de CBS wijkindeling als basis 
genomen. Veel bestaande gegevensbronnen gaan uit van deze indeling om data in te 
verzamelen. Binnen deze telgebieden (wijken) wordt door onderscheid te maken in gebieden 
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die als homogene eenheid worden gezien een onderverdeling gemaakt in buurten. Binnen 
deze buurten zijn de bestaande administratieve 'complexen' ingedeeld naar vergelijkbare 
woningen. De nieuwe complexen die hierdoor ontstaan zijn de zogenaamde 'markttechnische 
complexen'. Interface noemt hierbij als belangrijkste factoren bij deze indeling het 
woningtype, de stedenbouwkundige opzet en het bouwjaar. 

Per markttechnisch complex kan er een referentiewoning worden aangewezen om de 
kenmerken van het marktcomplex aan te kunnen geven. De referentiewoning is dan 
representatiefvoor een deel van het markttechnisch complex . Door uit te gaan van de 
representatieve woningen blijft de hoeveelheid informatie verwerkbaar. Zo is het mogelijk om 
meerdere referentiewoningen aan te wijzen binnen het markttechnische complex omdat er 
verschillen bestaan in bijvoorbeeld de aantallen slaapkamers. De referentiewoning wordt 
benoemd bij het uiteindelijke uitwerken van de pilot van het beheerplan. 

6.5 Resultaten 
In de nieuwe indeling zijn een aantal stappen doorlopen die tot de uiteindelijke 
marktcomplexen hebben geleid. Hieronder is in een schema aangegeven welke stappen zijn 
genomen. 

Figuur: 6.1 : overzicht indeling voorraad in eenheden 

cas 
..------ WIJt<'L------... 

": BU!JRt :· .. . .. t~w~,1.fi!!i11 1,§iJtJRT 

VUGHT 

CBS 
WIJK ..------ ------... 

.}}~ êlJQRr 

MTC 

Bron: Implementatie strategisch voorraadbeheer 200 I 

Ieder markttechnisch complex wordt aangeduid met een code van 7 karakters. De eerste twee 
cijfers bevatten de traditionele wijkaanduiding vanuit de CBS indeling. Binnen de wijk wordt 
de buurt vervolgens aangeduid met het derde cijfer. Tenslotte duiden de laatste vier letters op 
het type woning (de productgroep). Het complex 201KEGW duidt dan bijvoorbeeld op het 
markttechnisch complex kleine eengezinswoningen in "CBS wijk" 20 (Cromvoirt) in buurt I . 

Deze indeling heeft geresulteerd in 49 marktcomplexen. De gemeente is verdeeld in 17 CBS 
wijken. Niet in al deze wijken heeft de woningstichting woningen, er zijn namelijk ook de 
buitengebieden en bijvoorbeeld het Villapark. Voor de wijken waarin Ons Bezit woningen 
heeft is getracht op basis van de spreiding van die woningen een onderverdeling te maken in 
duidelijk herkenbare gebieden (homogene eenheden). Deze onderverdeling naar buurten heeft 
geleid tot 28 buurten. Niet in alle wijken zijn meerdere buurten. In een aantal CBS gebieden 
zijn de aantallen woningen zodanig klein en geclusterd dat er maar 1 "buurt" kan worden 
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onderscheiden. Ook is bijvoorbeeld het voormalige kamp Lunetten en het kerkdorp Cromvoirt 
ingedeeld als 1 wijk met daarin maar 1 buurt. De onderverdeling naar CBS wijken en buurten 
is opgenomen in bijlage 1. 
Binnen deze buurten zijn de complexen geordend op basis van de kemnerken locatie (de wijk 
waarin het complex ligt), stedenbouwkundige eenheid (de buurt waarin het complex ligt 
oftewel de homogeniteit met omliggende woningen en gebied), het woningtype en de grootte. 
Er is gekozen voor een onderverdeling in grote en kleine eengezinswoningen en grote en 
kleine meergezinswoningen. Er is niet gekeken naar specifieke kemnerken als bijvoorbeeld 
een lift omdat dit later pas iets zegt over de prestaties die een woning levert die van belang 
kunnen zijn voor een bepaalde doelgroep. De totale verdeling van de wijken, buurten en 
marktcomplexen is opgenomen in Bijlage 2 Indelen voorraad. 

6.6 Conclusie herziening 
Eindresultaat van dit hoofdstuk is een nieuwe indeling in marktcomplexen. Aan de hand van 
de indeling kan de implementatie van het strategisch voorraadbeheer verder worden 
uitgewerkt. Er is bij het indelen zoveel mogelijk rekening gehouden met alle belangrijke 
aspecten zoals grootte van de marktcomplexen, herkenbáre buurten en een acceptabel aantal 
marktcomplexen. Door bij de uitwerking van de pilot uit te gaan van deze indeling wordt deze 
indeling direct getoetst. Het is van belang dat de woningstichting kan vinden in de indeling. 
Voordat de gegevens van de verschillende afdelingen binnen de organisatie definitiefworden 
omgezet naar de nieuwe indeling is het raadzaam een overgangsperiode te creëren waarin er 
nog een weg terug wordt opengehouden. Wanneer na een tijd blijkt dat alles goed verloopt 
kan definitief de stap worden gemaakt. Een belangrijk aspect bij het overgaan op de nieuwe 
indeling is dat de medewerkers een bepaalde cultuuromslag moeten ondergaan. De complexen 
zoals zij deze al jaren kennen en mee werken bestaan niet meer. Deze omslag vergt wat tijd en 
geduld om aan te wennen. Gezien de het aantal complexen dat is overgebleven zou de nieuwe 
indeling werkbaar moeten zijn. 
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Hoofdstuk 7: Indelen huishoudens in doelgroepen. 
Indelen in productgroepen. 

7.1 Inleiding 
Om te bepalen hoe de vraag uit de markt is verdeeld moet een indeling worden gemaakt in 
doelgroepen. Op deze manier ontstaat een verdeling in groepen met dezelfde woonvoorkeuren 
waar de woningen (producten) op kunnen worden afgestemd. De producten worden hiertoe 
dan ook ingedeeld in groepen (productgroepen) om zo vraag en aanbod goed op elkaar af te 
kunnen stemmen. Om te komen tot een verbetering van de doelgroepverdeling bij Ons Bezit 
wordt in dit hoofdstuk vanuit de theorie aangegeven hoe deze indeling moet worden opgezet. 
Ons Bezit. De indeling zoals deze voorheen werd gehanteerd is hieronder weergegeven. 

Tweepersoonshuishoudens 
drie of meerpersoonshuishoudens. 

Leeflijd 
1. tot 65 jaar 
2. 65 jaar en ouder. 

7.2 Het indelen in doelgroepen 
Klanten hebben stuk voor stuk specifieke eisen en wensen en vragen dan ook naar een ander 
product. Om de producten hier dan ook zo goed mogelijk op te richten is het noodzakelijk om 
zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Hoe beter de inzichten ten aanzien van de klanten 
zijn des te makkelijker het product hier op is af te stemmen. Met het indelen van de klanten in 
groepen ofwel segmenten worden deze inzichten ten aanzien van de wensen en voorkeuren 
van de klant verkregen. Als voordelen van segmenteren zijn te noemen: 
• Het helpt bij het opsporen van gaten in de markt 
• Bij een verzadigde of krimpende markt kan een kansrijke nieuwe doelgroep 

worden gevonden. 
• Producten kunnen beter worden afgestemd op de behoefte van de doelgroep. 

• Door de klantgroepen te segmenteren kan dus een voordeel worden verkregen ten 
opzichte van anderen. 

• Het is geschikt voor kleinere ondernemingen 
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Om de voordelen van segmenteren ook daadwerkelijk te benutten is het noodzakelijk dat het 
uiteindelijke bepaalde segment bestaat uit een groep: 
• Die meetbaar is 
• Die bereikbaar is 

• 
• 
• 

Die substantieel in omvang is 
Waarvan de ontwikkeling voorspelbaar is 
Waarvan de reactie op bepaalde stimuli uniek is 

Het daadwerkelijke segmenteren ofwel indelen in doelgroepen moet vervolgens dan gebeuren 
aan de hand van de woonvoorkeuren die de verschillende klantgroepen hebben. Veelal wordt 
deze indeling gemaakt op basis van kenmerken als huishoudensgrootte, leeftijd, aanwezigheid 
van kinderen en inkomen. Andere veel gebruikte indelingen in de praktijk zijn: 

• 
• 
• 
• 

indeling in een primaire- en een secundaire doelgroep (BBSH); 
indeling in starters, doorstromers en vestigers; 
bijzondere doelgroepen als statushouders, begeleid wonen, e.d.; 
indeling die wordt gebruikt in de huursubsidiewet: 
een/ meerpersoonshuishoudens- 18-22 jaar/ 23-64 jaar/ 65 jaar en ouder 

De indeling in huishoudens hangt sterk samen met het doorlopen van de verschillende fasen 
in het leven. De fasen die kunnen worden onderscheiden in de levensloop van mensen zijn: 
• De pré gezinsfase 
• De gezinsfase 
• De post - gezinsfase. 
• De vierde levensfase. 

Gezien de doorzettende vergrijzing kan hier eigenlijk nog een fase aan worden toegevoegd. 
Deze vierde levensfase (2e post-gezinsfase) vormt door de toename van het aantal ouderen en 
de verschillende huishoudens die zich hierbij hebben ontwikkeld een belangrijk deel van 
bevolking. In deze fase is met name de toename van de vraag naar zorg een belangrijke 
ontwikkeling. Gezien de naamgeving van de fasen zou deze fase eigenlijk de 2e post 
gezinsfase moeten worden genoemd. Ook kan men er voor kiezen de huidige post gezinsfase 
te hernoemen als pre- post gezinsfase waardoor de vierde levensfase automatisch de post 
gezinsfase wordt. 

In de werkwijze van Interface wordt aan de hand van woonwensen van de huishoudens een 
doelgroepindeling gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat groepen zodanig vergelijkbare 
woonwensen hebben dat ze vraag uitoefenen op één groep woningen (een bepaald product). 
De gehele indeling is gebaseerd op kenmerken die de huishoudenssituatie bepalen namelijk: 
• Type huishouden 

- het aantal personen in het huishouden 
- de aanwezigheid van kinderen 

• Leeftijd 

• Inkomen 

In de volgende paragraaf worden de belangrijkste punten van de verschillende kenmerken 
aan de orde gesteld. Wanneer we kijken naar de werkwijzen uit de praktijk die zijn behandeld 
in hoofdstuk 3 blijkt dat zij ook allemaal een doelgroepindeling maken op basis van: type 
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huishouden, leeftijd en inkomen. In de uitwerking voor Ons Bezit zal hier ook vanuit worden 
gegaan. 

7.3 Kenmerken 
Door de bepalende kenmerken voor de huishoudens- situatie nader uit te werken komt men tot 
een indeling van de doelgroepen. Hier worden de kenmerken summier aan de orde gesteld. 
Voor het type huishouden wordt er onderscheid gemaakt in een tweetal deelkenmerken 
namelijk het aantal personen in het huishouden en de aanwezigheid van kinderen. Aan de 
hand van deze kenmerken zijn de doelgroepen in te delen in: 

• 
• 
• 
• 

eenpersoonshuishoudens; 
tweepersoonshuishoudens; 
eenoudergezinnen; 
geztnnen. 

Als tweede kenmerk is de leeftijd van belang om doelgroepen in te kunnen delen. De leeftijd 
is voor een groot deel medebepalend voor de woonwensen en de positie van een huishouden 
in de wooncarrière. De leeftijdindeling waar Interface mee werkt maakt onderscheid in een 
viertal groepen waarbij de leeftijd is meegenomen voor het hoofd van het huishouden: 
• Jong: 18 t/m 29 jaar 
• Middelbaar: 30 t/m 54 jaar 
• Ouder: 55 tlm 74 jaar 
• Hoog bejaard: 75 jaar en ouder 

In de praktijk worden er ook andere leeftijdsgrenzen gehanteerd voor de verdeling in 
bevolkingsgroepen of doelgroepen. 

Als laatste en ook zeer belangrijk kenmerk wordt het inkomen gehanteerd. Het inkomen is 
uiteindelijk voor een groot deel bepalend voor de mate waarin de woonwensen kunnen 
worden gerealiseerd. De hoogte van het inkomen vormt dan ook een beperkende factor in het 
realiseren van de woonwensen. 

Deze beperking wordt weer beïnvloed door bijvoorbeeld de hoogte van de huurprijs en zaken 
als huursubsidie. Hieruit blijkt dat het inkomen inderdaad voor een beperking kan zorgen in 
het realiseren van woonwensen maar dat dit mede bepaald wordt door wet- en regelgeving 
zoals de huursubsidiewet Daarnaast is het ook van belang de aandachtsgroep van beleid 
hierin mee te nemen. Het meest logische is dan ook te kiezen voor een indeling in een 
primaire en een secundaire doelgroep op basis van inkomen. In het Besluit Beheer Sociale 
Huursector wordt sinds 1998 aangesloten bij de maximum inkomensgrenzen uit de 
huursubsidiewet waardoor aan deze uitgangspunten in één moeite gehoor gegeven kan 
worden. 

Het is natuurlijk wel de vraag tot op welke hoogte de huur die mensen kunnen betalen 
bepalend is, of moet zijn voor de kwaliteit die men voor een bepaalde woning nastreeft. 
Ongeacht de huur die men kan betalen blijft het zo dat een gezin over het algemeen meer 
slaapkamers nodig heeft voor kinderen en dat ouderen bij voorkeur een gelijkvloerse woning 
hebben. Ook is de vraag hoe hard de inkomens grenzen zijn gezien de grotere 
toewijzingsvrijheid van de corporaties. 
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Inkomen is dan ook iets wat op het moment dat er daadwerkelijk concrete complexen aan bod 
zijn mee kan wegen in doelgroep toewijzing. In eerste instantie bij de vraag hoe moet een 
woning er uit zien voor een bepaalde doelgroep gaat het primair nog om dezelfde woning 
ongeacht wat voor inkomen een bepaalde groep heeft. 

7.4 De doelgroepen 
Om uiteindelijk te komen tot de verdeling in doelgroepen moeten de verschillende kenmerken 
worden gecombineerd. Hierbij gaan we in eerste instantie uit van de kenmerken 
huishoudentype en leeftijd. Inkomen kan dan later of in een latere fase nog worden 
toegevoegd. Om de indeling in doelgroepen niet eindeloos ingewikkeld te maken gaat de 
voorkeur uit naar een beperkt aantal doelgroepen waar eventueellater bijvoorbeeld door 
toewijzing nog verdere verbijzondering kan plaatsvinden. Eerder is al genoemd dat er 
verdeling mogelijk is in Starters, Vestigers en Doorstromers. 

Deze driedeling is overzichtelijk en zorgt toch voor een duidelijke afscheiding naar 
woon wensen. Wanneer we kijken naar de gezinssamenstelling en leeftijd van deze drie 
groepen blijkt dat er onbewust eigelijk ook al een indeling is in de gezinssamenstelling 
(aanwezigheid van kinderen). Gezien de profielen van deze groepen• blijkt dat er direct een 
herkenbare indeling ontstaat. Ook wordt aangegeven hoe de doelgroepen hun wensen zijn 
verdeeld. 

Starters: 
Starters zijn mensen die niet over zelfstandig woonruimte beschikken en binnen afzienbare 
termijn naar een zelfstandig woonruimte willen verhuizen. Dit betreft vooral thuiswondende 
kinderen van 18 jaar en ouder. Ruim 80% van de starters wil binnen de gemeente Vught 
blijven wonen. Starters zijn vanzelfsprekend over het algemeen jonge mensen: de overgrote 
meerderheid heeft een leeftijd van 20 tot en met 25 jaar. Na verhuizing zal driekwart een 
eenpersoonshuishouden vormen, de rest zal voornamelijk uit twee personen bestaan. De 
overgrote meerderheid van de starters zoekt een zelfstandige woonruimte. 

Vestigers: 
Dit zijn huishoudens die vanuit een andere gemeente in Vught een zelfstandige woonruimte 
hebben betrokken. Voor de vestigers is het vraagprofiel gebaseerd op de huidige woonsituatie 
van huishoudens die zich in de afgelopen jaren in Vught hebben gevestigd 
Hiervan bestaat het overgrote deel (circa 75%) uit meerpersoonshuishoudens. Circa een kwart 
is alleenstaand. Ongeveer de helft bevindt zich in de tussenleeftijd 35-55, een op de vijf is 
ouder dan 55. De rest is jonger dan 35 

Doorstromers: 
Doorstromers zijn zelfstandig wonende huishoudens die binnen de gemeente naar een andere 
zelfstandig woonruimte willen verhuizen. Zij onderscheiden zich dus op een belangrijk punt 
van andere woonconsumenten : zij zijn zowel vrager als aanbieder op de gemeentelijke 
woningmarkt. Circa 40% van de doorstromers is ouder dan 55, 34% is 35-55 jaar en ongeveer 
een kwart is jonger dan 35 jaar. De overgrote meerderheid bestaat uit echtparen met of zonder 
kinderen. Omdat er duidelijke verschillen bestaan in woonwensen tussen de groepen tot 55 en 
vanaf 55 jaar, wordt de groep doorstromers opgesplitst. 

10nderzoek naar het wonen in de Gemeente Vught, Companen 2002 
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Hoewel op dit moment het inkomen nog niet bij de indeling wordt betrokken gaat de voorkeur 
uit naar een onderverdeling in primair en secundair. 
De volgende stap nu deze doelgroepen bekend zijn is het vaststellen van de omvang van de 
verschillende doelgroepen in de woningvoorraad van Ons Bezit en onder de 
woningzoekenden die bij de woningstichting staan ingeschreven. Dit is een van de eerste 
punten die bij Ons Bezit moet worden uitgewerkt voor het opstellen van de uiteindelijke 
beheerplannen. 

7.5 Indelen in productgroepen 
Om de vraag vanuit de opgestelde doelgroepen goed af te stemmen op het aanbod wordt het 
woningbezit verdeeld in groepen van vergelijkbare woningen. Deze zogenaamde 
productgroepen worden hierdoor aangewezen voor bepaalde doelgroepen. In het vak 
hieronder wordt besproken hoe de verdeling voorheen werd gehanteerd. 

In de nieuwe indeling is het aantal productgroepen teruggebracht naar vier. De specifieke 
prestaties van de woningen worden later aan de orde gesteld. Deze prestaties bepalen immers 
voor een groot deel of een woning geschikt is voor een bepaalde doelgroep. Zo heeft het geen 
zin om een productgroep te bepalen op basis van het kenmerk lift. Dit suggereert direct dat 
deze woningen senioren geschikt kunnen zijn. Wanneer een complex dan bijvoorbeeld een 
sterk verouderde lift heeft die niet meer aan bepaalde eisen voldoet is de suggestie dat het 
complex seniorengeschikt is ten onrechte geweest. Bij het opstellen van de PMC's kan deze 
match alsnog worden gemaakt. De indeling heeft tenslotte geleid tot een viertal 
productgroepen die hieronder zijn weergegeven. 

Productgroep Aanduiding MTC Aantal 
woningen 

Kleine eengezinswoning(:::: 3 kamers) KEGW 9 361 

Grote eengezinswoning (~ 4 kamers) GEGW 27 1824 

Kleine meergezinswoning (:::: 3 kamers) KMGW 11 565 

Grote meergezinswoning (~ 4 kamers) GMGW 2 105 

49 2855 

De aantallen die in deze indeling zijn ontstaan zijn niet evenredig. De groep van Grote 
eengezinswoningen is erg groot ten opzichte van de andere groepen. Dit is een argument om 
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te kiezen voor een verdere onderverdeling van de productgroep. Dit zou er echter toe leiden 
dat de Meergezinswoningen ook verder onderverdeeld worden waardoor weer erg kleine 
groepen ontstaan. Vooralsnog wordt er dan ook uitgegaan van deze indeling. 

7.6 Conclusie herziening 
De basis van de doelgroepverdeling is gelegd. Er is aangegeven welke indeling gevolgd dient 
te worden bij de uitwerking van de beheerplannen. Aan de hand hiervan moet nog wel de 
omvang onder de zittende huurders en de ingeschreven woningzoekenden worden vastgesteld 
zodat in de beheerplannen gericht een keuze gemaakt kan worden in de verschillende 
strategieën. Om de uitwerking van de pilot toch mogelijk te maken wordt aan de hand van een 
Quick Scan bepaald welke doelgroepen in de kleine Zeeheldenbuurt wonen. 

De productgroepen zoals deze zijn vastgesteld zijn qua omvang niet geheel evenredig. Toch is 
er gekozen om de verdeling zo te houden omdat bij een verdere onderverdeling er veel kleine 
marktcomplexen zouden ontstaan waarvoor het moeilijk is een strategie te bepalen. 
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Hoofdstuk 8: Indicatoren. 

8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de indicatoren vastgesteld waarmee de analyse van de 
verhuurbaarheid voor de verschillende complexen kan worden bepaald. Voor het bepalen van 
deze verhuurbaarheid zijn meerdere indicatoren die kunnen worden gebruikt. Vanuit de 
theorie wordt er hier toegewerkt naar een aantal indicatoren die gebruikt worden voor het 
vervolg van de implementatie. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van veel gebruikte 
indicatoren door verschillende partijen in de markt met een beschrijving van de voor- en 
nadelen van deze indicatoren die als leidraad kan worden gebruikt. 

8.2 Het gebruik van indicatoren 
Vanuit de marktgerichte benadering kan de besluitvorming van de consument gedurende de 
fasen in het verhuurproces als uitgangspunt worden genomen voor het bewaken van de 
marktpositie. De benodigde informatie voor het observeren van de marktpositie van een 
complex kan worden verkregen door metingen te verrichten in de verschillende fasen van het 
verhuurproces. Om een goed beeld te krijgen van de productsterkte is het dan ook aan te raden 
in elke fase van dit proces een meting te verrichten. Op deze manier kan meteen een relatie 
worden gelegd naar eventuele oorzaken van de slechte dan wel goede positie. De 
verschillende fasen die zijn te onderscheiden en waarvoor minimaal een indicator moet 
worden meegenomen zijn: 
1. De marktoriëntatiefase 
2. De aanbiedingsfase 
3. De woonfase 
4. De vertrekfase 

Fase I: de marktoriëntatie 
Dit is de fase waarin de potentiële huurder zich oriënteert op de markt. Er wordt rondgekeken, 
vergeleken en er worden gegevens verzameld. In deze fase is het aan de verhuurder om de 
potentiële huurder te trekken en de woningen te promoten. Uiteindelijk maakt de huurder een 
keuze. 

Fase 2: de aanbiedingsfase 
De verhuurder doet de huurder een aanbieding in de richting waar de huurder zich had 
georiënteerd. Het is zaak om precies hetgeen aan te bieden waar de huurder om vraagt om te 
zorgen dat de waardering in de volgende fase optimaal is. 

Fase 3: de woonfase 
Wanneer de keuze is gemaakt en de woning wordt door de huurder betrokken start de 
woonfase. Het is nu aan de verhuurder om te zorgen dat de verhuurperiode zo optimaal 
mogelijk is. Dit is voor een groot deel afhankelijk van de dienstverlening. 

Fase 4: de vertrekfase 
De bewoner heeft besloten of wordt gedwongen om de woning te verlaten. Veelal zal de 
huurder zich heroriënteren op de markt. Het doel van de verhuurder is om zo snel mogelijk de 
woning weer te verhuren. 
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Duidelijk is nu welke doelen de verhuurder na moet streven in de verschillende fasen. Met 
behulp van de inzet van indicatoren kan de verhuurder meten in hoeverre deze doelen worden 
behaald. Hoe is de positie van het marktcomplex op de markt. 

Van den Broeke heeft in 1997 een uitgebreid onderzoek gehouden onder twintig geselecteerde 
corporaties waarbij hij een inventarisatie gemaakt heeft van de meest gebruikte indicatoren. 
Om te beginnen kwam uit dit onderzoek naar voren dat de onderzochte corporaties de meeste 
waarde hechtten aan de mutatiegraad, het aantal woonbonnen, en de aanbiedingsgraad. 
Daarnaast bleek dat het de weigeringgraad, de marktwaarde, de prijs- kwaliteitsverhouding 
en de wachttijd regelmatig voorkwamen. Het merendeel van de onderzochte corporaties 
maakt gebruik van een totaal van vier of vijf indicatoren die samen een beeld geven van de 
marktpositie van het woningaanbod. Een onderzoek van Mulder, (1990) geeft als top vijfvan 
indicatoren voor de marktpositie: leegstand, mutatiegraad, weigeringgraad, populariteit bij 
woningzoekenden en verhuisgeneigdheid 

Uit de indicatoren die in de top van de verschillende onderzoeken blijkt al dat ten aanzien van 
de te gebruiken indicatoren geen standaardlijst is te geven. Er moet een discussie worden 
gevoerd over het belang van de verschillende indicatoren waaruit vervolgens een keuze kan 
worden gemaakt waarmee in de toekomst gewerkt kan worden. De belangrijkste 
voedingsbodem voor deze discussie zijn de verschillende inzichten die zijn te verkrijgen met 
de indicatoren. Met hierbij het uitgangspunt om uit iedere fase van het verhuurproces een 
indicator mee te nemen. 

8.3 De indicatoren 
Wat zeggen de indicatoren en welke inzichten worden verkregen ten aanzien van de 
marktpositie. Dit is van belang bij het maken van een keuze tussen de verschillende 
indicatoren. Van den Broeke (1998) maakt hierin onderscheid in indicatoren die iets zeggen 
over de huidige verhuurbaarheid of een waarschuwing geven voor de nabije toekomst. 
(signalerend of primair) en indicatoren die een verklaring geven voor veranderingen in de 
marktpositie (verklarend of secundair). Hier gaat het om de indicatoren die direct iets zeggen 
over de verhuurbaarheid. De verklaring wordt in de praktijk dan veelal alleen gezocht voor 
die delen van de voorraad waarvoor een slechte marktpositie is geconstateerd. Omdat er voor 
de marktindicatoren geen duidelijke grenswaarden zijn aan te geven wordt er gewerkt met 
referentiewaarden. Er wordt gekeken naar afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde. 
Afhankelijk van de omvang van de afwijkingen kan er een beleidsmatige keuze worden 
gemaakt op basis van de gegevens. Wel is het zaak om de benodigde gegevens zorgvuldig te 
verzamelen en gedurende meerdere jaren zodat er een betrouwbare vergelijking gemaakt kan 
worden. Hieronder is een overzicht gegeven van de doelstellingen, meet- en 
stuurmogelijkheden en kostenaspecten per fase van het verhuur proces die mede gebruikt 
kunnen worden om te komen tot een keuze van de indicatoren: 
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Figuur 8.1: Doelstellingen, meet- en stuurmogelijkheden per fase: 
Fasen in het Doel Meten Sturen Kostenaspecten 
verhuur-proces 
Oriëntatiefase Interesse creëren Aard en omvang Promotie Kosten dynamisch 

van belangstelling mutatieonderhoud 
Reactiegraad 

Aanbiedingsfase Juiste verwachtingen Acceptatiegraad/ Planning technische Aanbiedingskasten 
wekken motief ingrepen 

W eigeringsgraad/ 
motief 
Aanvangsleegstand 

Verhuurfase Behoud van de Woonduur Dienstverlening (klachten) 
huurder Mate van Klachtenafhandeling onderhoudskosten 

tevredenheid Aanbrengen Servicekosten 
Betalingsgedrag woontechnische Verbeterkosten 
Verzoek om verbeteringen Incassokosten 
geriefverbetering Huurinning 
Verhuisgeneigdheid 

Vertrekfase Wederverhuur Mutatiegraad Dynamisch Mutatiekosten 
Vertrekmotieven mutatieonderhoud Kosten dynamisch 
Structurele leegstand Marktgerichte onderhoud 

huuraanpassing Exploitatiekosten 
Distributie 

Bron: Smeets 1999, Dictaat wonmgbeheer 

Om een beeld te krijgen van wat er gesignaleerd wordt met de indicatoren worden er een 
besproken. We gaan hierbij uit van de indicatoren die genoemd worden in de top vijfvan 
Mulder (1990) en de indicatoren zoals deze bij Ons Bezit tot op heden gebruikt zijn. Voor een 
uitgebreidere uitleg wordt verwezen naar de bijlagen waarin meerdere indicatoren worden 
besproken. Het doel van de signalering is door het registreren van een aantal relevante 
marktindicatoren het verkrijgen van inzicht in de (ontwikkeling van de) marktpositie van de 
woningvoorraad. De keuze van de indicatoren moet hierbij zo zijn dat de eerste signalen van 
verandering in de marktpositie reeds in een vroeg stadium kunnen worden opgepakt. 

Mutatiegraad 
De mutatiegraad op zichzelf is een niet zoveel zeggende indicator en is sterk 
doelgroepafhankelijk. Voor vergelijkbare woningen bestemd voor dezelfde doelgroep 
(woningen binnen één productgroep) kan een groot verschil in mutatiegraad een aanwijzing 
zijn voor verschil in marktpositie. 
De mutatiegraad kan het beste bekeken worden over een langere periode omdat de 
ontwikkeling voor deze indicator het meest is. Het aantal mutaties is namelijk sterk 
seizoensgebonden en wordt beïnvloed door bijvoorbeeld de oplevering van 
nieuwbouwprojecten en wijzigingen in huursubsidieregelingen. 

Weigeringsgraad 
De weigeringsgraad zegt in principe evenveel als de acceptatiegraad. Het wordt alleen vanuit 
de tegenovergestelde invalshoek bekeken. De weigeringsgraad kan worden omschreven als 
het aantal weigeringen dat is geweest alvorens er eindelijk iemand de woning accepteert. Hoe 
hoger de weigeringsgraad hoe slechter de marktpositie van de woning is. De weigeringsgraad 
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of acceptatiegraad kan ook een indicatie zijn voor het presteren van de afdelingen die zijn 
belast met service en onderhoud of verhuur. Als een woning niet actief genoeg wordt 
aangeboden is dit zichtbaar in de cijfers. Het is bij de weigeringsgraad eenduidig de definitie 
te hanteren. Wanneer is er sprake van een weigering Als mensen telefonisch laten weten toch 
van verdere stappen af te zien of pas als na bezichtiging wordt aangegeven dat men de woning 
niet wil. Aan ontwikkelingen in de tijd kan niet altijd zonder meer vergaande conclusies 
worden verbonden omdat er altijd ontwikkelingen hebben kunnen plaatsvinden die hierop van 
invloed waren. 

Populariteit bij woningzoekenden laantal woonbonnen/ aantal reacties 
Met de invoering van het aanbodmodel is er een nieuwe stroom aan bruikbare 
marktinformatie voorhanden gekomen. Er worden huishoudenskenmerken en 
woningkenmerken geregistreerd. De foutieve reacties die binnenkomen moeten wel worden 
onderscheiden om de registratie zuiver te kunnen houden. Nadeel van het gebruik van deze 
gegevens is dat de gegevens geen weergave zijn van een vrije markt. Door toepassen van 
passendheidscriteria wordt de verhouding tussen vraag en aanbod op voorhand al voor een 
deel beïnvloed. Het aantal bonnen dat voor een bepaalde woning of complex wordt ingestuurd 
geeft een beeld van de populariteit van het bezit. Aan de hand van woonbongegevens zou ook 
de gemiddelde wachttijd voor een type woning bepaald kunnen worden. 

Verhuisgeneigdheid 
Verhuisgeneigdheid geeft slechts een indicatie van de wens tot het verlaten van het complex. 
Immers verhuisgeneigd wil nog niet zeggen dat men al is verhuisd. Het is geen absolute 
waarde omdat de verhuisgeneigdheid veelal wordt afgeleid uit het aantal ingeschrevenen uit 
een bepaald marktcomplex of zelfs het aantal reacties op vrijkomende woningen vanuit het 
complex. Doordat hierin de vertrekkers naar koopsector en bijvoorbeeld andere verhuurders 
buiten beeld blijven geeft het een vertekend beeld. 

Leegstand 
De leegstandsduur geeft weer totaal andere indicaties dan de leegstand. De leegstandsduur 
zegt iets over de mate waarin moeite gedaan moet worden om een woning weer verhuurd te 
krijgen. Het gegeven dat een woning op een bepaald moment leeg staat zegt iets totaal anders 
dan het feit dat de woning al maanden leegstaat. Ook hier geld weer dat leegstand een gevolg 
kan zijn van beleid. Ook kan een oplopende leegstand iets zeggen over het verhuurproces 
zoals dat door de organisatie gevoerd wordt en hoeft dus niet direct iets te zeggen over de 
marktpositie van het complex. 

De indicator "leegstand" wordt minder bruikbaar geacht om vroegtijdig ontwikkelingen in de 
verhuurbaarheid te registreren. Als men leegstand constateert, is het meestal al te laat. 
Leegstand geeft wel inzicht in de ernst van de problematiek. Belangrijk is in de gaten te 
houden dat leegstand ook altijd het gevolg kan zijn van activiteiten zoals renovaties of 
mutatieonderhoud. 

Wachttijd 
Bij iedere verhuring kan worden bepaald hoeveel maanden een woningzoekende ingeschreven 
heeft gestaan of hoe lang hij woonbonnen heeft ingestuurd. Hiermee is de wachttijd een 
maatstaaf voor populariteit. De wachttijd als indicator wordt nog relatief weinig gebruikt. 
Door de mogelijkheden die er zijn nu het aanbodmodel is ingevoerd zal deze indicator de 
komende tijd ongetwijfeld meer gebruikt gaan worden. 
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Aan de hand van de indicatoren uit de verschillende fasen kan een zogenaamde 
verhuurbaarheidsindex worden vastgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt in het belang 
van de verschillende indicatoren. Zo krijgt de leegstandsgraad in de regel eèn zwaardere 
weging dan de mutatiegraad omdat bij een complex met een hoge mutatiegraad en een lage 
leegstandsgraad de verhuurbaarheid toch goed is. 

8.4 Indicatoren in de toekomst 
Hier wordt op basis van de voorgaande informatie de uiteindelijke discussie gevoerd en wordt 
een keuze gemaakt ten aanzien van de indicatoren. Belangrijk is om in het achterhoofd te 
houden dat er geen blauwdruk bestaat voor de door corporaties te gebruiken indicatoren die 
voor allemaal even geschikt zijn. Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat er een vier 
of vijftal indicatoren doorgaans gebruikt worden. Het is praktisch gezien te onderschrijven dat 
er niet teveel verschillende procesgegevens moeten worden meegenomen om alles 
overzichtelijk en hanteerbaar te kunnen houden. Tenzij natuurlijk de gegevens duidelijk iets 
toe kunnen voegen aan de inzichten ten aanzien van de verhuurbaarheid. 
Naast het onderbouwen van de keuze tot een aantal indicatoren is ook de beschikbaarheid van 
gegevens een bepalende factor bij de keuze van indicatoren. Het gaat hier om wat er 
voorhanden is en ook is het van belang wat men binnen de organisatie als belangrijke 
informatie ziet gelet op de situatie waarin men zich bevindt. De beschikbaarheid van de 
gegevens is ook altijd een punt van discussie omdat pas bij het daadwerkelijk uitvoeren van 
de analyse duidelijk wordt in hoeverre de gegevens zo uit de computer te draaien zijn. 

Verder wordt uitgegaan van de theorie waarin wordt aangegeven dat er uit de vier 
verschillende fasen uit het verhuurproces indicatoren meegenomen moeten worden om in alle 
fasen metingen te kunnen verrichten. De indicatoren die gebruikt worden voor de meting van 
de verhuurbaarheid zijn hiermee: 

• Reactiegraad (oriëntatiefase) 
• Wei geringgraad ( aanbiedingsfase) 
• Woonduur graad ( woonfase) 
• Mutatiegraad (vertrekfase) 

Wanneer binnen de organisatie toch de verschillende gegevens geregistreerd gaan worden is 
het een kleine moeite wat extra gegevens te verzamelen die voor de toekomst nog aanvullende 
analyses mogelijk maken. Voor een kleine corporatie als Ons Bezit die een monopoliepositie 
heeft in de huidige krappe markt is leegstand niets zeggend omdat deze er nagenoeg niet is. 
Voor de toekomst kan het echter belangrijke informatie opleveren mocht de markt omslaan. 
Ook de verhuisgeneigdheid is een indicator die als aanvulling nuttige extra informatie op kan 
leveren. Aanvullend zullen dan ook nog worden verzameld: 

• 
• 

Leegstandgraad 
Verhuisgeneigdheid 

8.5 Definitie van de indicatoren 
Misschien wel het belangrijkste punt bij het hanteren van de indicatoren is dat de definiëring 
van de indicatoren duidelijk is. De verschillende gegevens moeten eenduidig gehanteerd 
worden zodat ze met elkaar te vergelijken zijn. Het is daarom zaak op voorhand goed te 
omschrijven wat er onder de verschillende gegevens wordt verstaan. Hieronder volgt dan ook 
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de definitie van de aanbevolen indicatoren. De wegingsfactoren kunnen later bij het bepalen 
van een eventuele verhuurbaarheidsindex worden vastgesteld. 

Reactiegraad 
Onder de reactiegraad wordt verstaan het aantal reacties I aantal mutaties (per marktcomplex) 

Weigeringgraad 
De weigeringgraad is het aantal weigeringen I aantal mutaties (per marktcomplex) 

Woonduur graad 
Is het aantal jaren dat de huurder in het complex gewoond heeft I aantal woningen in het 
complex. 

Mutatiegraad 
De mutatiegraad is het aantal mutaties I aantal woningen (per marktcomplex) 

Leegstandgraad 
Is het aantal dagen leegstand I aantal woningen x 365 dagen (per marktcomplex) 
Het is hierbij dus wel van belang dat alleen de dagen leegstand worden meegenomen die het 
gevolg zijn van het niet kunnen vinden van een geschikte kandidaat. 

Verhuisgeneigdheid 
Ten aanzien van de verhuisgeneigdheid is het voorstel gebruik te maken van het aantal 
ingeschrevenen vanuit een bepaald complex I aantal woningen in dat complex. 

8.6 Conclusie herziening 
De indicatoren die bij het bepalen van de verhuurbaarheid worden gebruikt zijn nu 
vastgesteld en de verschillende analyses kunnen worden uitgewerkt De woonduur waarvan is 
bepaald deze mee te nemen is niet rechtstreeks voorhanden en zal nog moeten worden 
verzameld. Belangrijk is de registratie van de procesgegevens te automatiseren in de vorm 
van een database zodat in de toekomst de gegevens op afroep en verwerkbaar aan te leveren 
zijn. In de uitwerking van de case wordt getracht zoveel mogelijk vanuit deze opzet te 
werken. Ook wordt aan de hand van de case duidelijk wat de verschillende gegevens 
daadwerkelijk voor informatie opleveren en of er eventueel een herziening in de indicatoren 
nodig is. 
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Hoofdstuk 9: Analyse beheereenheden 

9.1 Inleiding 
Om de marktpositie te bepalen van de vastgestelde marktcomplexen moeten deze worden 
onderworpen aan een analyse. Er is hierbij onderscheid te maken in een analyse voor de 
gehele portefeuille en voor de beheereenheid. Voor de analyse wordt voor alle 
markttechnische complexen de verhuurbaarheid bepaald en een sterkte zwakte analyse 
gemaakt met een overzicht gemaakt van de kansen en bedreigingen. 

9.2 Nieuwe analyse 
Bij het opnieuw analyseren van de positie van het marktcomplex kan er gebruik gemaakt 
worden van drie soorten gegevens: verhuurbaarheids gegevens, productgegevens en financiële 
gegevens. De zaken die hierin concreet worden meegenomen zijn: 
• procesgegevens - aantal reacties 

-mutaties 
- wetgenngen 
- woonduur 

• productgegevens -kwaliteit 
- waardering 

• financiële gegevens -huurprijs 
- bedrijfswaarde 
-boekwaarde 
- OZB waarde 

Het daadwerkelijk gebruik van deze gegevens kan variëren afhankelijk van de indicatoren die 
gebruikt worden en de gegevens die voorhanden zijn. Naast deze gegevens wordt er overzicht 
van kansen en bedreigingen gemaakt voor de verschillende complexen. Hierna wordt voor 
deze verschillende onderdelen van de analyse van de marktcomplexen besproken wat hier 
zoal aan de orde komt. 
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9.3 Verhuurinformatie 

9.3.1 Procesgegevens 
Aan de hand van de indicatoren kan informatie over de verhuurbaarheid worden verkregen. 
Door het verhuurproces als meettraject te beschouwen, waarbij in elke fase meetpunten 
bestaan waarvoor indicatoren beschikbaar zijn kunnen gegevensvoor verhuurbaarheid of 
waardering worden achterhaald. De gegevens van deze indicatoren worden per object 
verzameld geregistreerd en gedifferentieerd. Voorwaarde is wel een zorgvuldige en 
consequente verzameling. De metingen uit de verschillende fasen van het verhuurproces 
worden samengepakt om een uitspraak te doen over de verhuurbaarheid van de 
markttechnische complexen. Dit samenvoegen van de gegevens gebeurd aan de hand van een 
indexering van de verschillende gegevens in de vorm van een verhuurbaarheidsindex, 
marktpositieindex, populariteitsindex of andere gelijksoortige indexering. Binnen deze index 
worden bepaalde wegingen gegeven aan de verschillende indicatoren. 

De formule voor de verhuurbaarheidsindex is als volgt: 

x* weigeringsgr 
-------------------- + 
gem weigeringsgr. 
produktgroep 

x* reactiegr mtc 

gem reactiegr. 
productgroep 

x*mutatiegr mtc x*woonduurgr mtc 
+ --------------------- + -----------------------

4 

gem mutatiegr. 
productgroep 

gem woonduurgr 
productgroep 

*100 

Door voor de gehele productgroep waarin het complex valt een index te bepalen kan de 
relatieve marktpositie worden bepaald voor het markttechnische complex. Hoe hoger de index 
is hoe zwakker de positie van het complex. Een lage index betekent dus een sterke positie van 
het complex. Bij voorkeur moet de index voor een aantal jaren achter elkaar worden 
uitgerekend zodat het mogelijk is trends te kunnen ontdekken. Het gebruik van de meerdere 
indicatoren die worden samengenomen in een indexering is de ideale uitgangspositie. Dit wil 
niet zeggen dat er met een beperktere gegevens geen analyse kan worden gemaakt. Wanneer 
de gegevens maar meerdere jaren zijn verzameld is er altijd iets te zeggen over een eventuele 
trend in de ontwikkelingen. 

Naast de procesgegevens worden ook de klachten onderhoudskosten en mutatie 
onderhoudskosten meegenomen in de beoordeling van de marktpositie van het marktcomplex. 
Ook de verhuisgeneigdheid kan hier worden meegenomen. 
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9.3.2 Marktpositie productgroepen 
Door van de verschillende markttechnische complexen de index in een positiematrix per 
productgroep uit te zetten tegen de puntprijs (prijs/kwaliteit) ontstaat een goed beeld van de 
marktpositie van de complexen ten opzichte van elkaar. Hieronder is een soortgelijke matrix 
weergegeven: 

Figuur 9.1 Positiematrix productgroep 

Punt prijs 

Goede verhuurbaarheid Minder goede verhuurbaarheid 

Prijskwaliteitsverhouding Prijskwaliteitsverhouding 
Onder het gemiddelde Onder het gemiddelde 

Goede verhuurbaarheid Minder goede verhuurbaarheid 

Prijskwaliteitsverhouding Prijskwaliteitsverhouding 
Boven het gemiddelde Boven het gemiddelde 

Index marktpositie 

De lijnen geven de gemiddelde puntprijs en de gemiddelde index voor de productgroep weer 
waardoor in de matrix vier kwadranten ontstaan die een bepaalde positionering 
vertegenwoordigen. Op basis van de uitkomsten uit deze matrix wordt een uitspraak gedaan 
over de marktpositie van de verschillende complexen welke de eerste basis vormen voor een 
strategie voor de complexen. 

9.4 Productgegevens 

9.4.1 Kwaliteit 
De kwaliteit van de verschillende complexen wordt bepaald door de geboden prestaties van de 
verschillende markttechnische complexen te meten aan de hand een aantal onderwerpen. 
Boekhorst en Smeets (1990) hebben de geboden prestaties van de producten over de 
volgende onderwerpen verdeeld: 

• 
• 
• 
• 
• 

De woning 
De woonvorm 
De fysieke omgeving en de locatie 
De sociale omgeving 
De beeldvorming van de wijk in de publieke opinie 

De gegevens die nodig zijn om op basis van deze onderwerpen de prestatie van de complexen 
in beeld te brengen zijn gedeeltelijk al beschikbaar op basis van de gegevens uit het 
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woonwaarderingsstelsel. Aan de hand van een scoremodel kan aanvullende informatie worden 
verzameld op de verschillende onderwerpen. De bovenvernoemde onderwerpen kunnen 
hiertoe worden samengevat in een drietal groepen waarvoor verschillende kenmerken kunnen 
worden meegenomen. Als voorbeeld zijn hieronder een aantal kenmerken weergegeven: 

92 d k ke zguur . pro uct enmer n: 

Woningkenmerken Woongebouwkenmerken Woonomgevingskenmerken 
- Aantal slaapkamers - Liftvoorzien in gen - imago buurt 
- Grootte woonkamer - Bruikbaarheid balkon - sociale veiligheid 
- Grootte hoofdslaapkamer - Bruikbaarheid galerij - congruentie woongedrag 
- Grootte 2e slaapkamer - bereikbaarheid winkels 
- Grootte keuken - bereikbaarheid 
- Sanitaire voorzieningen basisschool 
- Warm te isolatie - bereikbaarheid OV 
- Geluidsisolatie - kwaliteit groen 
- Bruikbaarheid I grootte - kwaliteit gebouwuiterlijk 

tuin 
Bron: Implementatie strategzsch voorraadbeheer Woonstzchtmg Etten-Leur 1998 

Door voor de verschillende kenmerken op vijfprestatieniveau's een score toe te kennen wordt 
een objectieve meting verricht op basis waarvan vergelijkingen kunnen worden gemaakt 
tussen de prestaties van de verschillende complexen. Hieronder is als voorbeeld een onderdeel 
van het scoremodel weergegeven: 

F i guur 9 3 i ' b ld oor ee score grootte woon ka mer 

Grootte woonkamer 
® > 30m2 
@ 25 - 30m2 
® 21 - 25m2 
@ 18 - 21m2 
CD < 18m2 

Werkwijzen uit de praktijk hebben voor het bepalen van de geboden prestaties uiteenlopende 
methoden. In het rapport van Atrivé is dit gedaan aan de hand van cijfers die voor 
verschillende aspecten zijn gegeven aan de verschillende woningen. Deze cijfers zijn in 
overleg bepaald in de projectgroep strategisch voorraadbeheer. 
Belangrijk is een inzichtelijke methodiek te ontwikkelen om de geboden prestaties te bepalen. 

9.4.2 Waardering 
Een tweede belangrijk punt in de productinformatie is de waardering van de marktcomplexen 
door de bewoners. De waardering kan worden achterhaald door hier onderzoek naar te doen in 
de vorm van een enquête naar de woonwaardering. Het is zaak in deze enquête voor alle 
belangrijke aspecten van woning en woonomgeving de waardering van de woonconsument te 
achterhalen. Voor zover mogelijk kan de informatie uit bestaande algemene 
woningmarktonderzoeken worden gehaald. Voor meer specifieke informatie kan voor 
bepaalde delen van het bezit een woonwaarderingsonderzoek worden opgezet (bijlage 4). Zo 
kan ook een gemiddelde waardering worden bepaald voor bepaald productgroepen waardoor 
weer onderling vergelijkingen mogelijk worden. Ook kan gericht voor een marktcomplex 
informatie worden verzameld over de waardering van de verschillende onderdelen. 
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9.5 Financiële gegevens 
Om de financiële waardering van de complexen te bepalen kunnen verschillende gegevens 
worden gehanteerd. Zo kan er gebruik gemaakt worden van de huurprijs, de boek- en 
bedrijfswaarde en de waarde die wordt gehanteerd voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB 
waarde) 

Boekwaarde 
De boekwaarde geeft aan wat er nog moet worden afgeschreven om de bij oprichting 
geïnvesteerde kosten terug te verdienen. Dit is het minimale bedrag wat nog verdiend moet 
worden om als het ware per saldo op nul uit te komen. Deze annuïtaire afschrijvingen worden 
doorgaans berekend voor een exploitatie van 50 jaar. 

Bedrijftwaarde 
De bedrijfswaarde geeft aan wat er in de resterende exploitatieduur nog verdiend kan worden 
met het verhuren van de woning. De bedrijfswaarde vertegenwoordigt de waarde van het aan 
de woning toe te rekenen deel van de netto- omzet die met de betreffende woning kan 
worden verkregen. Hiertoe wordt over het algemeen een doorrekening gemaakt van de 
toekomstige opbrengsten en lasten. 

Huurprijs 
Voor de huurprijs wordt uitgegaan van de netto huurprijs. Per complex wordt de huur van de 
referentiewoning gehanteerd als huurprijs van het complex. Ook wordt hierbij de puntprijs als 
aanduiding van de prijs/ kwaliteitsverhouding aangegeven. 

OZB waarde 
De OZB waarde zoals deze gehanteerd wordt voor de onroerende zaak belasting geeft een 
indicatie van de marktwaarde van de woningen. 

9.6 Kansen en bedreigingen 
Als tweede deel van de SWOT analyse worden kansen en bedreigingen van de eenheden 
geïnventariseerd. Deze kansen en bedreigingen kunnen variëren van economische 
ontwikkelingen tot het verdwijnen van de bakker op de hoek. Om alle invalshoeken van 
waaruit kansen en bedreigingen kunnen ontstaan in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt 
van de zogenaamdeDESTEP benadering. DESTEP staat voor Demografisch, Ecologisch, 
Sociaal-maatschappelijk, Technologisch, Economisch en Politiek. Aan de hand van een 
checklist kunnen deze onderwerpen stuk voor stuk worden behandeld. In Bijlage X is de 
checklist voor de DESTEP methode opgenomen. 

Hierin is weer onderscheid te maken op portefeuille niveau en het niveau van het 
markttechnisch complex. Op portefeuille niveau gaat het veelal om zaken die naar voren 
komen uit media, onderzoeken en bijvoorbeeld de nota Wonen. Voor het marktcomplex 
kunnen door mensen vanujt de organisatie aan de hand van de checklist de kansen en 
bedreigingen worden vastgesteld. 
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Hoofdstuk 10: Product marktcombinaties 

10.1 Inleiding 
Het uitgangspunt bij het opstellen van product- marktcombinaties is dat alle woningen met 
vergelijkbare productkenmerken en vergelijkbare klantkenmerken (geschiktheid voor een 
bepaalde doelgroep) bij elkaar gevoegd worden. Er is sprake van een product
marktcombinatie wanneer de door het product geboden prestatie aansluit op de door de 
doelgroep gevraagde prestatie. Met andere woorden: de kwaliteit van de woning voldoet aan 
de woonwensen. In dit hoofdstuk wordt een aangegeven op welke manier de PMC's 
ontwikkeld kunnen worden. In het rapport van Atrivé wordt de stap van de product
marktcombinaties nauwelijks nader uitgewerkt. Er wordt wel gesproken over product 
marktcombinaties maar hoe de marktcomplexen daadwerkelijk zijn gekoppeld aan de 
doelgroepen is nergens inzichtelijk gemaakt. 

10.2 Het opstellen van Product marktcombinaties 
In de product markt combinatie moet duidelijk worden gemaakt welke doelgroep( en) vraag 
zullen uitoefenen op welke marktcomplexen. Door het maken van product markt combinaties 
worden de (on-) mogelijkheden van de voorraad om in de behoefte van de verschillende 
doelgroepen te in kaart gebracht. Deze belangstelling hangt af van een aantal factoren zoals: 

• 
• 
• 
• 

de prestatie die door het markttechnische complex wordt geleverd 
de kwaliteit van de dienstverlening behorende bij het markttechnische complex 
de door de betreffende doelgroep gevraagde prestatie 
de huurprijs 

Bij het koppelen van vraag en aanbod is er onderscheid te maken in kwalitatieve en 
kwantitatieve afstemming van de behoeften en aanbod. Bij kwalitatieve afstemming wordt er 
nagegaan of de woningen al dan niet voldoen aan de eisen van de doelgroep. Kwantitatief 
wordt nagegaan of de hoeveelheid woningen per doelgroep voldoende is. Dit kwantitatieve 
deel is pas uit te werken als alle marktcomplexen nader zijn uitgewerkt zodat het totaalbeeld 
van het aanbod voor alle doelgroepen in beeld kan worden gebracht. 
In dit onderzoek gaat het dan in eerste instantie ook om het kwalitatieve deel dat per 
marktcomplex uitgewerkt kan worden. 

Op het moment dat de gevraagde en geboden prestaties bij elkaar aansluiten en er geen 
verdere belemmeringen zijn door bijvoorbeeld de huurprijs die niet passend is spreken we van 
een product marktcombinatie (PMC). De PMC is een combinatie van het markttechnisch 
complex en een doelgroep. 
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De stappen die moeten worden genomen om te komen tot de productmarktcombinaties zijn 
als volgt: 

Figuur 10.1: Stappenplan opstellen pmc 's 

1 Selectie van 
relevante 

kwaliteitsaspecten 

2 3 
~, 

~, I I 
Opstellen Opstellen Bepaling van 

4 

Complexprofielen voorkeursprofiel en het belang (weging) 

Geboden prestatie Gevraagde prestatie 

5 
Matchen 
Geboden en 
Gevraagde 
prestatie 

+ 

De PMC geeft verder geen enkele indicatie over de verhuurbaarheid omdat er geen verband is 
gelegd met de situatie op de woningmarkt. Zo kan het complex uitermate geschikt zijn voor 
ouderen maar omdat er al te veel aanbod is op de markt voor deze doelgroep is het nauwelijks 
te verhuren. Voorafworden er doelgroepen geformuleerd van waaruit er gewerkt kan worden 
aan het opzetten van de productmarktcombinatie. Hierna wordt besproken wat er in de 
stappen daadwerkelijk aan de orde komt. 

Stap I: Een selectie van de relevante kwaliteitsaspecten 
Bij het matchen van vraag en aanbod, wat gebeurd bij het opstellen van de PMC's, moeten het 
aantal prestatiekenmerken wat wordt gehanteerd beperkt gehouden worden. Alleen 
kenmerken die voor een klant van doorslaggevend belang kunnen zijn moeten worden 
meegenomen. Welke kenmerken dit zijn vanuit de ogen van de klant kan worden bepaald in 
een regressie analyse waarin de kenmerken wordt geselecteerd. 

Stap 2: Het maken van complexprofielen 
Om uiteindelijk de match te kunnen maken tussen vraag en aanbod moet duidelijk in beeld 
gebracht worden wat de verschillende complexen te bieden hebben. Dit kan gebeuren aan de 
hand van complexprofielen waarin in compacte vorm inzicht wordt verkregen in de prestaties 
van het marktcomplex. 
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Stap 3: Het bepalen van het gevraagde prestatieniveau 
Per doelgroep verschilt het gewenste prestatieniveau ten aanzien van de woning. 
De ene doelgroep heeft behoefte aan een lift terwijl een andere met name het aantal 
slaapkamers belangrijk vindt. Voor elke doelgroep kan worden bekeken welke vragen zij 
hebben ten aanzien van de woning. Hierdoor ontstaat een vraagprofiel wat tegenover het 
complexprofiel kan worden gelegd. 

Stap 4: Het belang van het gevraagde prestatieprofiel 
Aan welke prestaties de verschillende doelgroepen het meeste belang hechten is nogal 
verschillend. Er kan dan ook een bepaalde weging gegeven worden aan de verschillende eisen 
in het vraagprofieL 

Stap 5: De match van geboden en gevraagde prestaties per complex. 
Door de verschillende vraagprofielen van de doelgroepen afzonderlijk te matchen aan de 
complexprofielen (het profiel van de referentiewoning) wordt duidelijk of de woning over of 
onderpresteert voor de desbetreffende doelgroep. Doordat er wegingen zijn toegekend aan 
bepaalde prestaties ontstaat er inzicht in de geschiktheid van een complex voor doelgroepen. 

Hetgeen onder de stappen 1 t/m 4 staat omschreven is de methodiek om te komen tot de 
voorkeursnormen van de klanten en de geboden prestaties van de verschillende producten. De 
methodiek zoals deze hier is omschreven gaat uit van een specifiek onderzoek naar de 
voorkeur van de verschillende doelgroepen zoals deze in de gemeente Vught liggen. In dit 
stadium van het onderzoek is dit een erg ingewikkelde en omslachtige methode om te komen 
tot een beeld van de gevraagde en geboden prestaties. 

10.3 De gevraagde prestaties 
De voor de doelgroep relevante kwaliteitsaspecten, ook wel aangeduid met voorkeursnormen, 
kan worden gemeten met behulp van een onderzoek. Door grote groepen woonconsumenten 
te vragen naar de tevredenheid ten aanzien van verschillende aspecten die betrekking hebben 
op hun woning of woonomgeving en deze te relateren aan de geboden prestaties van de 
verschillende complexen wordt duidelijk bij welke geboden prestaties de meerderheid 
tevreden is. Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk dat ten aanzien van de grootte van de 
woonkamer 90% van de klant tevreden is met een score van 4 terwijl er bij een score van 3 
nog slechts 70% tevreden is. In de praktijk wordt vaak op een minder omslachtige manier 
gekomen tot een match tussen de gevraagde en geboden prestaties. Aan de hand van een 
aantal bepalende kenmerken die van belang zijn voor een bepaalde doelgroep wordt gekeken 
in hoeverre de woning passend is voor deze doelgroep. Voor dit moment gezien de fase 
waarin de opzet van het strategisch voorraadbeheer zich bevindt wordt aan de hand van een 
vergelijkbare eenvoudige opzet de match tussen vraag en aanbod gemaakt. De bepalende 
kenmerken voor de vraag van de doelgroepen waarop de match gemaakt wordt zijn: 

type huishouden 
inkomen 
aantal kamers 

Aan de hand van deze kenmerken kunnen de woningen getoetst worden aan de vraag om te 
bekijken in hoeverre de complexen passend zijn. Door op deze manier de gevraagde en 
geboden prestaties te matchen ontstaat een eenvoudige PMC. 
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10.4 Conclusie herziening 
Het nauwkeurig opstellen van de verschillende PMC's is een ingewikkeld traject gebleken. 
Met name het vaststellen van de relevante kwaliteitsaspecten met behulp van 
voorkeursprofielen is een complex verhaal waarbij een nader onderzoek noodzakelijk is. De 
hiervoor benodigde regressieanalyse uitvoeren is in dit stadium niet haalbaar. Voor de 
toekomst vormt het zeker een aanvulling op de implementatie van het strategisch 
voorraadbeheer. In de uitwerking van de pilot zal vooralsnog op basis van de eerder 
genoemde kenmerken een match worden gemaakt tussen vraag en aanbod. 
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Hoofdstuk 11: Gestructureerd bepalen van een strategie 

11.1 Inleiding 
Aan de hand van de gegevens uit eerdere stappen kan nu een strategie worden bepaald voor 
de verschillende marktcomplexen. De strategie is een uitwerking van de beleidsrichting die de 
komende jaren gevolgd zal worden en bestaat uit acties die concreet genomen moeten worden 
om het aanbod af te stemmen op de toekomstige vraag. 
De strategieën worden bepaald op basis van een op strategisch niveau opgesteld overzicht van 
mogelijke basisstrategieën. In de huidige werkwijze ontbreekt een duidelijke consistente 
manier van het bepalen van de strategie. In hoofdstuk 4 is daarom bepaald dat een herziening 
noodzakelijk is omdat anders essentële factoren over het hoofd worden gezien of 
verschillende conclusies worden getrokken uit de indicatoren en ontwikkelingen. 

11.2 Bepalen strategieën marktcomplexen 
Vanuit de analysefase komen een aantal gegevens beschikbaar die gekoppeld zijn aan de 
verschillende marktcomplexen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: 

• 

• 

Evaluatiegegevens afgeleid uit consumentengedrag welke zijn vertaald in 
indicatoren. 
Consumentengegevens: uit markt- en waarderingsonderzoek zijn verschillende 
waarderingsgegevens beschikbaar. Door deze eenduidig te koppelen aan de 
prestaties van de verschillende complexen kunnen ook PMC's worden 
geformuleerd. 

• Bedrijfseconomische gegevens zoals huurprijs, boek en bedrijfswaarde en de OZB 
waarde. 

Door deze data te bewerken zijn sterke en zwakke punten van de complexen in beeld te 
brengen en kan de positie ten opzichte van de overige complexen zichtbaar worden gemaakt. 
Dit vormt de basis van het bepalen van de strategie voor de complexen. Onder strategie wordt 
verstaan de beleidsrichting die de komende jaren voor een complex zal worden gevolgd. 

Om te kunnen bepalen welke strategie moet worden gevolgd met de verschillende 
marktcomplexen wordt er een rangorde opgesteld van de verschillende complexen onderling. 
Deze rangorde maakt duidelijk bij welk complex de prioriteit ligt en hoe dit zich verhoudt in 
het totaalbeeld van de verschillende complexen. 
Aan de hand van deze positionering op basis van verhuurbaarheid, passendheid voor de 
doelgroepen en kansen van de locaties kunnen verschillende strategieën en maatregelen 
worden benoemd. 
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De strategieën worden gekozen uit een op strategisch niveau opgesteld overzicht van 
basisstrategieën: 

Consolideren: 
Het complex wordt voor de zittende doelgroep op hetzelfde prestatieniveau gehouden 
(prijs/kwaliteitsverhouding blijft ongewijzigd) 

Specialiseren: 
Het woningcomplex wordt aangepast voor een ander doelgroep waarbij het accent ligt op de 
doelgroepen van beleid. 

Herprijzen: 
De concurrentiepositie van het complex wordt versterkt door de huurprijs te verlagen, 
waardoor de prijs/kwaliteitsverhouding gunstiger wordt. 

Optimaliseren: 
De concurrentiepositie van het complex wordt verstrekt door te investeren in kwaliteit voor de 
zittende doelgroep. 

Opwaarderen: 
Het complex wordt aangepast voor een andere doelgroep, waarbij het accent ligt op 
secundaire doelgroepen. De kwaliteitsimpuls leidt tot huurprijsverhoging. 

Renderen: 
De gunstige prijs/kwaliteitsverhouding maakt een huurverhoging mogelijk zonder verdere 
investeringen. 

Afstoten: 
In voorkomende gevallen kan tot dispositie van een complex gekozen worden door verkoop 
of sloop verdwijnt het dan uit de portefeuille. Ook kan de verzameling van de informatie 
leiden tot het aankopen van een bepaald type woningen. 

Voordat er een strategie kan worden gekozen voor een complex moet eerst worden bepaald op 
welke doelgroep met de complexen wordt gericht. Ook dit moet voor de complexen op elkaar 
zijn afgestemd. 
Om te voorkomen dat er verschillende conclusies worden getrokken of infonnatie worden 
overgeslagen wordt bij het bepalen van de strategie gebruik gemaakt van een zogenaamde 
beslissingsboom. Hierin zijn alle factoren opgenomen die van belang zijn voor een strategie. 
Door in de boom steeds keuzes te maken wordt richting gegeven aan de strategie. Ook is het 
mogelijk om zonodig een stap terug te maken. Hieronder is een afbeelding opgenomen van 
een beslissingsboom om het een en ander inzichtelijk te maken. 
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Figuur 11.1: Voorbeeld beslissingsboom 
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11.3 Ranking 
Om de onderlinge positie van de verschillende complexen ten opzichte van de verschillende 
doelgroepen te bepalen kan de VBI van de verschillende complexen worden afgezet tegen de 
score van een afzonderlijke doelgroep bij het opstellen van de PMC's Hierdoor ontstaat met 
behulp van een positiematrix een goed overzicht van de passendheid van de complexen voor 
de verschillende doelgroepen. In deze fase van het onderzoek is de PMC score niet als 
zodanig bepaald en wordt deze ranking achterwege gelaten. 

11.4 Locatiekansen 
Gezien de beperkte uitbreidingsmogelijkheden en de daaruit volgende druk op 
inbreidingslocaties die er tegenwoordig is moet er erg zorgvuldig worden omgegaan met de 
locaties. Ook gezien de sterke vergrijzing is het noodzaak om de locaties rondom 
voorzieningen optimaal te benutten. Een scan van de locaties binnen de gemeente levert 
inzichten op over de strategische invullingmogelijkheden die deze locaties hebben. Het 
opstellen van een volgorde is van belang bij strategische plannen voor de toekomst. Hier moet 
dan ook de nodige aandacht aan worden geschonken bij het bepalen van een strategie voor 
een complex. 
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11.5 Conclusie herziening 
Het vaststellen van de verschillende strategieën is een beslissend punt in de implementatie van 
het strategisch voorraadbeheer. Bij het bepalen van deze strategieën van de complexen is het 
dan ook van belang dit stap voor stap te doen zodat alle afwegingen gemaakt kunnen worden. 
Er moet duidelijk een relatie zijn tussen de verschillende strategieën zodat alle strategieën 
tezamen optimaal antwoord geven aan de vraag uit de markt. Afhankelijk van de situatie 
kunnen bepaalde aspecten doorslaggevend zijn voor de te volgen strategie van een 
marktcomplex. In een gemeente als Vught waar geen uitbreidingsmogelijkheden zijn zullen 
de locatiekanseneen dooslaggevende rol spelen. In dit onderzoek zal slechts één strategie 
worden bepaald voor één mnarktcomplex. Hierbij moet dus een kanttekening worden geplaats 
dat dit nooit definitiefkan zijn gezien het feit dat voor overige complexen nog altijd een 
strategie bepaald moet worden. 
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Hoofdstuk 12: Pilot Zeeheldenbuurt 

12.1 Inleiding 
De herzieningen die in de evaluatie zijn vastgesteld zijn doorlopen en er is aangegeven hoe ze 
geïmpleteerd moeten worden. In dit hoofdstuk wordt een concrete uitwerking van deze 
implementatie gemaakt in de vorm van een beheerplan voor de "pilot" van de kleine 
Zeeheldenbuurt Op deze manier wordt de toepasbaarheid van de herzieningen in de praktijk 
getoetst. Het beheerplan vormt in dit onderzoek het eindpunt van de implementatie. Een 
activiteitenplan wordt hier achterwege gelaten. 

12.2 De kleine Zeeheldenbuurt 
De kleine Zeeheldenbuurt is een buurt die is gebouwd in de jaren 50 en bestaat enkel uit 
eengezinswoningen. De opzet van de buurt is erg sober en er is nauwelijks groen te 
ontdekken. Veel smalle straatjes en donkere pleintjes waaraan de woningen zijn gelegen 
typeren de wijk. De meeste woningen zijn direct aan de straat gebouwd en hebben geen 
voortuin waardoor de wijk erg steenachtig aan doet. Ons Bezit rekent de huurwoningen in de 
volgende straten tot de Kleine Zeeheldenbuurt: 

Witte de Withstraat, Het Kortenaerplein, de Johan Evertsenstraat, de Jan van Speykstraat en 
de Jan van Galenstraat Verder behoren Molenstraat 81 t/m 111 en Miehiel de Ruijterweg 126 
tlm 150 nog tot de deze buurt. 

De woningen zijn redelijk ruim en hebben een behoorlijk tuintje aan de achterzijde. De 
technische en woontechnische staat is slecht en erg verouderd en voldoet niet meer aan de 
eisen van deze tijd. Over het algemeen ontbreekt een CV- installatie en zijn de woningen 
nauwelijks geïsoleerd. De woningen hebben een houten begane grondvloer en veelal 
ontbreekt een buitenberging. In bijlage 5 is een verdere beschrijving van de wijk opgenomen 
en zijn ook foto's bijgevoegd. 

12.3 Beleidsuitgangspunten 
De herzieningen ten aanzien van de beleidsuitgangspunten zijn in hoofdstuk 5 al aan de orde 
gesteld. Belangrijk voor de uitwerking van deze pilot waarin een strategie moet worden 
bepaald voor het marktcomplex van de kleine zeeheldenbuurt zijn de beleidsuitgangspunten 
ten aanzien van de basiskwaliteit zoals zijn opgesteld in de Beleidsnota, naar een gefundeerd 
onderhoudsbeleid voor Ons Bezit die in het vomjaar van 2002 is uitgebracht. 

De basiskwaliteitstandaard (BKS) die hierin is omschreven is de standaardkwaliteit die Ons 
Bezit voorstaat. Deze kwaliteit ligt vastgelegd in de goedgekeurde materialenlijst, het 
standaard Programma van Eisen, zowel voor nieuwbouw als voor onderhoud en het overzicht 
levensduren en onderhoudscycli. Het kwaliteitsniveau is hierin als volgt omschreven: 

- toilet tegelwerk wanden rondom tot 1,20 vanaf de bovenkant afgewerkte vloer 
vloer; afwerking vloer: antisliptegel 
toilet voorzien van laaghangend reservoir met spoelonderbreking 
ruimte is voorzien van een fonteintje 
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-badkamer tegelwerk wanden tot 1,80 meter vanafbovenkant afgewerkte vloer 
ter plaatse van douchehoek tegelwerk tot plafond 
afwerking vloer antisliptegel 
wastafel voorzien van koud en warm stromend water 
leidingwerk in wand en vloer weggewerkt 

-keuken tegelwerk achter keuken en kookhoek tot onderzijde bovenkastjes 
kookhoek betegelen vanafbovenzijde vloer 
aantal bovenkastjes is twee 
aantal stopkanten volgens NEN 

-installaties verwarmmg: HR-combiketel 
riolering: individueel afvoersysteem 
waterleiding: de woning heeft een eigen bemetering 

de woning is vrij van loden leidingen 
gas: de woning heeft een eigen bemetering 
electra: de woning heeft een eigen bemetering 

normen NEN 1 01 0 

In de nota worden deze eisen genoemd als het minimale waaraan een woning moet voldoen en 
wat dan voor een groot deel bepalend is voor de strategie van een marktcomplex. De 
benadering is echter erg technisch en bij het bepalen van basiskwaliteit in het kader van 
strategisch voorraadbeheer spelen veel meer aspecten een rol. Zo zegt het niets over 
woontechnische aspecten van een woning en kan in deze fase dan ook alleen als richting 
worden aangehouden bij het bepalen van strategieën. 

12.4 Indelen voorraad in eenheden 
In hoofdstuk 6 is de indeling in marktcomplexen nader uitgewerkt. Hierin is de kleine 
Zeeheldenbuurt ingedeeld in CBS wijk 11. De buurt heeft als code 3 meegekregen en de 
productgroep is de grote eengezinswoning GEGW. De analyse later kan dan ook gemaakt 
worden voor het marktcomplex GEGW 113. Van de rest van de indeling is in bijlage 2 een 
voorbeeld weergegeven. 

12.5 De doelgroepen 
In hoofdstuk 7 is in de herziening van de doelgroepen gekomen tot een nieuwe indeling van 
de doelgroepen. Om aan de hand van een soort Quick scan de omvang van deze doelgroepen 
te bepalen in de kleine Zeeheldenbuurt wordt gebruik gemaakt van een overzicht van de 
leeftijdsopbouw in de wijk. Het probleem hierbij is dat het moeilijk is de zittende huurders te 
verdelen in starters doorstromers en vestigers. Veel ouderen die hier in de wijk wonen zijn 
jaren terug als starter gekomen en hebben nagenoeg de gehele wooncamere hier 
doorgebracht. Er wordt dan met name ook gekeken naar de leeftijd van de zittende huurders. 

Het valt op dat met name de groep ouderen hier meer vertegenwoordigd zijn dan in andere 
wijken van Vught en dat er minder starters wonen dan in andere delen van Vught. 
Als we dit koppelen aan toewijzingsgegevens van de woningstichting waaruit blijkt dat de 
woningen de laatste tijd met name toch worden toegewezen aan starters is dit opvallend. Met 
name de doorstromers (en dan met name de ouderen) weigeren de woningen. Ook de 
inkomens liggen in de wijk lager dan gemiddeld in Vught. 
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figuur 12.1: Bevolking gemeente Vught 
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Wanneer we de verdeling van de doelgroepen (waaraan de woningen veelal worden 
toegewezen) in percentages uit moeten drukken komen we tot het volgende overzicht: 

Starters 70% Veelal 2 pers huishoudens 
Vestigers 14% Met name allochtonen 
Doorstromers 16% Gezinnen met kinderen uit kleine woningen afkomstig 

We kunnen hieruit opmaken dat de woningen niet bepaald aansluiten bij de wensen van de 
ouderen en gezinnen. Dit is erg opvallend gezien het feit dat het allemaal eengezinswoningen 
zijn en er nu juist veel ouderen wonen. Veel 2 persoonshuishoudens zijn jonge mensen die 
starten met hun wooncarriere. Opvallend is dat deze groep zich veelal meteen weer inschrijft 
voor een andere woning. De ontwikkeling van de doelgroepen zoals deze is voorspeld in het 
woningmarktonderzoek van Campanen geeft aan dat met name de ouderen en de starters de 
doelgroepen zijn voor de komende jaren. Voor de Kleine Zeeheldenbuurt is het mogelijk op 
deze groepen in te zetten zij het dat dan wel de nodige aanpassingen gedaan moeten worden 
aan het huidige aanbod. 

Een groot deel van de ouderen doelgroep woont al in de wijk en starters zijn degene die nu 
veelal reageren. Gezien het meteen weer inschrijven van de starters en het vele weigeren van 
de ouderen kan worden geconcludeerd dat de prestaties van de huidige woningen echter niet 
meer voldoen aan de huidige eisen van deze doelgroepen. 

Resumerend zal er voor dit complex moeten worden ingezet op de volgende doelgroepen 
waarbij op basis van cijfers uit het onderzoek van Campanen (2001) een percentage is 
bepaald: 
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Starters Met name één en tweepersoonshuishoudens. Hierbij is er zowel vraag naar 
goedkoop maar ook zeker naar middeldure huur. 

30% 
Uit het onderzoek van Companen blijkt dat er hier zowel vraag is naar 
grondgebonden woningen als naar appartementen. 

Doorstromers Hierbij gaat het om ouderen die naar een woning gaan om de wooncamere te 
beindigen. Een ouderengeschikte woning. 

70% 
Ook hier geeft het onderzoek van Companen aan dat er vraag is naar 
grondgebonden en appartementen, hoewel de voorkeur ligt bij 
grond gebonden. 

12.6 De indicatoren 
In hoofdstuk 9 zijn de indicatoren bepaald die voor de toekomst worden verzameld en 
gebruikt voor het bepalen van de verhuurbaarheid van de marktcomplex en. De indicatoren die 
hiervoor zijn bepaald zijn: 

• 
• 
• 
• 

Reactiegraad (oriëntatiefase) 
Weigeringgraad ( aanbiedingsfase) 
Woonduur graad (woonfase) 
Mutatiegraad ( vertrekfase) 

Voor de uitwerking van de pilot is getracht deze gegevens te verzamelen van de jaren 1998, 
1999 en 2000. Het is gebleken dat een aantal van de indicatoren binnen de organisatie niet 
worden bijgehouden en dus niet beschikbaar zijn. Met de gegevens die voorhanden zijn is in 
eerste instantie gekomen tot de volgende indicatoren die zijn verzameld: 

• 
• 
• 

Aantal reacties 
Mutatiegraad 
Wachttijd 

De wachttijd bleek tijdens het verzamelen niet betrouwbaar te zijn doordat deze niet secuur 
werd bijgehouden. Daarbij komt dat de wachttijd ten opzichte van de mutatiegraad nauwelijks 
extra informatie verschaft omdat de mutatiegraad al aangeeft wat ongeveer de wachttijd moet 
zijn voor de complexen. Deze indicator wordt dan ook niet bruikbaar geacht voor de analyse 
en komt te vervallen. 

Het opstellen van een verhuurbaarheidsindex is met de beschikbare gegevens maar beperkt 
mogelijk. Voor de toekomst worden de overige gegevens verzameld zodat over een aantal 
jaren een meer uitgebreide of (volledige) analyse kan worden verricht. Om toch een uitspraak 
te doen over de verhuurbaarheid van de complexen is in de analyse slechts gebruik gemaakt 
van twee indicatoren waaruit toch het nodige is afte leiden. Hiertoe zal worden gewerkt met: 

1. De mutatiegraad 
2. De reactiegraad 
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12.7 Analyse marktcomplex 
In hoofdstuk 10 van de herzieningen is bepaald de analyse te maken aan de hand van drie 
soorten gegevens: verhuurbaarheids gegevens, productgegevens en financiële gegevens.In 
deze paragraafwordt aan de hand van deze gegevens de analyse uitgevoerd voor de kleine 
Zeeheldenbuurt. Ook worden de kansen en bedreigingen in beeld gebracht. 

12.7.1 Procesgegevens 

Verhuurbaarheid 
Doordat de indicatoren zoals deze in hoofdstuk 8 zijn vastgesteld niet voorhanden zijn wordt 
de informatie over de verhuurbaarheid bepaald met behulp van de indicatoren reactiegraad en 
mutatiegraad. Deze gegevens zijn hiertoe verzameld van het pilotmarktcomplex de kleine 
Zeeheldenbuurt, marktcomplex 113 GEGW, en de overige complexen die vallen binnen de 
productgroep van de grote eengezinswoningen (GEGW). 

Voor deze marktcomplexen is aan de hand van deze twee indicatoren een beperktere 
verhuurbaarheidsindex (VBI) berekend met de volgende formule: 

Reactiegraad marktcomplex x 2 Mutatiegraad marktcomplex x 1 

~ ---------------------------------------
VBI: gem. reactiegraad productgroep gem. mutatiegraad productgroep 

x 100 
3 

In de formule zijn wegingsfactoren gebruikt. Aan de reactiegraad is de hoogste wegingsfactor 
(2) toegekend omdat deze eigenlijk werkelijk aangeeft hoe groot de vraag is naar deze 
woningen. Een overzicht van deze gegevens in bijlage 6. Aan de hand van deze informatie 
kan verder worden gewerkt aan de bepaling van de marktpositie. 

Marktpositie 
Aan de hand van de verzamelde procesinformatie wordt hier de verhuurbaarheid van het 
pilotcomplex bepaald door alle VBI's van de marktcomplexen in de productgroep van de 
GEGW bijeen te brengen in een positiematrix. Hierin wordt de VBI afgezet tegen de 
puntprijs. Deze positiematrix voor de productgroep van de grote eengezinswoningen 
weergegeven en de VBI en puntprijs voor de zeeheldenbuurt worden in het overzicht op de 
volgende pagina's weergegeven. 

Tabell2.1: VBJ en pzmtprijs Zeeheldenbuurt 
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De formule is zodanig opgesteld dat een VBI van 100 wil zeggen dat de verhuurbaarheid 
normaal (gemiddeld) is. Alles wat er onder ligt geeft aan dat het goed is en alles wat erboven 
ligt betekend dat de verhuurbaarheid slecht is. 
Wanneer we naar deze cijfers kijken kunnen we constateren dat de VBI van het 
marktcomplex erg hoog is wat dus aangeeft dat het complex een slechte verhuurbaarheid 
heeft. Een hoge VBI wil zeggen dat er veel inspanningen nodig zijn om het complex te 
verbeteren. Wanneer we dit koppelen aan de puntprijs die toch ook nog boven het gemiddelde 
ligt biedt dit weinig perspectief voor het complex. Ingrijpen is noodzakelijk. 

Hieronder is de positiematrix voor de gehele productgroep weergegeven om een beeld te 
krijgen van de positie van het marktcomplex 113 GEGW, van de Kleine Zeeheldenbuurt 
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Figuur 12.2 
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Binnen de productgroep van de grote eengezinswoningen (GEGW) valt op dat de spreiding 
ten aanzien van de puntprijs niet erg groot is op een enkele uitschieter na. De spreiding van de 
VBI is echter behoorlijk groot en varieert van erg goed tot uitermate slecht. Het merendeel 
van de complexen bevindt zich "in de neutrale zone". Een aantal complexen springen er erg 
negatiefuit in die zin dat ze een erg hoge VBI hebben en ook nog een hoge puntprijs hebben. 
Het pilotcomplex 113 GEGW is er hier één van en is samen met 132 GEGW het complex dat 
het meest negatief gepositioneerd is. 

Hiernaast zijn er een aantal complexen die een heel goede verhuurbaarheid hebben en een 
zeer goede prijskwaliteitsverhouding. Wel is dus duidelijk dat 113GEGW er erg negatief uit 
naar voren komt em bij afname van de vraag zal dit complex als eerste buiten de markt vallen. 
Om dit te voorkomen zal er een strategie gekozen moeten worden waannee de marktpositie 
van het complex kan worden verbeterd. 

Marktpositie voorraad 
Om de positie van de productgroepen onderling tegen elkaar af te zetten moeten alle 
productgroepen worden geanalyseerd . In deze fase van het onderzoek wordt dit achterwege 
gelaten. In de toekomst wanneer alle beoogde gegevens voorhanden zijn kan deze analyse 
alsnog worden uitgevoerd. Dit is noodzakelijk omdat alle strategieën op elkaar moeten 
worden afgestemd. Dit om te voorkomen dat een plan voor één complex een negatieve 
invloed heeft op een ander deel van de voorraad. 
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12.7.2 Productinformatie 
De productinformatie die van belang is voor de complexen is onder te verdelen in informatie 
over de kwaliteit van het product en over de waardering van het product door de klanten. 

Kwaliteit 
De kwaliteit van het product wordt bepaald door de geboden prestaties van de woningen te 
meten. Dit gebeurt aan de hand van een scoreoverzicht van een aantal relevante kenmerken 
van het product die is gemaakt in samenspraak met medewerkers van woningstichting Ons 
Bezit. Deze kenmerken zijn gebaseerd op het overzicht dat is afgebeeld in figuur 9.1 waarin 
productkenmerken zijn weergegeven op het niveau van de woning, het woongebouw en de 
woonomgevmg. 

Hieronder is een overzicht gegeven van de uiteindelijke waardering die de verschillende 
onderdelen hebben gekregen. Dit is gebeurd aan de hand van de referentiewoning die is 
gekozen voor dit marktcomplex. Dit is de woning aan de Johan Evertsenstraat 14 waarvan de 
plattegrond en overige gegevens ook in bijlage 6 zijn opgenomen. 

Figuur 12.3 Profiel complex 1 13GEGW 
Kenmerken 

Woning 
Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysiche kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Wasmachineaansluiting 
Isolatie 
Totale oppervlak vertrekken 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Aantal slaapkamers 
Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte tweede slaapkamer 
Grootte badkamer 
Bergruimte 
Privé buitenruimte 
Sanitaire voorzieningen 

Fysieke omgeving 
Aankledingsgroen 
Gebruiksgroen 
Dagelijkse voorzieningen 
Afstand tot centrum 
Parkeergelegenheid 
Halte openbaar vervoer 
Speelgelegenheid kinderen 
Basisschool 
Verkeersveiligheid 
Geluidshinder door verkeer 

Beeldvorming 
Beeldvorming complex 
Imago complex 

Score 
1 2 3 4 5 

Wat opvalt is dat woning en omgeving op een aantal punten zeer goed scoort. De slechte 
scores vallen veelal onder technische aspecten en de beeldvorming van het complex. De 
ruimte en voorzieningen in de omgeving zijn de punten waarop het complex redelijk goed 
scoort. 
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Waardering 
Om de waardering van de klanten voor het complex van de kleine Zeeheldenbuurt in beeld te 
brengen is het noodzakelijk voor dit marktcomplex zoals het in de nieuwe indeling is 
benoemd een onderzoek uit te voeren om de woonwaardering te bepalen. Hiertoe zal een 
enquête moeten worden opgezet die onder de bewoners van het complex moet worden 
verspreid. De manier waarop dit kan worden opgezet en het belang van een dergelijk 
onderzoek word besproken in bijlage 4. In dit stadium is getracht de waardering van de 
verschillende aspecten te achterhalen op basis van informatie uit een enquête die door de 
bewonerscommissie van de Zeeheldenbuurt is uitgezet in het complex. 
Hieronder is een overzicht opgenomen met de belangrijkste punten die hieruit naar voren zijn 
gekomen. 

F i guur 12 w: d I 113GEGW .4. aar ering comp.ex 
Op de enquête zijn ten aanzien van de waardering de volgende antwoorden gegeven: 
Vraag Ja Nee 
Vindt u dat de woningen opgeknapt moeten worden? 90% 10% 
Vindt u dat er gesaneerd (gesloopt) moet worden? 35% 65% 
Vindt u de staat van de woningen slecht? 40% 60% 
Wilt u in de wijk blijven wonen bij eventuele sloop? 85% 15% 

12. 7.3 Financiële gegevens 
De financiële gegevens die zijn verzameld voor het opstellen van het beheerplan zijn hierna 
weergegeven: 

Tabell2.2 financiële gegevens marktcomplex 113GEGW 

Huurprijs Fl 590,--
Bedrijfswaarde Fl. 33.150,00 
Boekwaarde Fl. 11.483,00 
Bron: Ons Be=ll,Jaarover=lcht 

12.7.4 Kansen en bedreigingen 
Als tweede deel van de SWOT analyse worden kansen en bedreigingen van de eenheden 
geïnventariseerd. Deze kansen en bedreigingen kunnen variëren van economische 
ontwikkelingen tot het verdwijnen van de bakker op de hoek. Om alle invalshoeken van 
waaruit kansen en bedreigingen kunnen ontstaan in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt 
van de zogenaamdeDESTEP benadering. DESTEP staat voor Demografisch, Ecologisch, 
Sociaal-maatschappelijk, Technologisch, Economisch en Politiek. Aan de hand van een 
checklist kunnen deze onderwerpen stuk voor stuk worden behandeld. In Bijlage 8 is de 
checklist voor de DESTEP methode opgenomen. 

Hierin is weer onderscheid te maken op portefeuille niveau en het niveau van het 
markttechnisch complex. Op portefeuille niveau gaat het veelal om zaken die naar voren 
komen uit media, onderzoeken en bijvoorbeeld de nota Wonen. Voor het marktcomplex 
kunnen door mensen vanuit de organisatie aan de hand van de checklist de kansen en 
bedreigingen worden vastgesteld. · 
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Kansen en bedreigingen op portefeuilleniveau 

Demografisch 
De belangrijkste demografische ontwikkelingen zijn de vergrijzing en ontgroening in de 
Gemeente Vught. Enerzijds is er een enorme vergrijzing zichtbaar die zelfs nog boven het 
landelijk gemiddelde ligt. Anderzijds is er ook sprake van een behoorlijke ontgroening met 
name doordat een groot aantal jongeren vertrekken uit de Gemeente. 
De vergrijzing slaat hierdoor als het ware dubbel toe. Deze ontwikkeling vormt zowel een 
kans als een bedreiging voor woningstichting Ons Bezit. Het grote aandeel ouderen biedt veel 
mogelijkheden op het gebied van productontwikkeling met name op het gebied van Wonen en 
Zorg. Verder vormt het gezien de huidige voorraad van de woningstichting een behoorlijke 
bedreiging temeer omdat het bezit voor het grootste deel bestaat uit eengezinswoningen. Voor 
de ontgroening geldt als het ware hetzelfde. Ook dit biedt zowel kansen als bedreigingen. Het 
is in ieder geval een bedreiging als er nauwelijks jonge aanwas is in de Gemeente. Daarnaast 
ligt er voor Ons Bezit ook een enorme kans om deze groep zodanig te bedienen dat het aantal 
vertrekkers zal afnemen. 

Ecologisch 
Dit onderwerp is onder te verdelen in een aantal onderwerpen namelijk Milieufactoren, 
Milieuwetgeving en Fysiek milieu. Hierin zijn als belangrijke factoren te noemen: 
materiaalkeuze, recycling, energie en onderhoudsarm. Deze factoren hebben zowel betrekking 
op het onderhoud en nieuwbouw als ook op de organisatie van de woningstichting. Bij 
milieuwetgeving moeten we denken aan items als duurzaam bouwen, energieprestatienorm en 
HR ketels. De belangrijkste ontwikkeling op dit gebied ligt met name op het gebied van 
milieu. Zo zijn er nu bijvoorbeeld al enorme kosten gemoeid met het verwijderen van asbest 
door de eisen die hieraan worden gesteld. In de toekomst zullen de milieu-eisen alleen maar 
strenger worden en moet men rekening houden met een toename in kosten. 

Sociaal-maatschappelijk 
Op het sociaal-maatschappelijk vlak zijn er landelijk de nodige onderwerpen die hier een rol 
in spelen. Zo is de toenemende individualisering een onderwerp wat zich voor de 
woningstichting met name uit in de opkomst van de verschillende doelgroepen op de 
woningmarkt, een mondige huurder en een grotere betrokkenheid van de huurder. 
Ook de toename van het aantal scheidingen is voor de woningstichting belangrijk omdat dit 
zorgt voor een toename van het aantal eenoudergezinnen. 
Het belangrijkste item hier is de bewonerssamenstelling in de wijken en complex ten opzichte 
van de gewenste samenstelling. Echte bedreigingen op dit gebied zijn er nog niet in Vught. 
Wel kan hierin als aandachtspunt genoemd worden het Woonoord Lunetten waar de Molukse 
gemeenschap is gehuisvest. Hier gelden nu bijvoorbeeld al afwijkende toewijzingsregels. 

Technologisch 
De technologische ontwikkelingen zijn het meest veranderlijk van de verschillende 
ontwikkelingen. Er zijn steeds weer nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Deze 
ontwikkelingen vormen kansen voor de toekomst. Veelal gaat het hierbij om materialen of 
installaties die op langere termijn zorgen voor lagere kosten in onderhoud en woonlasten. 
Hierdoor zullen de complexen op termijn een sterk woonproduct vonnen. Ook op het gebied 
van ouderen zijn er steeds weer nieuwe ontwikkelingen die het mogelijk moeten maken om de 
mensen langer in de woning te laten wonen. Deze ontwikkelingen vragen wel de nodige 
investeringen maar zorgen over het algemeen voor een stabiele marktpositie in de toekomst. 
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Economisch 
In principe heeft Ons Bezit de monopoliepositie op de markt van verhuurders. Zeker in het 
goedkope segment zijn ze alleenheerser daar de Van Beuningenstichting met iets meer dan 
I 00 woningen de enigste andere aanbieder is in dit segment. Ons Bezit zal zeker alert moeten 
blijven op de ontwikkeling van de concurrentie op de markt. Zo zijn er recent al aankopen 
gedaan door andere corporaties uit de regio. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren 
zeker doorzetten waardoor de concurrentiepositie van Ons Bezit in een snel tempo kan 
veranderen. De koopsector kan steeds meer een bedreiging gaan vormen. Wanneer de 
overheid het eigen woningbezit blijft bevorderen zal dit meer en meer een bedreiging vormen 
voor de huurwoningen in het wat duurdere segment. Ook kan dit weer een kans vormen voor 
Ons Bezit als men een product op de markt zet waarmee men de concurrentie met de 
goedkope koopwoningen aan kan gaan. Een woning waarbij de aandacht ligt op kwaliteit, 
flexibiliteit en service. De steeds mondigere klant die meer en meer kan kiezen uit de 
verschillende producten zal meer vragen naar kwaliteit van de woning en woonomgeving. 
Hierin liggen kansen en ook bedreigingen voor de woningstichting. 

Politiek 
Ten aanzien van dit aspect speelt de wetgeving de grootste rol voor de woningstichting. Zo is 
de huursubsidiewet behoorlijk van invloed op de toegangkelijkheid van de woningen voor 
verschillende delen van de bevolking. Sinds de nieuwe huursubsidiewet uit 1997 is de 
toegankelijkheid behoorlijk verhoogd. Daarnaast is er een groter financieel risico voor de 
corporaties doordat er een boete staat op het overschrijden van een maximaal toegestane 
bijdrage aan huursubsidie (huursubsidienorm). 

Het nieuwe bouwbesluit dat in de loop van 2002 van kracht zal worden is een belangrijk item 
voor de corporatie. De strenger wordende eisen ten aanzien van nieuwbouw zullen 
kostenverhogend werken. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de ontwikkeling van 
nieuwbouw. Ten aanzien van deze nieuwbouwprojecten kan gezegd worden dat Ons Bezit 
binnen de gemeente zoveel mogelijk moet participeren in invulling van in en 
uitbreidingslocaties om op deze manier de marktpositie van de voorraad zoveel mogelijk te 
versterken .. 

De bevordering van eigen woningbezit zal voorlopig wel een punt blijven in het 
overheidsbeleid en dus zullen de corporaties deze bedreiging voor lief moeten nemen en 
waarmogelijk zien te benutten. Hierin zal het ontwikkelen van financieringsconstructies 
tussen huren en kopen en voor het kopen van delen van de woning een belangrijk onderwerp 
blijven. 

Kansen en bedreigingen Marktcomplexen 
De kansen en bedreigingen voor de verschillende complexen kunnen in de vorm van een 
panel van personeelsleden van de woningstichting worden opgezet aan de hand van de 
checklist. In deze fase van de implementatie van het strategisch voorraadbeheer waarin Ons 
Bezit zich bevindt moeten deze kansen en bedreigingen voor de complexen nog in beeld 
worden gebracht. Voor de uitwerking van de Pilot is als tussenoplossing en voorbeeld voor de 
uitwerking van de overige complexen aan de hand van een aantal vraaggesprekken met 
medewerkers van de woningstichting de checklist nagelopen wat heeft geleid tot de volgende 
kansen en bedreigingen voor het complex 113GEGW, de kleine Zeeheldenbuurt. 
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Kansen 

Betrokkenheid bewoners 
De betrokkenheid van de bewoners in de wijk is enorm. De saamhorigheid in de wijk is groot 
en de mensen willen graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de wijk. Dit is een kans 
voor de wijk omdat met de steun van de bewoners er dus veel mogelijk is. 

Vraag naar het product 
Er is een enorme vraag naar woningen in Vught. Veel meer dan het aanbod dat er is. Zolang 
deze situatie zo blijft is dit een kans te noemen voor het complex omdat dan ook deze 
woningen wel verhuurd zullen blijven. Dit is wel korte termijn denken en op de langere 
termijn kan dit wel een negatieve uitwerking hebben en kan het omslaan in een bedreiging. 

Boekwaarde complex 
De boekwaarde van het complex biedt mogelijkheden. Deze is zodanig van laag dat er 
nauwelijks kapitaal vernietiging plaatsvindt bij sloop van het complex. Ook wordt hierdoor de 
nood om in te grijpen minder groot omdat doorexploiteren hierdoor lucratiefwordt 

Locatie 
De locatie van het complex biedt veel kansen. De ligging is optimaal nabij het centrum en de 
wijk opzichzelf is erg rustig. Ook zijn de uitvalsmogelijkheden goed. 

Bedreigingen 

De bewonerssamenstelling 
De bewonerssamenstelling van de wijk vormt een bedreiging omdat het een sterk vergrijsde 
(en nog stees vergrijzende) wijk is terwijl de woningen alles behalve seniorengeschikt zijn. 

De mondige huurder 
De huurder is niet tevreden over de woningen en doordat de huurder steeds mondiger is 
geworden zorgt dit voor de nodige onrust. Wanneer dit aanhoudt heeft dit een negatieve 
invloed op de aantrekking van nieuwe huurders. 

Technische ontwikkelingen 
De vaart waarin de technische ontwikkelingen elkaar opvolgen vonnt een grote bedreiging 
voor dit complex. De staat van de woningen is zodanig dat deze ontwikkelingen niet te volgen 
zijn. Het doorvoeren van deze technische verbeteringen brengt zodanige kosten mee dat ze 
eigenlijk op voorhand al onhaalbaar zijn. De achterstand wordt alleen maar groter. 

Imago complex 
Het imago van het complex is zeer slecht binnen de gemeente. Dit heeft een negatieve invloed 
op de verhuurbaarheid. Ook vonnt dit een gevaar voor de bewonerssamenstelling. De 
woningen worden veelal toegewezen aan de sociaal maatschappelijk zwakkere groeperingen. 
Hierdoor bestaat het gevaar dat het imago alleen nog maar slechter wordt. 
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12.8 Productmarktcombinaties 
In de herziening in hoofdstuk 1 0 is al aangegeven dat een onderzoek naar voorkeursnormen 
om een match tussen vraag en aanbod te kunnen maken in dit stadium niet haalbaar is. Hier 
wordt dan ook een match tussen vraag en aanbod gemaakt op basis van de volgende 
kenmerken: 

• type huishouden 

• huurstelling 

• aantal kamers 

• soort woning 

In het hierna weergegeven schema wordt aangegeven welke prestaties de verschillende 
doelgroepen vragen ten aanzien van de bovenvermelde kenmerken. Hierbij wordt uitgegaan 
van woonwensen van de doelgroepen zoals deze in het onderzoek van Companen (2001) zijn 
vastgesteld. 

T,bll23 d a e . : gevraagt e prestatzes d I oezgroepen 
Doelgroepen Gevraagde prestaties ( companen 2001) 

Type huishouden Huurstelling Aantal kamers Soort woning 
Starters 1-2 persoonshuish. (634,- totf799,- 3 of meer Eengezinsw. (App) 
Vestigers Gezinnen = fi99,- 4 of meer Eengezinswoning 
Doorstromers 1 Gezinnen > }850,= (= 1000) 3 of meer Eengezinswoning 
Doorstromers2 2 persoonshuishoudens (55+) =(1000,= 3kamers Gelijkvloers/gestapeld 

.. 
1 2 Er IS h1er een sphtsmg gemaakt m leeftiJd omdat er een groot deel van de doorstromers tot de ouderen behoort 

en deze hebben specifiek andere woonwensen. 

Aan de hand van de geboden prestaties van de referentiewoning aan de Johan Evertsenstraat 
14 wordt aangegeven in hoeverre de gevraagde en geboden prestaties met elkaar in 
overeenstemming zijn. Hierdoor ontstaat op een eenvoudige manier een product
marktcombinatie voor het marktcomplex 113 GEGW. 

Tbll24 bd I 113GEGW a e : ge o en prestatzes compzex 

Geboden prestaties 113 GEGW (referentiewoning) 
Type Huurstelling Aantal Soort woning Score 
huishouden kamers 
2 pershh > 55 f530,- totf650,- 4 kamers eengezinswoning 

Match 
Starters 0 1 2 1 4 
Vestigers 0 0 2 2 4 
Doorstromers 1 0 2 2 5 

2 0 2 0 4 
De verschillende kenmerken van de referentiewoning zijn gewaardeerd met een 0, I of 2 wat inhoudt: 
0= voldoet totaal niet 
I= voldoet 
2= voldoet uitstekend 

Aan de hand van deze match kunnen we constateren dat het marktcomplex bij geen enkele 
doelgroep perfecte aansluiting vindt. Het meest passend zijn de doorstromende gezinnen 
eventueel met kinderen. Deze groep zoekt volgens de gegevens van companen vaak een 
woning met een hogere huur. Ervan uitgaande dat men ook in staat is deze huur te betalen zal 
deze groep als het enigszins kan een duurdere woning betrekken die dan ook een hoger 
prestatieniveau heeft. De oudere doorstromers hebben ook specifieke eisen dus is hie ook 
geen sprake van een PMC. 
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12.9 Strategie bepalen 
Op basis van de gegevens die verzameld zijn en de analyses die zijn gemaakt wordt hier nu 
aan de hand van de beslissingsboom van figuur 11.1 gekeken naar de strategie die gevolgd 
dient te worden. Deze strategie is bepaald aan de hand van een zogenaamde strategiesessie die 
is gehouden met medewerkers van de woningstichting. 

Hierin zijn alle relevante zaken besproken waaruit uiteindelijk gekomen is tot een tweetal 
mogelijke strategiën. Hieronder is resumerend een overzicht opgenomen van de stappen die 
aan de orde zijn gekomen alvorens in de strategiesessie gekomen is tot de strategiën. 

MTC VBI TREND WAARDERING PUNTPRIJS STRATEGIE 
113 GEGW SLECHT VERSLECHTERD LAAG HOOG Afstoten 

Herpositioneren 
In eerste Uit de Gelet op de De waardering De puntprijs is Op basis van al 
instantie is in analyse aan ontwikkelingen is er vanuit de bewoners weliswaar niet deze argumenten 
de nieuwe de hand van sprake van een is beneden extreem hoog lijken deze twee 
marktcomplex de negatieve gemiddeld en dus maar ligt toch strategiën enige 
indeling het geselecteerde ontwikkeling voor laag te noemen nog altijd boven twee opties om 
marktcomplex indicatoren is het complex. het gemiddelde. aan de situatie 
van 113 een VBl Gelet op de iets te 
GEGW gekomen die slechte geboden veranderen. 
ontstaan ronduit slecht prestaties dus 

te noemen is. hoog 

Om een beter beeld te krijgen van wat deze strategiën nu precies betekenen wordt er hierna 
kort op ingegaan. 

Afstoten: 
In voorkomende gevallen kan tot dispositie van een complex gekozen worden. Door verkoop 
of sloop verdwijnt het dan uit de portefeuille. Ook kan de verzameling van de informatie 
leiden tot aankopen van een bepaald type woningen. Het complex in zijn huidige 
hoedanigheid verdwijnt wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen vervanging voor terug 
komt. 

Herpositioneren 
Een andere optie is het complex herpositioneren door bijvoorbeeld het complex aan te wijzen 
voor studentenhuisvesting of een andere specifieke doelgroep. Dat hangt sterk af van de 
ingrepen die nodig geacht worden om het complex puur op basis van instandhouding door te 
exploiteren. 

Hiertoe is er een begroting gemaakt om de kosten van deze laatste strategie in beeld te 
brengen. Er wordt een investering geraamd van ruimf60.000,=. Hoewel er in dit stadium 
geen berekening is gemaakt van de nieuwe bedrijfswaarde lijkt dit geen haalbare kaart en is 
deze strategie slechts een korte termijn oplossing. Er is een hoge investering nodig om puur 
de technische gebreken aan te pakken. Waarschijnlijk zijn deze ingrepen niet afdoende om het 
complex op langere termijn in de markt te houden. 
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12.10 Beheerplan 
Een beheerplan is te omschrijven als een document (papier of digitaal) waarin de beoogde 
maatregelen en richting van de beheerder voor de komende jaren zijn samengevat. In 
voorgaand hoofdstuk is alle benodigde informatie hiervoor al verzameld. 
Door deze informatie voor de kleine Zeeheldenbuurt hier samen te brengen in één overzicht 
is uiteindelijk het volgende beheerplan ontstaan: 

COMPLEXBEHEERPLAN 
Marktcomplex 
Administratieve complexen 

113GEGW 
92.21' 92.23, 92.25 
92.29 en 92.30 

Algemene gegevens complex 
Woning 

Woningtype 
Productgroep 
Aantal kamers 
Aantal woningen 
Kale huur 
Subsidiabele huur 
Service kosten 
Aantal WW punten 
Puntprijs 
Bouwjaar 
Aanvangsjaar 
exploitatie 
Exploitatieduur 

Adressen: 

Eengezinswoning 
Grote eengezinswoningen 
5 
98 
f 590,
f 590,
f 1,-
109 
.f 5,25 
1953 
1953 

2008 

Witte de Withstraat I t/m 33, 
Kortenaerplein 1 t/m 15, 
J. Evertsenstraat 2 t/m 24, 
J. van Speykstraat 20 tlm 27, 
J. van Galenstraat 18 t/m 58, 
Molenstraat 81 t/m 111, 
M. de Ruijterweg 126 t/m 150. 
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Pagina 
Actualisatie datum 

I Locatie 

Wijk 
Buurt 
CBS-Buurt 

referentiewoning 
Johan Evertsenstraat 14 

1 
22-06-2002 

Molenstraat eo 
Kleine Zeeheldenbuurt 
11 (Molenstraat eo) 
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M kt fi I ar tpro Je 
Zittende doelgroep 
Starters 70% Veelal 2 __gersoonshuishoudens 
Vestigers 14% Met name allochtonen 
Doorstromers 16% Gezinnen met kinderen uit keline woningen afkomstig 
Prijsklasse <f700,-

VBI 
1998 190 
1999 214 
2000 266 
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Prestaties 

Kenmerken 

Woning 
Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysiche kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Wasmachineaansluiting 
Isolatie 
Totale oppervlak vertrekken 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Aantal slaapkamers 
Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte tweede slaapkamer 
Grootte badkamer 
Bergruimte 
Privé buitenruimte 
Sanitaire voorzieningen 

Fysieke omgeving 
Aankledingsgroen 
Gebruiksgroen 
Dagelijkse voorzieningen 
Afstand tot centrum 
Parkeergelegenheid 
Halte openbaar vervoer 
Speelgelegenheid kinderen 
Basisschool 
Verkeersveiligheid 
Geluidshinder door verkeer 

Beeldvorming 
Beeldvorming complex 
Imago complex 

Waarderinoen '!-I' 

Aantal respondenten 
Waardering woonsituatie 

Score 
1 

Vindt u dat de woningen opgeknapt moeten worden? 
Vindt u dat er gesaneerd (gesloopt) moet worden? 
Vindt u de staat van de woningen slecht? 
Wilt u in de wijk blijven wonen bij eventuele sloop? 

Feny van Laarhoven; afstudeerverslag 2002 

2 3 4 

50 

5 

Ja Nee 
90% 10% 
35% 65% 
40% 60% 
85% 15% 
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P t f I h'kth 'd d o en Ie e gesc 1 Cl oeigroepen 
Type Huurstelling Aantal kamers Soort woning Score 
huishouden 
2 pershh > 55 /530,- tot/650,- 4 kamers eengezinswoning 

Match 
Starters 0 1 2 1 4 
Vestigers 0 0 2 2 4 
Doorstromers I 0 2 2 5 

2 0 2 0 4 
De verschillende kenmerken van de referentiewoning zijn gewaardeerd met een 0,1 of2 wat inhoudt: 
0= voldoet totaal niet 
1= voldoet 
2= voldoet uitstekend 

K ansen en b d e re1gmgen 
Kansen Bedreigingen 
Betrokkenheid bewoners Bewonerssamenstelling 
Vraag naar het product Mondige huurder 
Boekwaarde complex Technische ontwikkeling 
Locatie Imago Complex 

Keuze strate 1e 

VBI 

TRENDVBI 

WAARDERING 

ANDERE DOELGROEP 

INVESTERINGEN 
NEE 

l l l l 
STRATEGIE Afstoten Herpositioneren 
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Ingrepen 

ingreep hvhd eenh 

Schoorstenen herstellen 64 stuks 

dakbedekking herstellen (30% vernieuwen) 7.291 m2 
nokvorsten herstellen (70% vernieuwen) 729 ml 
4 pans dakraam vervangen (15%) 20 stuks 

dakgoten herstellen (90% vernieuwen) 1.458 ml 
metselwerk herstellen (25%) 1.371 m2 
voegwerk (voornamelijk kopgevels) herstellen (30%) 1.919 m2 
raamdorpelstenen herstellen (15% verv.) 162 ml 
kozijnen repareren (inc. ramen) (50% vervangen) 905 m2 
deuren vervangen 160 stuks 

hang- en sluitwerk vervangen 99 woningen 

HWA vervangen (60%) 372 ml 
schilderwerk buiten (gem. 20 m2 per woning) 50% 1.240 m2 
bergingen vervangen/plaatsen 99 stuks 

bestrating brandgangen vervangen 446 m2 
verlichting achterzijdes aanbrengen 15 stuks 

tuinmuren vervangen 1.339 m2 
rioolwerkzaamheden 112 woningen 

Toilet vervangen. compleet 99 stuks 

Badkamer renovatie, compleet 99 stuks 

plafond vervangen (gips) (70%) 1080 m2 
keuken renovatie. compleet 99 stuks 

ontluchting vervangen (80%) 100 stuks 

CV vervangen 12 stuks 

post electra 99 woningen 

post stucwerk binnen 99 woningen 

32% 

19% 

99 woningen 

perwoning 

Bedri_jfswaarde 
Bedrijfswaarde oud 
Bedrijfswaarde nieuw 
Verschil 

f33.150,00 
Nader te bepalen 
Nader te bepalen 

Ferry van Laarhoven; afstudeerverslag 2002 

prijs eenh 

€ 350 

€ 21 

€ 77 

€ 215 

€ 48 

€ 142 

€ 30 

€ 37 

€ 357 

€ 570 

€ 95 

€ 20 

€ 23 

€ 3.500 

€ 22 

€ 1.190 

€ 90 

€ 100 

€ 1.190 

€ 1.600 

€ 50 

€ 1.430 

€ 600 

€ 1.790 

€ 476 

€ 310 

bedrag in guldens: 

totaal 

fl 771,30 € 22.400,00 fl49.363,10 

fl46,28 € 153.115,20 fl 337.421,50 

fl169,69 € 56.133,00 fl123.700,85 

fl473,80 € 4.300,00 fl 9.475,95 

fl104,68 € 69.266,40 fl152.643,06 

fl 312,93 € 194.656,44 fl 428.966,34 

fl 66,11 € 57.574,50 fl126.877,50 

fl81 ,54 € 5.987,34 fl13.194,36 

fl 786,72 € 323.085,00 fl 711 .985,65 

fl 1.256,11 € 91 .200,00 fl 200.978,35 

fl209,35 € 9.405,00 fl20.725,89 

fl44,07 € 7.440,00 fl16.395,60 

fl50,69 € 28.520,00 fl62.849,81 

fl 7.712,99 € 346.500,00 fl 763.585,52 

fl48,48 € 9.820,80 fl21 .642,20 

fl 2.622,41 € 17.850,00 fl39.336,22 

fl198,33 € 120.528,00 fl 265.608,76 

fl220,37 € 11.200,00 fl24.681,55 

fl 2.622,41 € 117.810,00 fl 259.619,08 

fl3.525,94 € 158.400,00 fl 349.067,66 

fl110,19 € 54.000,00 fl119.000,34 

fl3.151 ,31 € 141 .570,00 fl 311 .979,22 

fl1.322,23 € 60.000,00 fl132.222,60 

fl 3.944,64 € 21.480,00 fl 47.335,69 

fl1.048,97 € 47.124,00 fl 103.847,63 

fl 683,15 € 30.690,00 fl67.631,86 

€ 2.160.055,68 fl4.760.136,30 

€ 691.217,82 fl 1.523.243,62 

€ 2.851.273,50 fl 6.283.379,92 

€ 541 .741,96 fl1 .193.842,18 

€ 3.393.015,46 fl 7.477.222,10 

€ 34.272,88 fl 75.527,50 

fl 75.527.50 
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Hoofdstuk 13: Conclusie en aanbevelingen 

13.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden als eerste de conclusies ten aanzien van het verrichte onderzoek 
getrokken. Vervolgens worden aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. 

13.2 Conclusies 
In het eerste deel van het onderzoek is aan de hand van literatuur en werkwijzen uit de 
praktijk gezocht naar een "ideaaltypische methode" voor het implementeren van het 
strategisch voorraadbeheer. Hierin is gebleken dat er niet direct een methode is te vinden die 
duidelijk te onderscheiden is van anderen. De basis van de verschillende werkwijzen blijkt 
altijd hetzelfde te zijn en men onderscheidt op hoofdlijnen dezelfde stappen. Wel is gebleken 
dat het essentieel is de stappen systematisch uit te werken en duidelijk te maken hoe de 
verschillende stappen zijn opgebouwd. 

De herzieningen die in het tweede deel zijn uitgewerkt zijn veelal gebaseerd op het 
stappenplan van Interface dat van de verschillende werkwijzen uit de praktijk het meest 
gedetailleerd en overzichtelijk is gebleken. Op deze manier is in de uitwerking van de 
herzieningen een helder en systematische opzet ontstaan van de methodiek voor het 
implementeren van het strategisch voorraadbeheer. De uitwerking van deze herzieningen 
beantwoordt voor een deel de probleemstelling van het onderzoek. Met de herzieningen wordt 
aangegeven op welke manier helder een uitwerking gegeven kan worden aan het opzetten van 
het strategisch voorraadbeheer. 

Geconcludeerd kan worden dat de kern van het succesvol opzetten van het strategisch 
voorraadbeheer ligt bij het systematisch doorlopen van de verschillende stappen. Het gaat 
hierbij niet zozeer om de volgorde van de verschillende stappen maar met name om het 
gedegen uitwerken van de stappen. Er moet telkens sprake zijn van een afgerond geheel 
waarvan ook duidelijk is op welke manier tot het resultaat is gekomen. 
Daarnaast kan worden geconcludeerd dat het strategisch voorraadbeheer iets is van de gehele 
organisatie en niet van één of meerdere afdelingen. De organisatie moet doordrongen zijn van 
het belang van het strategisch voorraadbeheer en iedere afdeling moet hieraan zijn bijdrage 
leveren. Het strategisch voorraadbeheer moet onderdeel uitmaken van de dagelijkse gang van 
zaken. 

Het is gebleken dat het opzetten van het strategisch voorraadbeheer een langdurig traject is. 
Hierin kunnen als het ware twee trajecten in worden onderscheiden. Het eerste traject bestaat 
uit het bepalen van de methodiek en de 'ingrediënten' die gebruikt gaan worden en 
vervolgens het registreren en verzamelen van deze ingrediënten. Op het moment dat deze 
informatievoorziening binnen de organisatie functioneert en de taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn kan het tweede traject worden ingezet. Hierin wordt aan 
de hand van de uitkomsten van het eerste traject vonn gegeven aan het strategisch 
voorraadbeheer door beheerplannen en activiteitenplannen op te stellen voor de 
marktcomplex en. 

Hierbij is het van belang om gedurende het eerste traject bepaalde ingrepen en beslissingen 
ten aanzien van de voorraad niet uit te stellen in afwachting van het tweede traject. Door 
gebruik te maken van de kennis en informatie die al voorhanden is hoeft het beheer van de 
voorraad niet te stagneren. 
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Geconcludeerd kan worden dat, gezien de verschillende stappen die bij Ons Bezit in het 
verleden zijn genomen ten aanzien van het strategisch voorraadbeheer, er geen continuïteit zit 
in het traject waarin het strategisch voorraadbeheer vorm moet krijgen. Er zijn geen taken 
verdeeld en tijdsafspraken gemaakt waarin bepaalde onderdelen moeten worden afgerond 
waardoor de voortgang in het proces in het geding komt. 

Het resultaat van het onderzoek bestaat in feite uit twee delen. Het eerste deel is het zojuist 
besproken in beeld brengen van de onvolkomenheden (gaps) in de werkwijze van 
woningstichting Ons Bezit ten opzichte van de "ideaaltypische methode". Het tweede deel 
is het toepassen van de herziene werkwijze in de praktijk door de uitwerking van de 
implementatie in de vorm van een concreet beheerplan voor een "pilot complex". 

Op basis van de praktijktoetsing in de vorm van een uitwerking van een beheerplan voor de 
Kleine Zeeheldenbuurt kunnen de volgende conclusies worden getrokken over de praktische 
uitvoerbaarheid van de herziene methodiek bij Ons Bezit: 

• Doordat de beleidsuitgangspunten niet helder vastliggen ontstaat een hiaat bij het bepalen 
van een richting van het complex. Bij het uitwerken van een beheerplan is een duidelijk 
omschreven basiskwaliteit onontbeerlijk. Zonder basiskwaliteit zegt een gekozen strategie 
als opwaarderen eigenlijk niets. 

• Een ontbrekende of onvolledige verzameling van input-gegevens zorgt voor een gebrek 
aan betrouwbare data die als onderlegger moet dienen voor het bepalen van de 
marktpositie van een complex. 

• De procesgegevens die vastgesteld zijn als meest geschikt voor het bepalen van de 
verhuurbaarheid: de reactiegraad, weigeringsgraad, woonduurgraad en mutatiegraad, zijn 
niet allemaal aanwezig. Deels zijn ze nooit verzameld en deels zijn ze slecht geregistreerd 
of over een te korte periode zodat er nauwelijks een trend in is te ontdekken. 

• Uit de gekozen tussenoplossing om aan de hand van gegevens die wel beschikbaar zijn 
een beperkte analyse uit te voeren is gebleken dat een aantal van deze gegevens nog met 
de hand moeten worden verwerkt waardoor het uitvoeren van deze analyse voor al deze 
complexen haast onbegonnen werk is. 

• Productgegevens als kwaliteit en waardering zijn niet voorhanden. Dit is te koppelen aan 
het ontbreken van een basiskwaliteit waardoor "de kwaliteit" ook eigenlijk niet uit te 
drukken is. Waarderingscijfers zijn nooit gebruikt in relatie tot plannen met complexen. 

• Een totaalbeeld van de kwaliteit van het gehele bezit ontbreekt waardoor beheerplannen 
niet op elkaar kunnen worden afgestemd en de gevolgen van een strategie nauwelijks zijn 
door te rekenen. 

• De ervaring van het verzamelen van de betreffende gegevens leert dat te weinig duidelijk 
is over de stand van strategisch voorraadbeheer en de stand van zaken hiervan binnen de 
organisatie. Ook is er geen taakverdeling voor het beheer van de verschillende 
informatiebronnen. 

• De omvang van de doelgroepen onder de huurders en ingeschreven woningzoekenden 
zijn niet bekend. Hierdoor is er moeilijk een relatie te leggen naar de situatie op de 
Vughtse woningmarkt waardoor het afstemmen van de verschillende beheerplannen erg 
Jastig wordt. 

• De uitkomst van de analyse van het pilot complex komt overeen met het beeld dat er bij 
de woningstichting bestaat. Dit geeft aan dat het strategisch voorraadbeheer niet meer is 
dan een onderbouwend traject om gericht beslissingen op te kunnen baseren. Men hoeft 
niet te wachten op het gereed komen van het strategisch voorraadbeheer om de echte 
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probleemgevallen aan te pakken. Wel is het strategisch voorraadbeheer noodzakelijk om 
dit in relatie tot andere complexen af te kunnen stemmen. 

• De gemaakte indeling in marktcomplexen is ten aanzien van de afbakening van het 
pilotcomplex bruikbaar. Om voor het totale bezit hierover een goede conclusie te kunnen 
trekken moeten eerst meerdere complexen worden uitgewerkt. 

13.3 Aanbevelingen 
De aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de verdere implementatie van het 
strategisch voorraadbeheer. Het uitwerken van de kleine Zeeheldenbuurt als pilot voor later 
uit te voeren beheerplannen heeft een aantal punten aan het licht gebracht die nader 
onderzoek en uitwerking behoeven. 

• De basiskwaliteit ontbreekt en er is geen totaalbeeld van de kwaliteit van het gehele bezit. 
Hierdoor is het bepalen van strategieën en het opstellen van beheerplannen haast 
onmogelijk. In de beheerplannen wordt namelijk aangegeven welke maatregelen nodig 
worden geacht om te kunnen blijven voldoen aan een specifiek deel van de vraag uit de 
markt. Doordat niet bekend is in hoeverre de kwaliteit van de woningen al voldoet aan 
deze vraag of in welke mate er ingrepen noodzakelijk zijn om alsnog deze vraag te kunnen 
beantwoorden is het beheerplan niet goed af te stemmen op de voorraad. Hierin kan een 
'nulmeting' van de bestaande voorraad (vast stellen van de 'basis' kwaliteit) uitkomst 
bieden. Door voor het gehele bezit de prestaties van woning en woonomgeving in beeld te 
brengen wordt duidelijk wat de mogelijkheden van de voorraad zijn. 

• De verzameling van input-gegevens vormt de basis van het verder uit te werken 
strategisch voorraadbeheer. Dit moet dan ook gestructureerd worden opgezet en op de 
verschillende afdelingen moeten mensen taken krijgen ten aanzien van deze 
gegevensverzameling. Het is aan te raden dat alle gegevens zoveel mogelijk wordeen 
samengebracht in één database waarin geautomatiseerd bepaalde bewerkingen kunnen 
worden uitgevoerd. Op deze manier zijn gegevens altijd up to date en beschikbaar en 
wordt het mogelijk periodiek een aantal overzichten uit te draaien zodat men 
ontwikkelingen goed kan monitoren. 

• Totdat deze database gereed is moeten de procesgegevens die gebruikt gaan worden, de 
reactiegraad, weigeringsgraad, woonduurgraad en mutatiegraad in ieder geval 
geregistreerd worden. Deze moeten immers van een aantal jaren voorhanden zijn wil men 
hier bepaalde conclusies uit kunnen trekken. 

• De productgegevens als kwaliteit en waardering zijn niet voorhanden terwijl deze voor 
een groot deel de marktpositie bepalen van het marktcomplex. Een objectieve beoordeling 
van de kwaliteit aan de hand van een score kan hierin uitkomst bieden maar eerst zal 
duidelijkheid moeten komen over de na te streven basiskwaliteit alvorens deze score kan 
worden opgezet. 

De waardering is vast te stellen aan de hand van een onderzoek onder de bewoners van de 
verschillende marktcomplexen. Dit kan in de vorm van een enquête onder de bewoners 
waarin zowel de woning als aspecten van de woonomgevingaan de orde worden gesteld. 
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• Om de hoofdlijn van het traject in de gaten te houden is het noodzakelijk om de 
doelstellingen regelmatig te toetsen. Worden de gestelde doelstellingen gehaald of moeten 
ze worden bijgesteld. 

• Om de product marktcombinaties goed te kunnen bepalen is het noodzakelijk 
woonvoorkeuren te bepalen waaraan een product kan worden getoetst. Hiervoor moet een 
woonvoorkeurenonderzoek worden opgezet onder de doelgroepen in de gemeente Vught. 
Er is een kans gemist door dit niet mee te nemen in het woningmarktonderzoek wat recent 
is uitgevoerd. 

• Gezien de complexiteit van het traject van strategisch voorraadbeheer en de mate waarin 
het ingrijpt in de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie is het zaak om een 
overgangsperiode in te stellen. Met name het omschakelen naar de nieuwe 
marktcomplexindeling is hierin bepalend. Door de eerste jaren te werken met een 
'schaduwboekhouding' is de omzetting niet in een keer definitief. Er blijft de 
mogelijkheid terug te vallen op de bestaande opzet. Onvoorziene problemen en fouten 
kunnen dan nog worden meegenomen. 
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Bijlage 1: Onderverdeling CBS wijken en buurten 

B.l.l Inleiding 
Als uitgangspunt voor de marktcomplexindeling is de wijkindeling gebruikt die .door het CBS 
wordt gehanteerd. Op deze manier is makkelijk aansluiting te vinden bij de demografische 
gegevens die voor de Gemeente in omloop zijn. Vanuit deze indeling is er op basis van 
"homogeniteit" een verdere onderverdeling gemaakt in buurten. In de indeling in 
marktcomplexen kan een complex slechts in één wijk en in één buurt liggen. In de volgende 
paragraaf is de indeling in wijken en buurten weergegeven. 

B12V d r ''k . . er e mg WIJ ene 
WIJK 0: CENTRUM 
Buurt Naam 
0.1 Helvoirtseweg 
0.2 Zonneheuvel 

WIJK 2: LOYOLALAAN 
Buurt I Naam 
2.1 I Hanswijk 

WIJK 4: VILLAPARK 
Buurt Naam 

Geen bezit 

WIJK 8: LUNETTEN 
Buurt I Naam 
8. 1 I Lunetten 

WIJK 10: VOORBURG eo 

Buurt Naam 
10.1 Repelweg 

WIJK 12: DE BAARZEN 
Buurt Naam 
12.1 Maasland 
12.2 Mgr Goessensingel 
12.3 Hageland 

WIJK 14: VUGHTSE 
HOEVEN 
Buurt Naam 
14.1 Vaarvonder 
14.2 Druivenkas 
14.3 Weidehoeve 

n buurten 

Ferry van Lam·hoven; afstudeerverslag 2002 

WIJK 1: TAALSTRAAT 
Buurt Naam 
1.1 Mariaplein 

WIJK 3: LOONSEBAAN 
Buurt I Naam 
3.1 I Notenlust 

WIJK 5: SCHOONVELD 
Buurt Naam 
5.1 Braackenlaan 
5.2 Molhuysensingel 
5.3 Piet Heinstraat 

WIJK 9: GEMENT 
Buurt !Naam 

I Geen bezit 

WIJK 11: 
MOLENSTRAAT eo 
Buurt Naam 
11.1 Maarten Trompstraat 
11.2 Hadewijckstraat 
11.3 Kleine Zeehelden 
11.4 Moleneindplein 
11.5 Lid winastraat 
11.6 Industrieweg 
11.7 Molendwarsstraat 

WIJK 13: VIJVERHOF 
Buurt Naam 
13 .1 Vijverhof 1 
13.2 Vijverhof 2 

WIJK 18: BLEIJENDIJK 

Geen bezit 
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114.4 J Klaproosstraat 

WIJK 19: 
BERGENSHUIZEN 
Buurt I Naam 

I Geen bezit 

WIJK 29: CROMVOIRT 
BUITENGEBIED 
Buurt I Naam 
29 .I I Geen bezit 
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WIJK 20: CROMVOIRT 

Buurt I Naam 
20.1 I Cromvoirt 
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Bijlage 2: Marktcomplexindeling 

B.2.1. Inleiding 
De marktcomplexindeling is gebaseerd op de indeling in wijken en buurten zoals deze in 
Bijlage I is genoemd. Door nu nog de koppeling te maken met de verschillende 
productgroepen zoals deze zijn uitgewerkt in hoofdstuk 7 ontstaan unieke eenheden ofwel 
producten. Deze zogenaamde marktcomplexen vormen de basis voor de verdere 
implementatie van het strategisch voorraadbeheer. De indeling voor Ons Bezit in Vught is 
hierna weergegeven. 

B.2.2. Indeling in marktcomplexen 
De marktcomplexindeling is opgezet in een excelbestand waarvan hier een weergave is 
gegeven. Omdat het geen zin heeft om 2800 excelregels in dit verslag op te nemen is als 
voorbeeld een klein gedeelte van het overzicht opgenomen. 
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Bijlage 3: Indicatoren voor marktpositieanalyse 

B 3.1 Inleiding 
In deze bijlage komen de indicatoren aan de orde die gehanteerd kunnen worden bij het 
maken van een analyse om de marktpositie van de complexen te kunnen bepalen. Als bron is 
hiervoor het proefschrift van R.A. van den Broeke gebruikt uit 1998. In het verslag is een 
keuze gemaakt in de te hanteren indicatoren aan de hand van de hier omschreven theorie en 
de beschikbaarheid van bepaalde gegevens bij de woningstichting. 

B 3.2 Indicatoren 
Om een beeld te geven van de gangbare indicatoren die worden gebruikt om de marktpositie 
van het woningaanbod te bepalen is uit het proefschrift van van den Broeke (1998) de 
volgende vergelijking overgenomen: 

Van den Broeke heeft in 1997 een uitgebreid onderzoek gehouden onder twintig geselecteerde 
corporaties waarbij hij een inventarisatie gemaakt heeft van de meest gebruikte indicatoren. 
Om te beginnen kwam uit dit onderzoek naar voren dat de onderzochte corporaties de meeste 
waarde hechtten aan de mutatie graad, het aantal woonbonnen, en de aanbiedingsgraad. 
Daarnaast bleek dat het de weigeringsgraad, de marktwaarde, de prijskwaliteitsverhouding 
en de wachttijd regelmatig voorkwamen. Het merendeel van de onderzochte corporaties 
maakt gebruik van een totaal van vier of vijf indicatoren die samen een beeld geven van de 
marktpositie van het woningaanbod. Een onderzoek van Mulder, ( 1990) geeft als top vijf van 
indicatoren voor de marktpositie: leegstand, mutatiegraad, weigeringsgraad, populariteit bij 
woningzoekenden en verhuisgeneigdheid 

Hier zullen we bij de bovenvernoemde "toppers" onder de indicatoren een aantal 
kanttekeningen plaatsen zodat deze in overweging genomen kunnen worden bij de keuze van 
de te gebruiken indicatoren. 

De mutatiegraad 
De mutatiegraad op zichzelf is niet zoveel zeggend en hangt sterk af van de doc:_lgroep. Voor 
vergelijkbare woningen bestemd voor dezelfde doelgroep is een groot verschil in 
mutatiegraad een aanwijzing voor verschil in marktpositie. De mutatiegraad kan het beste 
bekeken worden over een langere periode omdat de ontwikkeling het meest maatgevend is. 
Het aantal mutaties is namelijk sterk seizoensgebonden en wordt beïnvloed door bijvoorbeeld 
de oplevering van nieuwbouwprojecten en wijzigingen in huursubsidieregelingen. 

Het aantal·woonbonnen, populariteit bij woningzoekenden. 
Met de invoering van het aanbodmodel is er een nieuwe stroom aan bruikbare 
marktinformatie voorhanden gekomen. Er\vorden huishoudenskenmerken en 
woningkenmerken geregistreerd. De foutieve reacties die bï'nnenkomen moeten wel worden 
onderscheiden om de registratie zuiver te kunnen houden. Nadeel van het gebruik van deze 
gegevens is dat de gegevens geen weergave zijn van een vrije markt. Door toepassen van 
passendheidscriteria wordt de verhouding tussen vraag en aanbod op voorhand al voor een 
deel beïnvloed. Het aantal bonnen dat voor een bepaalde woning of complex wordt ingestuurd 
geeft een beeld van de populariteit van het bezit. Aan de hand van woonbongegevens zou ook 
de gemiddelde wachttijd voor een type woning bepaald kunnen worden. 
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Wachttijd 
Bij iedere verhuring kan worden bepaald hoeveel maanden een woningzoekende ingeschreven 
heeft gestaan of hoe lang hij woonbonnen heeft ingestuurd. Hiermee is de wachttijd een 
maatstaafvoor populariteit. De wachttijd als indicator wordt nog relatiefweinig gebruikt. 
Door de mogelijkheden die er zijn nu het aanbodmodel is ingevoerd zal deze indicator de 
komende tijd ongetwijfeld meer gebruikt gaan worden. 

De weigeringsgraad 
De weigeringsgraad zegt in principe evenveel als de acceptatiegraad. Het wordt alleen vanuit 
de tegenovergestelde invalshoek bekeken. De weigeringsgraad kan worden omschreven als 
het aantal weigeringen dat is geweest alvorens er eindelijk iemand de woning accepteert. 
Hoe hoger de weigeringsgraad hoe slechter de marktpositie van de woning is. De 
weigeringsgraad of acceptatiegraad kan ook een indicatie zijn voor het presteren van de 
afdelingen die zijn belast met service en onderhoud of verhuur. Als een woning niet actief 
genoeg wordt aangeboden is dit zichtbaar in de cijfers. Het is bij de weigeringsgraad 
eenduidig de definitie te hanteren. Wanneer is er sprake van een weigering Als mensen 
telefonisch laten weten toch van verdere stappen afte zien of pas als na bezichtiging wordt 
aangegeven dat men de woning niet wil. Aan ontwikkelingen in de tijd kan niet altijd zonder 
meer vergaande conclusies worden verbonden omdat er altijd ontwikkelingen hebben kunnen 
plaatsvinden die hierop van invloed waren. 

De marktwaarde 
De waardeontwikkeling van het onroerend goed zou een maatstafkunnen zijn voor het 
bepalen van de marktprijzen van de woning en dus ook een beeld geven van de marktpositie 
van de woningen. Een huurbeleid wat gericht is op de marktwerking stelt de verhuurder in 
staat bewegingen in de koopsector te volgen waarmee de concurrentiepositie ten opzichte van 
deze koopmarkt kan worden verbeterd. Het probleem is dat de marktwaarde van de woningen 
lang niet altijd gemakkelijk te bepalen is. Zo is gebleken dat de OZB waarde lang niet altijd 
een indicatie is van de reële marktwaarde. 

De prijskwaliteitsverhouding 
Natuurlijk is er een relatie tussen de prijs-kwliteitsverhouding en de marktwaarde van de 
womngen 

Leegstand 
Over het algemeen wordt onder leegstand verstaan; het aantal woningen waarvoor geen 
huurcontract is afgesloten als percentage van het totaal aantal verhuurbare woningen. 
Leegstand is een indicator die niet overal even goed bruikbaar is. Immers wanneer leegstand 
niet optreed is het geen bruikbare indicator. Dit is mede afhankelijk van de sterkte van de 
markt in een bepaalde regio. Leegstand kan een gevolg zijn van bewust beleid maar heeft 
vaak ook een toevallige oorzaak wanneer dit optreedt (projectleegstand, of leegstand ten 
gevolge van asociale bewoning). Vanwege deze factoren zegt de ontwikkeling van de 
leegstand meer dan de leegstand op een bepaald moment. Ook is het van belang om te weten 
of de leegstand optreed in steeds andere woningen of zich beperkt tot een bepaald type 
woning. Daarnaast is het van belang om leegstand te analyseren in een cluster van voldoende 
omvang. 
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Leegstandsduur 
De leegstandsduur geeft weer totaal andere indicaties dan de leegstand. De leegstandsduur 
zegt iets over de mate waarin moeite gedaan moet worden om een woning weer verhuurd te 
krijgen. Het gegeven dat een woning op een bepaald moment leeg staat zegt iets totaal anders 
dan het feit dat de woning al maanden leegstaat. Ook hier geld weer dat leegstand een gevolg 
kan zijn van beleid. Ook kan een oplopende leegstand iets zeggen over het verhuurproces 
zoals dat door de organisatie gevoerd wordt en hoeft dus niet niet direct iets te zeggen over de 
marktpositie van het complex. 
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Bijlage 4: De Huurdersenquete 

B.4.1. Inleiding 
Uit de voorgenomen herzieningen is duidelijk geworden dat er op een aantal gebieden extra 
gegevens moeten worden verzameld en enig aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Met name 
de waardering van de complexen is niet bekend. Een goed middel om deze informatie te 
verkrijgen is de huurdersênquete. 

B.4.2 Huurdersenquête 
Voor de nader uit te werken beheerplannen is het zaak specifieke beleidsgegevens boven 
tafel te krijgen. Het gaat dan met name om gegevens die niet voorhanden zijn in algemene 
bronnen als CBS, belasting dienst en algemene woningmarktonderzoeken. De vraagstelling 
moet worden afgestemd op de gegevens behoefte zoals deze er ligt bij de corporatie. 

In het geval van woningstichting Ons Bezit is er veelal behoefte aan kwalitatieve gegevens 
ten aanzien van het bezit en ook met name de mening van de huurders. Het benodigde inzicht 
in meer kwantitatieve woningmarktgegevens zoals huishoudenskenmerken en 
verhuisgeneigdheid zijn al naar voren gekomen in het algemene woningmarktonderzoek dat is 
uitgevoerd door het bureau Companen. 

De bedoeling is om zoveel mogelijk te bepalen hoe de menig van de huurders is over hun 
woonsituatie in de nader uit te werken pilot-gebieden. Het is belangrijk te achterhalen hoe de 
bewoners de kwaliteit van hun woning en woonomgeving ervaren. Van den Broeke (1998) 
onderscheid vijf soorten kwaliteit die hiervoor in een huurdersenquête aan de orde kunnen 
worden gebracht namelijk: 

de bouwtechnische kwaliteit (woning en gemeenschappelijke ruimten); 
de woontechnische kwaliteit; 
de kwaliteit van de woonomgeving (inclusief de gemeenschappelijke ruimten); 
de sociale kwaliteit; 
de kwaliteit van de service of dienstverlening; 

Voor woningstichting Ons Bezit zijn deze vijf soorten als uitgangspunt genomen en is aan de 
hand hiervan een vragenlijst opgesteld. Een deel van deze is hierna bijgevoegd. 

B.4.3. Vragenlijst huurdersenquête 

Beoordeling van uw woning 
B. Wat vindt u van de grootte Ruim Onvol- Neutraal Vol- Ruim Niet 

van: onvol- doende doende Vol- aanwezi 
doende doende 9 

De woonkamer 
0 0 0 0 0 0 

De keuken 
0 0 0 0 0 0 

De badkamer 
0 0 0 0 0 0 

De hoofdslaapkamer 
0 0 0 0 0 0 
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De tweede slaapkamer (op een 
na grootste) D D D D D D 
De bergruimte in de woning 

'(vaste kasten, kelderkast) D D D D D D 
De bergruimte buiten de woning 

D D D D D D 
De bergruimte binnen de 
woning D D D D D D 
De tuin 

D D D D D D 
Het balkon 

D D D D D D 
B. Wat vindt u van het aantal 

slaapkamers in uw D D D D D D 

wonine? 
B. Hoe tevreden bent u over de Zeer on- ontevre neutraal Te- Zeer Niet 

indeling van de woning qua Tevre- den vreden Te- aan-

ligging van vertrekken ten den vreden wezig 

opzichte van elkaar? 
De woonkamer t.o.v. de keuken 

D D D D D D 
Woonkamer t.o.v. de 
hoofdslaapkamer D D D D D D 
Woonkamer t.o.v. de tuin 

D D D D D D 
Woonkamer t.o.v. balkon 

D D D D D D 
Hoofdslaapkamer t.o.v. 
badkamer D D D D D D 
Hoofdslaapkamer t.o.v. toilet 

D D D D D D 
B. Hoe tevreden bent u over de Zeer on- ontevre neutraal Te- Zeer Niet 

volgende voorzieningen in Tevre- den vreden Te- aan-

uw woning? den vreden wezig 

De voorzieningen in de keuken 
(keukenblok en kastjes) D D D D D D 
Het sanitair in de badkamer 

D D D D D D 
Het sanitair in het toilet 

D D D D D D 
De beveiliging tegen inbraak 

D D D D D D 
De verwarming 

D D D D D D 
De plaats van de CV-ketel 

D D D D D D 
De plaats van de aansluiting 
voor de wasmachine D D D D D D 
De warm water voorziening 

D D D D D D 
De capaciteit van het elektra 
(aantal groepen) D D D D D D 
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Bijlage 5: De Kleine Zeeheldenbuurt 

B.5.1. Inleiding 
Voor de praktijktoetsing is als Pilot de Kleine Zeeheldenbuurt uitgekozen als "complex" 
waarvoor het beheerplan zal worden gemaakt. De reden hiervoor is dat het een gebied is met 
specifieke problemen waar men ook binnen afzienbare tijd zal moeten ingrijpen om verdere 
problemen te voorkomen. In deze Bijlage wordt de kleine Zeeheldenbuurt besproken. 

B.5.2 Probleemschets 
Ons Bezit te Vught verhuurt woningen in de Zeehelden- en Dichtersbuurt. Een onderdeel van 
deze wijk is "de Kleine Zeeheldenbuurt". Dit rapport belicht dit deel van de Zeehelden- en 
Dichtersbuurt. De Kleine Zeeheldenbuurt is in 1987/1988 door de woningstichting "Ons 
Bezit" overgenomen van de gemeente Vught. De buurt vormt een eenheid door haar dichte 
bebouwing en smalle straten. Ons Bezit rekent de huurwoningen in de volgende straten tot de 
Kleine Zeeheldenbuurt: Witte de Withstraat, Het Kortenaerplein, de Johan Evertsenstraat, de 
Jan van Speykstraat en de Jan van Galenstraat, verder nog de woningen in de Molenstraat no. 
81 1/m 111 en Miehiel de Ruijterweg 126 1/m 150. In totaal zijn dit 133 woningen die Ons 
Bezit hier verhuurd. De wijk is gebouwd in de jaren '50. 
De woningstichting Ons Bezit wil middels dit rapport inzicht krijgen in de mogelijke 
scenario's die betrekking kunnen hebben op deze wijk. Ons Bezit wil dit rapport als 
onderlegger gebruiken voor de eventueel te nemen stappen in de toekomst 
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Hier wordt de woonomgeving van de Kleine Zeeheldenbuurt geanalyseerd. 

Ligging en opbouw wijk 
De kleine Zeeheldenbuurt maakt onderdeel uit van een groter gedeelte. In dit rapport wordt de 
kleine Zeeheldenbuurt onderscheiden door een deel van de Molenstraat, de Witte de 
Withstraat, Jan van Speijkstraat, het Kortenaerplein, Jan van Galenstraat, Johan 
Evertsenstraat, en delen van de Miehiel de Ruyterweg. In totaal staan er 133 woningen in de 
wijk hiervan worden er 124 verhuurd door de woningstichting. Met een gemiddelde huurprijs 
van €290,--. De overige woningen zijn door de woningstichting verkocht. 
De wijk is gelegen ten zuidoosten van het centrum van Vught. 

Ligging Kleine Zeeheldenbuurt 

De wijk is omsloten door de Molenstraat aan de zuidkant, de WJ van Ghentstraat en de 
Esscheweg aan de oostkant, de Miehiel de Ruyterweg aan de noordzijde en aan de westzijde 
de Jan van Galenstraat 

Ontsluiting 
De wijk wordt ontsloten door de Molenstraat en de Esscheweg. De onsluiting van de wijk 
geschiedt via de Esscheweg waarna vervolgens door de Martinilaan en de Helvoirtseweg de 
aansluiting op de N65 in de richtingen Tilburg en 's Hertogenbosch wordt gevonden die 
vervolgens weer aansluit op de A2 in de richtingen 's Hertogenbosch- Eindhoven. 
Binnen 100 meter is er een halte voor het openbaar vervoer. Ook is er in Vught op 1 ,25 km 
van de wijk een ns-station, deze heeft directe verbindingen met 's Hertogenbosch en 
Eindhoven. 
Parkeren is niet mogelijk op eigen terrein en er wordt dan ook geparkeerd in de straat. Door 
het smalle straatprofiel en het ontbreken van markeringen voor parkeerplaatsen in de 
dwarsstraten geeft het parkeren overlast en dan voornamelijk 's avonds. In de Jan van 
Galenstraat en de WJ van Gentstraat zijn er wel parkeerhavens aangelegd met de komst van 
eenrichtingsverkeer. Er is sprake van 1 parkeerhaven per woning. Het uitgangspunt van de 
gemeente Vught voor eengezinswoningen is 1,3 parkeerplaats is per woning. Daar waar geen 
parkeerhavens zijn binnen de wijk, is er genoeg ruimte voor+/- 1 parkeerplaats per woning. 
De Molenstraat is een doorgaande weg in Vught, hier zijn weinig parkeerplaatsen. Bij het 
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Kortenaerplein is op het pleintje de parkeervoorziening, genoeg voor 1 parkeerplaats per 
wonmg. 

Voorzieningen 
Voor de dagelijkse boodschappen kunnen de bewoners naar winkelcentrum het 
Moleneindplein. In dit winkelcentrum bevindt zich één grote supermarkt. In het 
winkelcentrum zijn verder ook wat kledingzaken en overige detailhandel. Eén keer in de week 
is er een markt. Moleneindplein bestaat voor het grootste gedeelte uit food gerelateerde 
detailhandel. Voor de overig boodschappen zullen de mensen dan ook naar elders moeten. Het 
winkelcentrum ligt ten westen tegen de rand van de wijk aan. 
Zorginstellingen liggen niet direct in de nabije omgeving van de wijk. Er zijn twee scholen 
voor voortgezet onderwijs gelegen in de buurt, scholengemeenschap Molenrijn dit is een 
mavo en het Maurikcollege dit is een scholengemeenschap voor havo/vwo. 

Beeldvorming wijkniveau 
De straten die de wijk omsluiten hebben een breder straatprofiel dan de dwarsstraatjes.Deze 
dwarsstraatjes, Jan van Speijkstraat, Johan Evertsenstraat, het Kortenaerplein en de Witte de 
Withstraat, zijn smal en hebben weinig tot geen openbaar groen. Door de smalle 
straatprofielen zijn er ook nauwelijks voortuintjes waardoor er in zijn geheel weinig tot geen 
groen in de wijk is. Hierdoor heeft de wijk een steenachtig karakter. Dit geldt vooral voor het 
Kortenaerplein. 
De Molenstraat en de Miehiel de Ruyterweg hebben zoals gezegd een ander straatprofieL 
Deze is breder en ook zijn aan deze straten wel voortuintjes, hierdoor hebben deze woningen 
een betere uitstraling. 
Het steenachtige karakter in de overige straten wordt ook versterkt doordat de ramen klein 
zijn, waardoor er veel metselwerk in de gevels zit. Een ander nadeel hiervan is dat het in de 
woningen donker is. 
De straten hebben verder door de lange rij woningen een monotoon karakter. Kortom er is 
weinig variëteit in de wijk. 
De achterpaden hebben juist een rijke variëteit, hetzij in negatieve zin. Dit komt doordat er in 
de loop der jaren verschillende bergingen/schuurtjes van allerlei afinetingen en materialen zijn 
gebouwd. 
In meerder gevallen is hiervoor geen vergunning aangevraagd, of er is mondeling 
toestemming gegeven door de gemeente. Dit is gebeurd in de tijd dat de gemeente het 
complex nog beheerde. Hierdoor kan er in veel gevallen geen vergunning meer overlegt 
worden. Daarom is het in veel gevallen onduidelijk wie het onderhoud voor zijn rekening zou 
moeten neemt, de huurder of de woningstichting. 
Ook de erfafscheiding aan de achterzijdes is niet uniform meer. De oorspronkelijke 
afscheiding zijn betonschuttingen. Deze zijn her en der vervangen door eigen afscheidingen. 
De achterpaden die verhard zijn bestaan uit een rij betontegels (40x60 cm) met aan weerszijde 
een onverharde strook grond. 
Sociaal 
In deze paragraafwordt de wijk vergeleken met de gemeente Vught en de provincie Noord
Brabant. Hiervoor worden de gegevens gebruikt van de Molenstraat en omgeving. Dit is een 
groter gebied dan de Kleine Zeeheldenbuurt. Het geeft een goede vergelijking echter zullen er 
wel nuance verschillen zijn, deze zullen worden aangestipt. 
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Bewoners 
In de wijk wonen 2.822 mensen, dit is 11% van de totale bevolking van Vught. Bij 
vergelijking van de leeftijdsopbouw van de wijk met die van Vught en Noord Brabant valt op 
dat de wijk meer vergrijsd is dan de overige wijken in de gemeente Vught of in vergelijking 
met de rest van de provincie Noord Brabant. In met name de Johan Evertsenstraat en de Jan 
van Speykstraat wonen nog mensen die er vanaf de oplevering in de woning wonen. Hier is 
dus sprake van een sterke verbondenheid met de wijk. 
De verhuisbewegingen kunnen worden gevangen onder de term verhuismobiliteit per 1000. 
Als uitkomst van de volgende formule: 

"(aantal vertrekkers + aantal vestigers x 0,5) I (aantal inwoners/1000) = verhuismobiliteit" 

In vergelijking tot Vught kent de Molenstraat eo een lagere verhuismobiliteit (86) dan die in 
geheel Vught die op 104 ligt. Wel is er in tegenstelling tot Vught een vertrekoverschot vanuit 
de wijk. Er waren 207 verhuizingen naar de wijk toe en 281 verhuizingen vanuit de wijk. 
Uit de gegevens die alleen over mutaties in de Kleine Zeeheldenbuurt gaan blijkt dat het 
aantal mutaties van 15 in 1998 is afgenomen naar 5 in 2000. 
In 1998 waren er nog 6 reacties gemiddeld op de woning. In 2000 waren er gemiddeld 11 
reacties per woning. Bij het overig bezit was het gemiddeld aantal reacties per woning in 1998 
9 oplopend naar 17 in 2000. Het aantal mutaties was in 1998 194 en in 2000 212. 
Verder is volgens een bewonersenquête 32% van de geënquêteerde bewoners verhuisgeneigd 

Wordt de bevolkingssamenstelling naar etniciteit onder de loep genomen dan komt naar voren 
dat 11% van de inwoners van de wijk allochtoon is, 14% van de inwoners van geheel Vught is 
allochtoon. In onderstaande grafiek zijn deze 11% weer onderverdeeld naar etniciteit. Wordt 
dit vergeleken met de rest van Vught dan zijn er weinig tot geen verschillen waar te nemen. 
Hierbij moet wel in acht worden genomen dat Molenstraat eo een groter gebied begrenst dan 
de kleine Zeeheldenbuurt alleen. Met name in de Witte de Withstraat is sprake van meer 
allochtonen. 
De volgende etniciteiten worden onderscheiden: 
Turken; Marokkanen; Surinamers; Antillianen & Arubanen; overige minderheden; 
vluchtelingen; overige niet westerse allochtonen en overige westerse allochtonen. 

Inkomens 
Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen per inwoner ligt met € 9.800,-- ruim € 1.100,-- lager 
dan het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner van de gemeente Vught (€ 10.936,--). 

Conclusie tav de woonomgeving 
De ligging van de wijk is gunstig. Het is gelegen vlak bij een winkelcentrum voor de 
dagelijkse boodschappen. De ontsluiting van de wijk goed te noemen. Ook de aansluiting op 
het openbaar vervoer is goed. Er is geen zorgcentrum in de buurt. Negatieve punten in de wijk 
zijn de smalle straatprofielen, de monotone bebouwing en het weinige groen in de straat. En 
mede door kleine ramen en veel metselwerk in de gevel een wijk met een steenachtig 
karakter. Dit vooral in de dwarsstraten. 
In de wijk wonen relatief meer ouderen, en mensen met een lager inkomen. Het percentage 
allochtonen is verhoudingsgewijs hetzelfde als in de rest van Vught. Met uitzondering van 
voomarnelijk Witte de Withstraat De verhuisbewegingen zijn vanuit de wijk groter dan naar 
de wijk toe. 
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Kortom kan er gesteld worden dat gezien de verhuisbewegingen en het aantal reacties bij 
mutatie in vergelijking tot de reacties op de rest van het bezit, de woningen niet geliefd zijn 
ondanks de goede ligging in Vught en de lage huurprijs. Gezien de matige kwaliteit van de 
opbouw en uitstraling van de wijk zou dit een oorzaak kunnen zijn. Ook kan de oorzaak 
worden gezocht in de woon- en bouwtechnische kwaliteit. In het volgende hoofdstuk worden 
hiervan de kwaliteiten en gebreken geanalyseerd. 
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Bijlage 6: De referentiewoning 

B.6.1. Inleiding 
Om het beheerplan uit te kunnen werken is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de 
prestaties van het complex. Hiertoe is er een woning uitgekozen die als referentie dient voor 
de prestaties van het complex. De woning die hiervoor is uitgezocht is een woning die voor 
een belangrijk deel nog in oorspronkelijke staat is en qua prestaties representatief te noemen 
is voor het complex. In deze bijlage wordt deze woning nader besproken. 

B.6.2. De woning aan de Johan Evensenstraat 
De woningen van de verschillende typen zijn gebouwd tussen november 1953, Jan van 
Galenstraat, Johan Evertsenstraat en het Kortenaerplein, en juli 1957, Witte de Withstraat en 
de J. van Speykstraat. 
In 1987/1988 zijn de woningen door Ons Bezit overgenomen van de gemeente Vught. 

De woningen aan de Johan Evertsenstraat, Jan van Galenstraat, Miehiel de Ruyterweg en het 
Kortenaerplein zijn in 1998. gerenoveerd. Hierbij is/zijn: 
• dubbelglas aangeboden met aluminium glaslatten. 
• Dakramen vervangen 
• Schoorstenen nagekeken 
• Plafonds slaapkamer vervangen door gipsplafonds met plint 
• Binnenzijde zolder betimmert met isolatieplaten 

In 2000 zijn er kozijnen vervangen voor meranti kozijnen bij de woningen in de Witte de 
Withstraat met de even huisnummers. Dit heeft in sommige gevallen geleidt tot 
scheurvorming (hierop zal verder worden ingegaan onder het kopje bouwtechnische kwaliteit) 
Hierbij is meteen dubbelglas aangeboden. Dit is een van de mogelijke oorzaken geweest van 
vochtproblemen bij enkele woningen, ook hierop zal verder worden ingegaan onder het kopje 
bouwtechnische kwaliteit. 

B.6.3. Beschrijving woning 

TypeY 
Dit type woningen heeft in de oorspronkelijke staat ook een inpandige berging. Deze is echter 
in meerdere gevallen bij de woonkamer betrokken. 

Relaties tussen de ruimtes 
De naast elkaar gelegen woningen zijn gespiegeld. 
De woning heeft 2 verdiepingen (zie ook bijlage). Op de begane grond zijn de volgende 
ruimtes 
verblijfsruimtes: keuken en woonkamer 
V erkeersruimte: gang en trap 
Overige ruimtes: wc en berging 
Alle verblijfsruimtes sluiten via de verkeersruimte op de begane grond direct aan op de 
voordeur. De berging is bereikbaar via de keuken. 
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Op de 1 everdieping zijn de volgende ruimtes aanwezig: 
Verblijfsruimtes: 3 slaapkamers 
Verkeersruimtes: overloop 
Overige ruimte: badkamer. 
Alle ruimtes sluiten direct via verkeersruimtes aan op de voordeur. De hoofdslaapkamer is 
naast de badkamer gelegen, er is echter geen directe verbinding. 

De zolder is bereikbaar via een vlizotrap 

Oppervlakten 
De oppervlakten van de verschillende ruimtes zal in onderstaand tabel vergeleken worden met 
de eisen volgens het woonkeur en met de eisen volgens het bouwbesluit 

Vertrek oppervlakte m1mma 

B.6.4 De plattegrond 

" N ' 

176 
. ZO) T 

'11 \QQ ~ 90 I TYPE: Be ane rond 

Schaal: 1: 100 
588 

CONPLEX: 32.29 
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·Y1 TYPE: Verdie in 
Schaê!l: 1:100 
COMPLEX: 92.29 
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Bijlage 7: De checklist voor de DESTEP methode 

B.7.1. Inleiding 
Om de kansen en bedreigingen voor het "pilot" complex in beeld te brengen wordt er gebruik 
gemaakt van de zogenaamdeDESTEP methode. In deze methode worden aan de hand van 
een checklist alle aspecten besproken die relevant zijn voor het complex. In de volgende 
paragraaf is deze Checklist opgenomen. 

B.7.2. Checklist DESTEP 

:::r: 
(.) 
(/) 

~ 
0 
2 
0 
(.) 

w 

~ 
w 
t= 
_J 

0 
a.. 

. - · -·- -·----· ----- -·--- ---- - ----
Aspecten 

Macro-economische 
ontwikkelingen 

Scenario's 

Concurrentie 

Verzelfstandiging 

Desubsidiëring 

Wetgeving: 
V HV/RO/e.d. 

Politieke klimaat 
Her /deregulering 

Waarden en normen 

Checklist 
Portefeuille-niveau 

Ontwikkelingen woonvoorkeu
ren 

Woningbehoefte 

Concurrentiepositie 

Mogelijkheden 
Verantwoorde lijkheid 
Risico 

Belang bedrijfswaarde 
Belang ABR 

Huursubsidiewet 
BBSH 
Huisvestingswet 
Huurprijzenwet woonruimte 
Ve rordeningen 
BWS 
Bouwbesluit 

Ontwikkelingen. 
hypotheekrente-aftrek 
Stimulering eigen w oningbezi t 
Opvang v luchtelingen sec t or 

eau leur locale 
Loka al ve rwachtingspatroon 
Woo ncultuur 
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Complexniveau 
checklist 

Gevraagde prestatie afhank
elijk van economische groei 

Vraag naar product 

Concurrerende ontwikkeling en 
in omgeving 
Nieuwbouw 
Ontwikkeling rentestand 

Bedrijfswaarde complex 
Relatie prijs -kosten-kwaliteit 

Gevolgen ontwikkelingen por 
tefeuilleniveau. 

Aftrek hypotheekrente 
HS/BBSH/HVW/HPW 
Subsidies 
Minimale huurstijging 

Bestemmingsplan 
(Tijdelijke) vergunning 
Infrastructuur 
Voorzieningenniveau 

Masterplan 
V I NEX 

Gewenste pr~statie ni v eau 's 
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Aspecten 

Leeftijdsopbouw 
Emigratie en immigratie 
Vergrijzing /o ntgroening 

Milieufactoren 

Milieuwetgeving 

Fysiek milieu 

Indiv iduali sering 

Emancipatie 

Toename scheidingen 

Checklist 
Portefeuille-niveau 

Ontwikkeling verschillende 
doelgroepen op woningmarkt. 
Woningbehoefte 

Duurzaam bouwen 

Ontwikke ling verschi ll ende 
doelgroepen op woningmarkt 

Complexniveau 
checklist 

Selectieve migratie in complex 
Etnische spanningen 
Bewonerssamenstelling wijk 
en complex in relatie tot de 
gewenste bewonerssamen
stelling 
Meergeneratiehuishouden 

Materiaalkeuze 
Zonoriëntatie 
Recycling 
Afvalpreventie 
Energiearm 
Onderhoudsarm 

Energie Prestatie Norm 
Na-isolatie 
HA-ketels 
Stookgedrag 

Overlast 

Mondige huurder 
Betrokkenheid bewoners 

--------·-··---· 

Doelgroep-neutraal gebruik 
woning 

Toename eenoudergezinnen 
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Multicultureel 
Leefstijl 

Beeldvorming 

Domotica' 
Informatisering 
Technieken 
Materialen 
Assemblage 

Publiciteit 
Imago organisatie 

Huurdersins pr a a k i part ici pat ie 

Nieuwe produkten 
Nieuwe vormen van dienstver
lenin g 
Ontwikkelingen gebruik van 
de woning lwerkfunctiel 
Gevolgen nieuwe technol ogie 
op bestaande voorraad 
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Conflicterende leefstijlen 

Publiciteit 
Imago complex 

Bewonerssamenstelling wijk 
en complex in relatie tot de 
gewenste bewonerssamen
stelling. 

En ergie 
Controle 
Informatie 
Communicatie 
Comfortvergroting 
Be veiliging en dienstverlening 
Te lew erk 
Tel eshopping 
V ernieuw ing inbou w pakk et 
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