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VOORWOORD 

Voorwoord 
In het kader van mijn afstuderen als afronding van mijn studie Bouwkunde, leerstoel 
Vastgoedbeheer aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik onderzoek gedaan bij 
Woningstichting SWS te Eindhoven. Vanuit Woningstichting SWS kwam de vraag naar 
de evaluatie van het project De Muzen, dat in 1989 is opgeleverd. Dit complex is 
namelijk een experiment naar flexibele woningbouw. In het kader van deze "Post
occupancy evaluation" is het voorliggende verslag ontstaan. 

Tijdens mijn afstuderen heb ik dee! uitgemaakt van de afdeling ISO (Innovatie, Strategie 
en Ontwikkeling) van Woningstichting SWS. Deel uitmaken van dit team heeft het tot 
een gezellige en leerzame periode van mijn studie gemaakt. In het bijzonder wil ik hierbij 
mijn begeleiders van Woningstichting SWS bedanken. Daarnaast wil ik ook mijn collega
stagiaires bedanken voor de leuke tijd. 

Ook wil ik graag een woord van dank richten aan mijn begeleiders van de TU, te weten 
de heer Smeets en de heer Heijs. Tevens is veel dank verschuldigd aan alle respondenten 
zonder wie dit onderzoek niet mogelijk was geweest. Tenslotte wil ik mijn farnilie en 
vrienden bedanken voor hun steun. 

Eindhoven, april 2002 

Jasmijn van Tilburg 



We shape our buildings and thereafter they shape us. 

Winston Churchill 
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Sanienvatting 
In het voorliggende afstudeerverslag is onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder de 
bewoners van flexibele woningen bij een woningcorporatie met behulp van Post
occupancy evalution. De probleem- & doelstelling van het onderzoek zijn als volgt: 

Problccmstclling: 
Hoc \Vordcn flcxibclc \\Oningcn bij ccn woningcorporatic gcwaardccrd en in \\Clkc 
richting dicnt. naar aanlciding ,·an dczc POE. de ontwikkcling van hct product flcxihclc 
woningcn in de socialc huurscctor op tc gaan'? 

Doclstclling: 
Hct cvalucrcn van flcxibclc woningcn bij ccn woningcorporatic met bchulp van POE. 
zodat richting gcgcven kan worden aan de ontwikkclingen van hct product tkxihclc 
woningcn in de sociale huurscctor op de kortc, middellange en langc tcrmijn . 

Dit levert de volgende onderzoeksvragen op. 
1 Wat zijn flexibele woningen? 
2 Wat is POE? 
3 Hoe kan POE toegepast worden in het evaluatieproces van een experiment naar 

flexibele woningen? 
4 Hoe worden de onderzochte, flexibele woningen gewaardeerd? 
5 Welke conclusies kunnen getrokken worden ten aanzien van de ontwikkeling van 

het product flexibele woningen in de sociale huursector? 

1 Flexibiliteit 
Om richting te kunnen geven aan de ontwikkelingen van het product flexibele woningen, 
zijn twee complexen van Woningstichting SWS te Eindhoven onder de loep genomen. In 
beide complexen bevinden zich flexibele woningen. Maar wat zijn flexibele woningen? 
Flexibiliteit heeft als doel de mogelijkheid te creeren voor gebruikers om hun woning te 
veranderen en aan te passen aan hun eigen persoonlijke wensen en heeft zijn weerslag op 
hoe woningen ontworpen dienen te worden. Tabel I laat zien hoe dit vorrngegeven is in 
de complexen De Muzen en het Picassohof. Er zijn vier vorrnen van flexibiliteit: 
belevingsflexibiliteit, indelingsflexibiliteit, functionele flexibiliteit en volumeflexibiliteit. 
Bij een belevingsflexibele woning kan de identiteit van de woning veranderd worden. 
Hierbij kan gedacht worden aan wijzigingen in de afwerking, de stijl of het aanpassen van 
de gevelindeling. Bij een ruimtelijk flexibele woning kan de ruimtelijke structuur van de 
woning gewijzigd worden om aan de veranderende gebruikseisen te voldoen. Hierbij 
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moet men denken aan het uitbreken en opbouwen van wanden, het verplaatsen van 
(lichte) scheidingswanden en uitbreiden van het casco. Bij een functioneel flexibele 
woning kan de functionele indeling oftewel het gebruik van de woning gewijzigd worden 
om aan de verschillende en veranderende gebruikseisen te voldoen. In principe gebeurt 
dit binnen de bestaande structuur en zonder bouwkundige ingrepen. Bij een 
volumeflexibele woning kan het volume van de woning makkelijk vergroot of verkleind 
worden. 

lkk,ingsflcxihilitcit 

I ndclings tlcxi hilitcit 

Iii& 

Functionck flnihilitcit 

Volumcflcxihilitcit 

lil&I 

Beukbreedte van de woningen > 6 m. 
De mogelijkheid van zinvolle indelingsvarianten 
door verplaatsbare of verwijderbare (niet dragende) 
elementen zoals binnenwanden 
Brede, ondiepe woningplattegrond met een vrije 
overspanning (weinig dragende wanden) 
Een extra standleiding en voorzieningen voor water, 
gas en (mechanische) ventilatie 
Onderscheid maken tussen, installatietechnisch 
gezien, drager en inbouw, collectief en individueel, 
vaste en variabel, lange en korte levenscyclus 
Makkelijk te ontkoppelen, verwijderen of verplaatsen 
installatiecomponenten die tevens goed bereikbaar 
ZlJn 
Rekening houden met toekomstige 
functiewij zigingen 
Geen duidelijke hierarchie in de vertrekken 
(neutraliteit) 
Meerdere functies/indelingen mogelijk in een vertrek 
Rolstoel toegankelij ke maatvoering 
Individuele warmteregeling per vertrek 

Verdiepingshoogte 3m. (nota wonen 2,6 m.) 
Primaire woonruimtes mogelijk op een niveau 
Anticiperen op verticale uitbreidbaarheid 
Anticiperen op horizontale uitbreidbaarheid 
Overdimensionering 
Overcapaciteit installaties 

Tabel I: Vormen van flexibiliteit. 

De ;\Junn Pica,,ohof 

Bij beide complexen is geen sprake van belevingsflexibiliteit; de identiteit van de woning 
kan niet veranderd worden. Wei kan de ruimtelijke structuur van de woning (de 
indelingsflexibiliteit) gewijzigd worden om aan de veranderende gebruikseisen te 
voldoen. De bewoners kunnen namelijk zelf de wanden in hun woning plaatsen en 
daarmee tevens zelf de bouwmaterialen uitkiezen. Ook kan de functionele indeling 
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oftewel het gebruik van de woning gewijzigd worden d.m.v. het zelf kunnen bepalen van 
de plaats van de verschillende activiteiten als slapen, eten en ontspannen. De woning kan 
bovendien tussentijds aangepast worden aan veranderende wensen. Daarnaast is er een 
zekere volumeflexibiliteit. De woningen in de geevalueerde complexen zijn dus niet een 
uiting van totale flexibiliteit maar bezitten een zekere mate van flexibiliteit. Dit geldt 
voor veel flexibele woningen. De ontwikkelingen op het gebied van flexibiliteit geven 
blijk van het streven naar een steeds hogere mate van flexibiliteit in woningen. Dit is een 
positieve ontwikkeling, aangezien dit de gebruikers van de woningen steeds meer 
mogelijkheden geeft om de woning aan te passen aan hun eigen wensen en gedragingen. 
De aanwezige flexibiliteitsvormen dienen als basis bij de evaluatie van de twee 
complexen. De waardering van de twee complexen wordt onderzocht met behulp van de 
een Post-occupancy evaluation. 

2 Post-occupancy evaluation 
Post-occupancy evaluation evalueert gebouwen die in gebruik zijn genomen zodat het 
bouwproces verbeterd kan worden op de korte termijn (het aanpassen van het betreffende 
gebouw na signalering van de tekortkomingen), de middellange termijn (de lessen die 
geleerd zijn bij de volgende bouwprojecten toepassen) en de lange termijn (de informatie 
voortgekomen uit POE gebruiken als feedforward zodat het bouwproces zich tot een 
hoger niveau kan evolueren). Bij deze evaluatiemethode is het van belang dat de 
verschillen tussen het PvE en de daadwerkelijke gebouwprestaties naar boven komen. 
POE wordt hierbij gebruikt om de discrepantie tussen de perceptie van de ontwerper en 
de gebruiker zichtbaar te maken. Het bouwproces bestaat uit de fasen: initiatief, 
programma, ontwerp, uitvoering en beheerfase. Dit proces wordt echter nog veel te 
rechtlijnig gezien; de terugkoppeling van de beheerfase naar de initiatieffase ontbreekt. 
Van vorige projecten wordt nauwelijks geleerd. Met POE wordt getracht het 
ontwerp(proces) van de woonsituatie geleidelijk aan te verbeteren. POE is dan ook de 
manier om te zorgen voor een betere productontwikkeling. 

3 Toepassing van POE 
Het belangrijkste doel van deze POE was onderzoek doen naar de tevredenheid van de 
huurders met de flexibiliteit van hun woning in De Muzen en het Picassohof. Daamaast 
stond de algehele tevredenheid van de huurders centraal. Deze POE is op onderzoekend 
niveau uitgevoerd. Er is op een verkennende manier ingegaan op een specifiek kenmerk 
van de gebouwen, de flexibiliteit. 

Aan de hand van de aanwezige vormen van flexibiliteit en de verschillende facetten van 
de woonsituatie is een concepteel model opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat er een 
verband is tussen de tevredenheid met de flexibiliteit van de woning en de tevredenheid 
met de totale woonsituatie. De mate van flexibiliteit speelt waarschijnlijk een rol bij de 
tevredenheid met de flexibiliteit en dus indirect ook bij de tevredenheid met de 
woonsituatie. Er wordt dus gekeken naar het verschil in tevredenheid tussen de bewoners 
van de flexibele woningen en de bewoners van de gewone woningen. Daamaast zijn er 
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een aantal andere factoren die van invloed zijn op dit verband. Dit zijn bijvoorbeeld de 
huishoudenskenmerken. Het verband tussen de tevredenheid met de kwaliteit van de 
woonsituatie en de flexibiliteit is afhankelijk van de kenmerken van de bewoner. Ook de 
kennis over en het gebruik van de flexibiliteit spelen een rol bij de waardering van de 
flexi bili tei t. 
De evaluatie is 
vooral gericht op de 
discrepantie tussen 
de perceptie van de 
gebruiker en de 
daadwerkelijk 
gebouwprestaties. 
De perceptie van de 
gebruiker is in kaart 
gebracht middels het 

Figuur I: Het conceptueel model 

Tc, rcdcnhcid \\ oonsituatic 

Mate , an flcxibilitcit 
t t t ·1 l'\ rl'llrnhcid llnihilih:it 

t i K,r.,, floribiHtoit 

I Gebruik tlexibiliteit 

uitzetten van een Structurele variabelen 

enquete onder de 
bewoners van de twee complexen, aangevuld met inteme data, interviews met 
medewerkers van Woningstichting SWS en een rondgang door de complexen. 

4 De resultaten 

4.1 Tevredenheid woonsituatie 

Zo'n 66% van de huurders is tevreden over zijn of haar gehele woonsituatie. Er is geen 
verschil in tevredenheid tussen de bewoners van de gewone woningen en de flexibele 
woningen. De belangrijkste aspecten van de woning zijn de grootte van de woonkamer, 
de relatie van de woonkamer met de slaapkamer en het balkon en de onderhoudsstaat van 
de buitenkant van de woning. De tevredenheid met het gebouw wordt voomamelijk 
bepaald door de bewonerssamenstelling, de veiligheid van de entree, het uiterlijk en de 
onderhoudsstaat van het gebouw. De tevredenheid met de omgeving is afhankelijk van de 
groenvoorzieningen, de veiligheid van de omgeving en de bereikbaarheid van de 
bushalte. De waardering van de dienstverlening van SWS wordt bepaald door de 
klantvriendelijkheid, de snelheid van de reparaties en de telefonische bereikbaarheid. De 
tevredenheid met de totale woonsituatie wordt voomamelijk (voor 21 %) bepaald door de 
tevredenheid met de woning en de dienstverlening van SWS. 
De meeste van deze aspecten zoals bijvoorbeeld de grootte van de woonkamer zijn niet 
alleen de meest bepalende aspecten voor de woonsituatie, maar tevens de meest sterke 
punten van deze twee complexen. De belangrijkste zwakke punten komen vooral voort 
uit de dienstverlening van SWS, met name de snelheid van de reparaties en de 
telefonische bereikbaarheid. Ongeveer 60% van de bewoners was niet tevreden met deze 
twee punten. 
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4.2 Tevredenheid flexibiliteit 

De huurders zijn neutraal tot tevreden over de flexibiliteit van hun woning. De mate van 
tevredenheid met de ene vorm van flexibiliteit in de woning hangt samen met de mate 
van tevredenheid met de andere vorm. Maar liefst 80% van de bewoners van de flexibele 
woningen heeft niet bewust gekozen voor de flexibiliteit van de woning. Toch zou 60% 
van de bewoners als ze zouden verhuizen weer kiezen voor een vrij indeelbare woning. 
Als gekeken wordt naar de bewoners van de gewone woningen geeft 44% aan na deze 
woning te kiezen voor een vrij indeelbare woning. 
De indelingsflexibiliteit wordt beter gewaardeerd dan de functionele flexibiliteit. 
Toch neemt ongeveer de helft van de mensen bij een mutatie de indeling van de vorige 
bewoner over. De daadwerkelijke flexibiliteit van de woning lijkt dus voomamelijk op te 
gaan voor de eerste bewoner(s). 

4.3 Tevredenheid woonsituatie en flexibiliteit 

De tevredenheid met de woonsituatie hangt samen met de tevredenheid met de 
flexibiliteit. De tevredenheid met de woning wordt voor bijna 40% bepaald door de 
tevredenheid met de zelf te plaatsen binnenwanden en het zelf kunnen plaatsen van de 
activiteiten. De overige 60% wordt door andere aspecten dan de tevredenheid met de 
flexibiliteit bepaald (zoals de tevredenheid met de grootte van de woonkamer). 
Daamaast speelt de waardering van de woonsituatie (en daarmee de flexibiliteit van de 
woning) een grote rol bij de keuze van de volgende woning. Indien tevreden bewoners 
van de flexibele woning verhuizen, kiezen ze vaker weer voor een flexibele woning (90% 
t.o.v. 40% bij niet-tevreden bewoners). Ondanks dater een duidelijk verband is tussen de 
tevredenheid met de flexibiliteit van de woning en de tevredenheid met de totale 
woonsituatie, vertonen de bewoners van de flexibele woningen echter nauwelijks verschil 
in tevredenheid met hun woonsituatie vergeleken met de bewoners van de gewone 
woningen. 

4.4 Invloeden 

Op het verband tussen de tevredenheid met de woonsituatie en de flexibiliteit zijn een 
aantal factoren van invloed. Deze worden kort besproken. 

Mate van flexibiliteit en de tevredenheid van de bewoner 
Er is geen verband tussen de mate van flexibiliteit en de tevredenheid met flexibiliteit. 
Wel is er een bepaald type woning, een studiowoning, in een van de twee complexen die 
een zodanig gebrek aan flexibiliteit heeft dat de tevredenheid met de woonsituatie 
beduidend lager is dan van de overige bewoners (44% t.o.v. meer dan 85% bij de overige 
bewoners is maar tevreden). 
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De invloed van kennis 
De huurders zijn, op het moment dat ze de woning betrekken, in 60% van de gevallen 
niet bekend met de aanwezige flexibiliteitsaspecten. Ze hebben dan ook geen bewuste 
keuze gemaakt voor de vrij indeelbare woning. Slechts 20% heeft dit wel gedaan. 44% 
van de bewoners is gei'nteresseerd in meer voorlichting. Opvallend is dat bij mensen die 
bekend zijn met de flexibiliteit van de woning, het tevreden zijn met de flexibiliteit van 
de woning werkt door in de totale tevredenheid met de woning. 

De invloed van bet gebruik 
In De Muzen (figuur II) heeft meer dan de helft van 
de mensen hun woning op dezelfde manier ingedeeld. 
Dit kan door drie redenen komen. In de eerste plaats 
is de plattegrond in werkelijkheid weinig flexibel en 
ligt de indeling min of meer vast. Dit komt door de 
kem in het midden en de Jigging van de galerij aan de 
ene kant van de woning. De kem en ook de drie 
deuren in de kem in het midden zorgen ervoor dat de 
maten van de ruimte een bepaalde indeling oproepen. 
De galerij laat minder licht in de woning toe. Die kant 
van de woning is dus een stuk donkerder. Daamaast 
bei'nvloedt het de privacy. Deze kant van de woning is 
dan ook meer geschikt voor de slaapkamer. De relatie 
tussen de woonkamer en het balkon is een belangrijke 
eigenschap van de woning. Huurders plaatsen dus de 
woonkamer indien mogelijk bij het balkon, waar 
tevens het beste uitzicht is. 

+----72S-----+ 

Figuur II: De Muzen. 

'n Tweede reden is dat de bewoners weinig gebruik weten te maken van de flexibiliteit 
van de woning. Als gekeken wordt naar de tevredenheid met de woning van de bewoners 
van de gewone woningen bij De Muzen met eenzelfde indeling, dan blijkt dat de 
bewoners van de vrij indeelbare woningen ondanks dat de indeling hetzelfde is, meer 
tevreden zijn (100% t.o.v. 85%). M.a.w. ondanks het feit dat de indeling hetzelfde is als 
sommige niet-flexibele woningen, waarderen de bewoners door de grotere vrijheid en 
zeggenschap die ze hebben, hun woning hoger. -----870-------. 
Op de derde plaats wonen er in De Muzen in de vrij 
indeelbare woningen veel mensen die niet bewust 
voor deze vrije indeelbaarheid hebben gekozen. 

In het Picassohof (zie figuur III) zijn de huurders 
creatiever omgegaan met de indeling van de 
woning. In deze woningen dicteert de plattegrond 
veel minder een bepaalde logische indeling. Dit 
komt doordat de kem aan de zijkant zit en er 
daardoor veel meer gebruik gemaakt kan worden 
van een grote, meer neutrale ruimte. Daamaast zijn 
de huurders ook daadwerkelijk uitgezocht op grond 
van hun interesse in een vrij indeelbare woning. 

balcon 

Figuur III: Het Picassohof. 
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De invloed van structurele kenmerken 
In de complexen wonen voomamelijk jonge alleenstaanden met een hoge opleiding. Ze 
werken meestal fulltime en hebben een inkomen van€ 1225,20 (fl 2.700,-) tot€ 1973,94 
(fl 4.350,-) per maand. 
Er is niet een bepaald type huishouden dat geYnteresseerd is in flexibiliteit, tenminste niet 
in de typen huishouden die in de enquete onderscheiden zijn. Echter tijdens het 
mondeling afnemen van een deel van de enquetes, waarin op sommige vragen dieper 
ingegaan kon worden en een duidelijke indruk van het huishouden en de woning werd 
verkregen, is er een beeld gevormd van de doelgroep waar het hier omgaat. Het type 
huishouden dat de flexibiliteit van de woning positief benadert, zijn de meer 
ruimdenkende, niet-traditionele huurders. Deze zijn in dit onderzoek "flexisten" 
genoemd. 
Structurele kenmerken die van invloed zijn op de tevredenheid met de woonsituatie en de 
flexibiliteit zijn de volgende. 
• De locatie. Bij het Picassohof is er sprake van overlast in de vorm van junks, 

vandalisme e.d. De Muzen is een vrij nieuw complex. De huurders van het Picassohof 
zijn over het algemeen dus minder tevreden (37% t.o.v. 73%) over de hetgeen 
doorwerkt op de tevredenheid met de flexibiliteit van de woning. 

• Inkomen. Van de huurders met de laagste inkomens is minder dan 25% tevreden over 
de prijs/kwaliteitsverhouding In de hogere inkomensklasse is dit meer dan 33%. Dit 
werkt tevens door op het verband tussen de tevredenheid met de dienstverlening van 
SWS en de tevredenheid met de flexibiliteit van de woning. De tevredenheid met de 
prijs/kwaliteitsverhouding beYnvloedt dus het algehele beeld van SWS. 

• Geslacht. Vrouwen zijn eerder tevreden met de prijs/kwaliteitsverhouding dan 
mannen (32% resp. 9%). Tevens trekken vrouwen eerder hun waardering t.a.v. de 
flexibiliteit van de woning door naar de tevredenheid met de woonsituatie. 

• Burgerlijke staat. Van de ongehuwde bewoners geeft 77% een hoge waardering aan 
de woning; van de gehuwden is dit slechts 57%. De ongehuwden, of beter gezegd de 
alleenstaanden, laten hun mening over de flexibiliteit van de woning sterker 
doorklinken in de tevredenheid met de totale woning. Dit heeft waarschijnlijk tevens 
te maken met de grootte van de woning. 

In figuur IV is te 
zien welke aspecten 
van invloed zijn op 
de tevredenheid 
met de flexibiliteit. 
Hier wordt bij de 
conclusies & 
aanbevelingen op 
terug gekomen. 

Figuur IV: Model tevredenheid over flexibiliteit. 

(+) 
Tl', rl'lknhcid \\oonsitualic 

:\Jail' '-Ill lkxibilitdt 

Tn rc1knhl·id nnibilill'it 

lndelingsmogelijkheden 

Doelgroep t1existen 
(0) = geen verband 
( +) = verband aanwezig 



5 Conclusies & aanbevelingen 

5.1 De korte termijn 

Er zijn geen verbeterpunten die op korte terrnijn aangepakt kunnen worden. 

5.2 De middellange termijn 
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Als gekeken wordt naar de mogelijke verbeterpunten wat betreft de flexibiliteit van de 
woning, zijn de huurders alleen over de keuzemogelijkheden van het materiaalgebruik en 
de keuze in het plaatsen van activiteiten tevreden. Dit betekent dater mogelijkheden zijn 
om de tevredenheid met het zelf plaatsen van de binnenwanden en de tevredenheid met 
het tussentijds kunnen veranderen, te verbeteren. 
Bij toekomstige bouw- en innovatieprojecten dient dan ook aandacht besteed te worden 
aan de werkelijke indelingsmogelijkheden. Naast het creeren van een open, neutrale lay
out is deze voornamelijk te verhogen door meer overdimensionering en meer flexibele 
aansluitingen en installaties voor apparatuur. Hiermee wordt eveneens het makkelijk 
kunnen veranderen van de indeling verbeterd. 
Naast het verbeteren van de indelingsmogelijkheden en het makkelijk kunnen veranderen 
ervan, is er tevens meer vraag naar: inspraak (35% van de bewoners), flexibele plaats 
badkamer/ keuken (37% ), temperatuur per vertrek kunnen regelen (57%) en woning 
groter kunnen maken (42%). 

Zodra er meer ervaring is met de waardering t.a.v. deze aanvullende flexibiliteitsaspecten, 
en voornamelijk hoe er invulling aan is gegeven, kunnen zeals richtlijnen opgenomen 
worden in het basis-PvE voor flexibele woningen. Op de lange terrnijn, na meerdere 
evaluaties, kan dit PvE bijgeschaafd worden en daarmee geoptimaliseerd worden. 
Daarnaast is het opstellen van richtlijnen voor het basis-PvE voor het product flexibele 
woningen gebaseerd op twee aandachtspunten. Deze twee punten verklaren voor 40% de 
tevredenheid met de woning. Dit zijn het zelf plaatsen van de binnenwanden en het zelf 
kunnen plaatsen van de activiteiten. Bij het zelf plaatsen van de binnenwanden is het, 
zoals beschreven, voornamelijk van belang dat er meerdere indelingsmogelijkheden zijn. 
Het zelf kunnen plaatsen van de activiteiten wordt daarmee ook verbeterd. 
Naast het verbeteren van het product flexibele woningen, heeft ook de organisatie zelf 
een punt waaraan gewerkt kan worden. De tevredenheid met de organisatie wordt voor 
25% bepaald door de mogelijkheid om tussentijds de woning te kunnen veranderen. 
Indien bewoners de woning makkelijker (zonder moeilijke procedures en met 
medewerking van SWS) kunnen veranderen, zal de waardering t.a.v. SWS en haar 
dienstverlening ook verbeteren. 

Zoals gebleken is, hangt de tevredenheid met de flexibiliteit samen met de tevredenheid 
met de algehele woonsituatie. Aan de hand van het onderzoek was het mogelijk om 
richtlijnen op te stellen ten aanzien van de kwaliteit van de woonsituatie (zie tabel II). 
Deze kunnen als uitgangspunten dienen bij het ontwerpen van een gebouw, zodat de 
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kwaliteit van de woonsituatie geen negatieve invloed heeft op de waardering van de 
flexibiliteit van de woning. 

Ondcrdccl Aspect Richtli,jn voor basis PvE 
woonsituatie 

Woning • Grootte woonkamer • 25 m2 voor 99% tevredenheid 1 

• Relatie woonkamer • Naast elkaar, looproute zo kort mogelijk 
- balkon 

• - slaapkamer 
• Onderhoudsstaat • Kan op hoger niveau, tactische beslissing 

Gebouw • Bewonerssamenstelling • Homogeen (meer onderzoek mogelijk) 
• Veiligheid entree • Gebruik van videofoon, geen donkere 

onoverzichtelijke plekken creeren, overzicht, meer 
verlichting, betrokkenheid buurt, Politie Keurmerk 

• Uiterlijk gebouw • Verder onderzoek noodzakelijk om vast te stellen 
waardoor het uiterlijk naar tevredenheid is 

• Onderhoud gebouw • Kan op hoger niveau, tactische beslissing 
Omgeving • Groenvoorzieningen • -blokniveau 2-9 m2/inw. 2 

• -buurtniveau 1,6-7 m2/inw . 
• -wijkniveau 4,3-11 m2/inw . 

• Veiligheid omgeving • Overzicht, verlichting, betrokkenheid buurt 
• Nabijheid bushalte • 2 min. (200 m.) is afdoende, frequentie is belangrijk 

Tabel II: Richtlijnen PvE woonsituatie. 
1Het aantal m2 woonkamer bij De Muzen 2 Uit "Groen in wijk" 1980 

5.3 De lange termijn 

Op de lange termijn kan het basis-PvE voor de flexibele woningbouw dat aan de hand 
van de richtlijnen is opgesteld, bijgeschaafd worden zodat het proces van optimalisatie in 
gang wordt gezet. Niet alleen is er dan meer kennis over de bestaande 
flexibiliteitsaspecten van deze twee complexen, maar ook nieuwe (aanvullende) vormen 
van flexibiliteit kunnen meegenomen worden in het optimaliseren van het PvE. Tevens 
dient de kennis, die is vergaard over flexibiliteit in de sociale huursector, opgeslagen te 
worden in een databestand, waardoor de organisatie de informatiestroom makkelijk kan 
beheren en gebruiken. 
Daarnaast is het mogelijk de organisatie zelf te optimaliseren. Er kan tijdens het 
aanbiedingsproces aan de huurder meer voorlichting gegeven worden t.a.v. de 
mogelijkheden van de woning, zodat er bewust voor de woning gekozen wordt. Hier kan 
bij de inschrijvingsprocedure van Woningstichting SWS al rekening mee gehouden 
worden. Dit is mogelijk d.m.v. het benaderen van de specifieke doelgroep voor de 
flexibele woningen, de "flexisten". De flexibele woningen vormen hierbij als het ware 
een nichemarkt en zullen als zodanig ook benaderd dienen te worden. 

Concluderend kan gesteld warden dater wel degelijk een markt bestaat voor de flexibele 
woningbouw, mits er sprake is van verschillende mogelijke indelingsvarianten en een 
goede marketing door middel van het aanspreken van de goede doelgroep en het geven 
van voorlichting. 



SAMENVATil1 G 

5.4 Slotbeschouwing 

De aanpak van POE is een goede leidraad voor een volgende evaluatie. Vooral door het 
opstellen van een doordacht werkplan warden veel mogelijke problemen ondervangen. 
Kennisneming van de pun ten, die in deze evaluatie voor problemen hebben gezorgd, kan 
er voor zorgen dat de volgende POE optimaler verloopt. 
Ten eerste is men bij een evaluatie veelal afuankelijk van de bestaande informatie binnen 
de organisatie waar de POE wordt toegepast. De bestaande informatie is echter bij veel 
organisaties beperkt en incompleet. 
Een tweede struikelblok kan zijn dat men bij een diepgaander onderzoek afuankelijk is 
van de medewerking van de organisatie en/of de bewoners van de te evalueren 
gebouwen. Hierdoor zit er altijd een stukje onberekenbaarheid in het verloop van het 
proces. Belangrijk is dan ook om hiermee in de tijdsplanning rekening te houden. 
Als laatste staat of valt de POE met het daadwerkelijk leren van de evaluatie. De 
bevindingen en de aanbevelingen dienen niet alleen letters op papier te zijn, niet alleen 
een verslag dat in de kast verdwijnt, maar opgenomen te warden in de kennisbrein van de 
organisatie. Dit kan in de vorm van richtlijnen voor het opstellen van een PvE en een 
databank waar makkelijk informatie uitgehaald kan worden. 
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1 

Inleiding 

1.1 De aanleiding 
In de huidige bouwwereld wordt steeds vaker de nadruk gelegd op de behoeften van de 
gebruiker. De behoeften van de gebruiker vormt al in de initiatieffase het uitgangspunt 
van het PvE. Het bouwproces bestaat vervolgens uit de fasen: programma, ontwerp, 
uitvoering- en beheerfase. Het proces wordt echter nog veel te rechtlijnig gezien; de 
terugkoppeling van de beheerfase naar de initiatieffase ontbreekt. Van fouten wordt 
nauwelijks geleerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Vinex-locaties. De meest 
gehoorde kritiek is dater veel hetzelfde wordt gebouwd en niet naar de wensen van de 
gebruikers wordt geluisterd. In het buitenland, voornamelijk het V.K. en de V.S., wordt 
er veelvuldig gebruik gemaakt van een evaluatiesysteem genaamd, Post Occupancy 
Evaluation (POE). Hiermee wordt getracht de fouten die gemaakt zijn tijdens het 
bouwproject te achterhalen, te verbeteren en te vermijden bij een nieuw bouwproject. 
POE valt het best te omschrijven als een evaluatiemethode die wordt toegepast nadat het 
gebouw al een tijd in gebruik is genomen. 

Toekomstige projecten 

Post-occupancy 
evaluation 

POE onderzoek 

Initiatief 

Programma 

Ontwerp 

Uitvoering 

Beheer 

Bouwproces 1 

..................................................................................... ► 

Post-occupancy 
evaluation 

POE onderzoek 

► 

Initiatief 

Program.ma 

Ontwerp 

Uitvoering 

Beheer 

Bouwproces 2 

Figuur 1.1 : Post-occupancy evaluation in het bouwproces. 
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In de zestiger jaren is men in het VK begonnen met onderzoek op het gebied van 
omgevingsanalyses. Dit waren de eerste POE's. Ze hadden echter nog niet deze 
benaming. Bovendien hadden ze niet de systematische aanpak waar POE nu mee 
geassocieerd wordt. Het onderzoek wierp zijn vruchten af doordat de problemen in de 
onderzochte gebouwen werden gei'dentificeerd. Belangrijke verbeteringen konden 
vervolgens zichtbaar gemaakt worden. Dit leverde duidelijke resultaten op. In de jaren 
zeventig werd het systematischer aangepakt. Er ontwikkelde zich procesmatige methodes 
om gebouwevaluaties toe te kunnen passen. Hier lag de basis voor de toepassing van POE 
door het bedrijfsleven in de jaren daarna. Met de omslag van een aanbiedersmarkt naar 
een vragersmarkt heeft de gebruiker ook daadwerkelijk de mogelijkheid gekregen om zijn 
woning te verpersoonlijken. POE kan binnen deze vragersmarkt de behoeften van de 
gebruiker in kaart brengen. In de Engelstalige landen wordt POE veelal standaard 
opgenomen in het bouwproces. In Nederland is men echter nog niet zo ver. Op kleine 
schaal wordt POE al wel toegepast op ziekenhuizen en dergelijke bijzondere gebouwen. 
Maar de toepassing van POE, standaard gei'mplementeerd in het bouwproces van 
woningen, heeft nog een lange weg te gaan. 

1.2 Kader van het onderzoek 
In dit afstudeerrapport staat de evaluatie van een aantal wooncomplexen m.b.v. POE 
centraal. POE fungeert hierbij als instrument om een beeld te krijgen van de waardering 
van de gebruikers van de wooncomplexen. 

1.2.1 POE in de woningbouw 

Er is gekozen voor het toepassen van POE op een tweetal woningbouwprojecten. Het 
toepassen van POE in de woningbouw brengt enkele voordelen met zich mee ten opzichte 
van andere bouwsectoren. Zo is er bij een woningbouwcomplex maar een soort gebruiker 
namelijk een huishouden. Ook zijn de voorzieningen in een woning minder trendgevoelig 
dan bij bijvoorbeeld de kantorenmarkt. Er bestaat bovendien al een lange ervaring met de 
woningbouw; er is steeds meer bekend over de eisen en wensen van de gebruikers en de 
mogelijkheid om deze te realiseren. Toch valt er nog veel onderzoek te doen naar 
gebruikers en hun behoeften. De betrokkenheid van de bewoner is groot. Tevens is het 
vergelijkingsmateriaal in de woningbouw dermate omvangrijk dat bij onderzoek het 
vergelijkingsmateriaal geen beperkingen oplevert en het standaardiseren van POE voor 
de woningbouw beter te realiseren is. 

1.2.2 Vraag vanuit Woningstichting SWS 

Deze POE is toegepast op een zestal flats, De Muzen, en het appartementencomplex, het 
Picassohof. Deze complexen zijn in het beheer van Woningstichting SWS 1 te Eindhoven 
en zijn onderdeel van een project waarbij geexperimenteerd wordt met flexibele 

1 Z ie Bijlage I "Woningsti chting sws·· 

2 



woningbouw. Vanuit Woningstichting SWS kwam de vraag deze complexen te 
evalueren. 

1.3 Begripsbepaling 
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Het onderzoek steunt op een tweetal begrippen, te weten flexibiliteit en Post-occupancy 
evaluation. Hieronder volgt een nadere definiering en uiteenzetting van deze twee 
kembegrippen. 

1.3.1 Flexibiliteit 

Het ontwerp van een gebouw maakt het al dan niet mogelijk om bepaalde menselijke 
gedragingen te ondersteunen. Een van deze gedragingen is de mogelijkheid voor 
gebruikers om hun woning te veranderen en aan te passen aan hun eigen persoonlijkheid 
als individu en gezin en heeft zijn weerslag op hoe woningen ontworpen dienen te 
worden. Het implementeren van flexibiliteit in de woning is een van de methodes die 
door de ontwerpers van woningen wordt aangereikt om deze vrijheid te bewerkstelligen. 
Winston Churchill zei eens: 'we shape our buildings and thereafter they shape us' 2

'. Ook 
vanuit de politiek wordt 'het wonen op maat' gestimuleerd. In de woonverkenning3 van 
VROM staat het volgende over flexibiliteit in de woningbouw geschreven: 

Onder flexibiliteit wordt verstaan dat een woning kan warden aangepast aan de 
veranderende behoeften van de bewoners. Dit betreft in de eerste plaats de zittende 
bewoners. De individualisering van het woongedrag van de verschil/ende /eden 
van een huishouden /eidt tot een behoefte aan het voor meerdere functies kunnen 
gebruiken van ruimten en flexibele (eenvoudig te veranderen) 
woningplattegronden. Maar ookflexibiliteit in de zin dat huishoudens in 
opeenvolgende levensfasen of na een verhuizing de woning eenvoudig kunnen 
aanpassen aan hun wensen is van belang. In het eerste geval gaat het om een 
permanente flexibiliteit die een voortdurende verandering mogelijk maakt, in het 
tweede geva/ om de mogelijkheid van eenmalige of incidentele veranderingen te 
kunnen aanbrengen. 

Binnen dit onderzoek zal flexibiliteit dan ook een grote rol spelen. Flexibiliteit van een 
woning betekent dat een woning (gemakkelijker) kan worden aangepast aan de 
veranderende behoeften van de bewoners. Het wordt algemeen gezien als een van de 
methodes waarmee ingespeeld kan worden op de verscheidenheid in woonwensen van de 
gebruikers van de woningen. Middels de toepassing van POE op woningen met vrij 
indeelbare ruimten, zal een bijdrage geleverd worden aan de ontwikkelingen van het 
product flexibele woningen. 

2 Uit M olloy, 1989 
.1 U it Woonverkenning Deel 'Flex ibili seri ng: wonen op rnaat in de bestaande voorraad' , 1997 
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1.3.2 Post Occupancy Evaluation 

POE is het evaluatieproces van gebouwen op een systematische manier, na de bouw en de 
in gebruik name. Bij deze evaluatie is het van belang <lat de verschillen tussen het PvE en 
de ervaren gebouwprestaties naar boven komen. POE wordt allereerst gebruikt om de 
discrepantie tussen de perceptie van de ontwerper en de gebruiker zichtbaar te maken. 
POE onderscheidt zich van minder formele evaluatiemethoden doordat de evaluator de 
woning en de woonomgeving in de context plaatst van helder gedefinieerde doelen van 
de eigenaar, de gebruiker en de ontwerper. Bovendien meet hij de mate waarin deze 
doelen worden versterkt of verzwakt door de fysieke omgeving. Formeel gezien behelst 
de term Post-occupancy evaluation binnen de ontwerp- en gedragswetenschappen dan 
ook de systematische manier van het beoordelen van de fysieke omgeving en de effecten 
van deze omgeving op de mensen die er wonen en gebruik van maken. 
POE is tevens een manier om te zorgen voor een betere productontwikkeling. Het wordt 
door de professionals steeds meer geaccepteerd aangezien het leidt tot een 
kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Het leidt tot de verbetering van de vaardigheid 
in het ontwerpen van gebouwen en in het plannen van het bouwproces. Het biedt tevens 
de mogelijkheid om gebouwen beter aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruiker 
zodat deze zich prettig voelen en optimaal kunnen functioneren. Kortom, POE zorgt voor 
een bredere stroom van kennis over het gebouw en het bouwproces. 

1.4 Probleem- & doelstelling 
Gezien de aanleiding van het onderzoek en de inkadering ervan levert <lit de volgende 
probleem- & doelstelling op. 

Doc ls telling: 
Hct evaluercn van flexibele woningcn hij ccn woningcorporatic met bchulp \ an POE. 
zodat richting gcgeven kan wordcn aan de ontwikkelingcn van hct product flcxihclc 
\\oningcn in de socialc huursector op de kortc, middcllange en langc tcrmijn. 

Problccmstclling: 
Hoc worden tkxibelc woningcn bij ecn \voningcorporatic gewaardecrd en in wclkc 
richting dient. naar aanleiding van dezc POE, de ontwikkeling, an hct product tkxihclc 
woningcn in de sociale huursector op te gaan'? 

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 
1 Wat zijn flexibele woningen? 
2 Wat is POE? 
3 Hoe kan POE toegepast worden in het evaluatieproces van een experiment naar 

flexibele woningen? 
4 Hoe worden de onderzochte, flexibele woningen gewaardeerd? 
5 Welke conclusies kunnen getrokken worden ten aanzien van de ontwikkeling van 

het product flexibele woningen in de sociale huursector? 

4 
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1.5 Onderzoeksaanpak 
De onderzoeksaanpak is gebaseerd op het onderzoeksplan. Dit onderzoeksplan is tevens 
de leidraad voor de opzet van het rapport. Het onderzoeksplan is als volgt. 

1.5.1 Onderzoeksplan 

Het onderzoek zal de lijn van de onderzoeksvragen min of meer volgen. In figuur 1.2 is 
schematisch de aanpak van het onderzoek weergegeven. Naar aanleiding van de 
probleem- & doelstelling is een literatuurstudie gedaan naar de kembegrippen 'POE' en 
'flexibiliteit'. Vervolgens is POE als instrument gebruikt bij de specifieke evaluatie van 
de flexibele woningbouwprojecten De Muzen en het Picassohof. Nadat de POE is 
uitgevoerd, zijn er, aan de hand van de conclusies van de POE, aanbevelingen gedaan 
naar toekomstige flexibele woningbouwprojecten. 

Definiering probleem- & doelstelling 

Literatuurstudie 

POE Flexibiliteit 

Toepassen bij 
De Muzen & het Picassohof 

Conclusies evaluatie 

Aanbeveling ontwikkeling flexibiliteit 

Figuur 1.2: Onderzoeksplan. 

1.5.2 Opzet rapport 

Het afstudeerrapport zal dan ook de volgende opbouw bevatten: 
• Hoofdstuk 2: Definiering en literatuurstudie Flexibiliteit. 

In dit hoofdstuk staat de deelvraag "wat zijn flexibele woningen?" centraal. Er wordt 
kort de geschiedenis en de actuele trends achter het begrip 'flexibiliteit' geschetst. 
Daamaast wordt ingegaan op de definiering en operationalisering van flexibiliteit en 
hoe dit zich uit in de flexibele woningen die in dit onderzoek geevalueerd gaan 
worden. 

5 
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• Hoofdstuk 3: Definiering en literatuurstudie POE. 
In dit hoofdstuk volgt de theoretische achtergrond van het instrument POE voor het 
onderzoek. 

• Hoofdstuk 4: De opzet van het onderzoek. 
In dit hoofdstuk volgt de opzet van het onderzoek zoals dat is verlopen. Daarvoor 
wordt er eerste een korte omschrijving van de twee complexen gegeven, waarna de 
toepassing en uitvoering van POE wordt beschreven. 

• Hoofdstuk 5: De resultaten van het onderzoek 
In hoofdstuk 5 zal ingegaan worden op de waardering van de flexibiliteit onder de 
bewoners van de flexibele woningen en de invloeden op deze waardering. Ook zullen 
de verbeterpunten zoals deze uit het onderzoek naar voren gekomen zijn op een rijtje 
worden gezet. 

• Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen. Het trek.ken van conclusies t.a.v. 
flexibiliteit en de ontwikkeling van flexibiliteit in de toekomst en het doen van 
aanbevelingen naar de organisatie toe zal plaatsvinden in hoofdstuk 6. 

6 
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2 

Flexibiliteit 

2.1 Inleiding 
Om richting te kunnen geven aan de ontwikkeling van het product flexibele woningen, 
zijn er twee complexen van Woningstichting SWS met behulp van POE onderzocht. Deze 
complexen zijn De Muzen en het Picassohof. Er is voor deze complexen gekozen 
aangezien er binnen elk van deze complexen een aantal vrij indeelbare woningen 
gesitueerd zijn. 

Flexibiliteit van een woning betekent dat een woning (gemakkelijker) kan worden 
aangepast aan de veranderende behoeften van de bewoners. Het thema flexibiliteit staat 
de laatste tijd volop in de belangstelling. Het wordt algemeen gezien als een van de 
methodes waarmee ingespeeld kan worden op de verscheidenheid in woonwensen van de 
gebruikers van de woningen. Of deze aanpak ook daadwerkelijk de gebruikers de 
mogelijkheid geeft om hun woning te veranderen en aan te passen naar tevredenheid aan 
hun eigen persoonlijke wensen, zal hier onderzocht worden. 

2.2 Literatuuronderzoek 
Middels een literatuuronderzoek zijn de historie en de actuele trends van het flexibel 
bouwen in kaart gebracht. Vanuit deze achtergrond zal vervolgens het begrip flexibiliteit 
nader gedefinieerd worden. 

2.2.1 Historie van het flexibel bouwen 

Flexibiliteit heeft in de traditie van de modeme Nederlandse woningbouw een belangrijke 
rol gespeeld. Juist door middel van flexibele oplossingen wordt geprobeerd een koppeling 
tot stand te brengen tussen de zo typische Nederlandse dynamische en procesmatige 
benadering van het wonen en de rationalistische benadering van de woningbouw. 'De 
flexibele woningbouw is een middel om de paradox van het wonen te ontzenuwen: het 
voortdurend conflict tussen enerzijds het statische karakter van de woning als gebouwde 
realiteit en anderzijds het dynamische karakter van de bewoners met de verschillende en 
steeds wisselende wensen en eisen4. ' 

4 Uit J. van Eldonk en I I. Fassbinder. 1990 
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In Nederland is het Schroderhuis van Gerrit Rietveld het eerste, tot de verbeelding 
sprekende, voorbeeld van een flexibele woning. Ook buiten Nederland worden er door 
vooraanstaande architecten als Mies van der Rohe en Le Corbusier fundamentele 
experimenten verricht met aanpasbare woningindelingen binnen een draagstructuur. Als 
aan het eind van de jaren twintig in Nederland binnen het Nieuwe Bouwen de rationele 
ontwikkeling van de minimumwoning centraal staat wordt functionele flexibiliteit ingezet 
om een dubbel gebruik van de verschillende ruimten in de woning mogelijk te maken 
(dag- en nachtritme). In de jaren dertig verschuift in de Nederlandse woningbouw de 
nadruk naar de ontwikkeling van de standaardwoning. Vanuit de bestudering van de 
levenscyclus van een huishouden en de gebruikseisen van de verschillende gezinsleden 
ontwikkelt H. Leppla indelingsflexibele woningen, die aanpasbaar zijn aan een in de tijd 
veranderend gebruik. Binnen de geYndustrialiseerde woningbouw moeten oplossingen 
gevonden worden om binnen de draagstructuur verschillende woningtypen te realiseren: 
de flexibele indeling van de drager. 
Na de Tweede Wereldoorlog wordt de woningbouw gereduceerd tot een kwantitatief 
probleem, waarbij nog meer de nadruk komt te liggen op de standaardisatie van de 
woning en de verdere rationalisatie van het bouwproces. Maar reeds aan het eind van de 
jaren vijftig was er vanuit de architectenwereld kritiek gekomen op deze kwantitatieve 
benadering van het wonen. Er wordt binnen de woningproductie geexperimenteerd met 
een meer op de bewoner gerichte kwalitatieve benadering van de woning, de zogenaamde 
ideale woning. Dit is een vorm van indelings- en belevingsflexibiliteit. In 1964 verschijnt 
er van J. Trapman een belangrijk artikel over flexibiliteit. De Stichting Architecten 
Research wordt opgericht onder leiding van N.J. Habraken. Met de scheiding in 
zeggenschap over de 'drager' en de 'inbouw' wil men een verdere industrialisatie van het 
bouwproces realiseren terwijl tegelijkertijd de individuele bewoner de volledige 
zeggenschap heeft over de indeling en verschijningsvorm van de woning (de zelfstandige 
woning, een vorm van totale flexibiliteit). 'Constructies die, zelf geen woning of gebouw 
zijnde, de woningen boven de grond tillen. Constructies die zelfstandig woningen 
bevatten zoals een boekenkast boeken bevat die er, ieder apart, uitgenomen en in 
geplaatst kunnen worden5

.' Ook de steeds grotere diversiteit aan huishoudensvormen gaat 
hierbij in de jaren '70 en '80 een rol spelen. 
Vanaf 1980 wordt er binnen de SBR (Stichting BouwResearch), de Stichting Open 
Bouwen (zie Bijlage II) en het IOP-BOUW gewerkt aan de daadwerkelijke realisering 
van de op de SAR-methodieken geYnspireerde open-bouwmethode. De nieuwste trend 
hierin is het IFD-bouwen: industrieel, flexibel en demontabel. De opkomst van de open 
bouwwijze en de daarmee samenhangende flexibiliteit van woning en woongebouw 
kenmerkt een tijdstip, waarop de conceptionele lijn die vertrekt van de sociale 
ontwikkeling (emancipatie van het individu, medezeggenschap, enz.) en de 
technologische lijn (automatisering) elkaar ontmoeten6

. 

Naast het Open Bou wen ontstond er begin jaren tachtig een nieuw gedachtegoed: het 
aanpasbaar bouwen (zie Bijlage III). De Nationale Woningraad is in 1985 gestart met het 
Experiment Aanpasbaar Bouwen. Aanpasbaar bouwen is het, bij nieuwbouw, realiseren 
van woonruimte die niet op voorhand is aangepast en bestemd voor gehandicapten, maar 

5 Uit N. Habraken, 1985 
6 Uit Helga Fassbinder en Ad ri Proveniers, 1992 
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zodanig is ontworpen dat een latere aanpassing eenvoudig en daardoor goedkoop kan 
plaatsvinden, wanneer (een van) de bewoner(s) gehandicapt raakt. 
De term 'levensloopbestendige woning' (zie Bijlage IV) duikt voor het eerst op in een 
SEV-publicatie in mei 1996 over de 'Levensloop van een woning'. Hierin wordt bepleit 
om bij het ontwerpen van woningen en woonwijken te anticiperen op processen van 
vergrijzing, die zich in de bevolkingssamenstelling voordoen. 

2.2.2 Actuele trends 

Door middel van flexibiliteit in de woningbouw wordt getracht in te spelen op de 
veranderende wensen en eisen van de gebruiker. Het zit in het karakter van de mens om 
zijn eigen identiteit weer te geven in zijn territorium. Met de omslag van een 
aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt heeft de gebruiker ook daadwerkelijk de 
mogelijkheid gekregen om zijn woning te verpersoonlijken. Bovendien zijn er een aantal 
actuele trends die deze karaktereigenschap van de mens versterken. Middels de DESTEP
methode zullen deze trends in beeld warden gebracht. 

Demografische trends 
Door de vergrijzing in Nederland krijgt men te maken met de specifieke problemen bij de 
huisvesting van ouderen. 

Ecologische trends 
Doelstelling hierbij is om het beslag op niet vemieuwbare voorraden en energiebronnen 
te beperken en bij de productie het gebruik en de met sloop gepaard gaande belasting van 
het milieu terug te dringen. Dit vergt veel innovaties in materiaalgebruik en 
bouwtechnieken, verhoging van de levensduur en dus langere afschrijvingstermijnen van 
de woningstructuur, grotere mogelijkheden tot functionele en indelingsflexibiliteit en 
vervangbaarheid van onderdelen, meer energiebesparing door isolatie van woningen en 
warmteterugwinning. 

Sociaal-culturele trends 7 

• Een toename van altematieve leefstijlen en de ontwikkeling van bijzondere 
woonwensen markeren de sociaal culturele kentering. De mensen warden steeds 
kritischer en mondiger. De veranderende eisen aan de woning hangen ook samen met 
de individualisering binnen de huishoudens. 

• De flexibilisering van de arbeidsmarkt en de toenemende vrije tijd vragen meer 
ruimte in de woning om te werken en hobby's uit te oefenen. 

• De verhouding tussen de leden van een huishouden zullen in de toekomst anders 
bepaald zijn dan volgens de patroon van een traditioneel gezin: ouders en kinderen 
van verschillende leeftijd. 

• Voor zover sprake is van gezinnen met kinderen, zullen die kinderen ook in 
toenemende mate een eigen volwaardige eigen ruimte in de woning vragen, die meer 
kan zijn dan een slaapkamer. Dit vraagt om grotere vertrekken en een meer flexibel 

7 Uit ' I Inndboek W oonkeur ·. '.WOO 
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indeelbare woning, omdat de verhouding tussen de gezinsleden niet meer een 
langdurig onveranderlijk gegeven is. 

• De woonconsument wil meer en meer bij het ontwikkelen van woningen worden 
betrokken. Dit kan op verschillende manieren. Projectontwikkelaars of verhuurders 
kunnen de bewoners bijvoorbeeld een aantal keuzemogelijkheden aanbieden binnen 
een projectmatig ontwikkeld bouwplan. Er is sprake van een grotere bewonersinvloed 
bij kavelsgewijze uitgifte; de particulier treedt opals opdrachtgever voor zijn eigen 
woning. Hij kan kiezen voor een kant- en klaar ontwerp en bouwsysteem, maar hij 
kan ook zelf een architect en bouwer inschakelen. Een tussenvariant vormt het 
collectief ontwikkelen van een woningbouwproject door een groep van 
woonconsumenten (SEV 1999). 

• De grote aandacht voor consumentgericht bouwen accommodeert de wens om zelf 
woonruimte te vormen en om te vormen. Dit vraagt om andere ontwerpspecificaties 
voor nieuw te bouwen woningen, waarbij mondige bewoners zelf bepalen hoe zij hun 
woning vormen, gebruiken, eventueel aanpassen aan specifieke wensen die zich in de 
tijd kunnen voordoen. Het kunnen realiseren van werkelijk zinvolle varianten binnen 
een woningcasco zal mogelijk moeten zijn. Dit kan worden bevorderd door het 
principe van 'vrije indeelbaarheid'. 

• In de levensloop van een woning zal naast het min of meer ingrijpend aanpassen van 
het interieur ook de 'uitbreidbaarheid' een steeds vaker voorkomende woonwens 
worden. Het vergroten van een te krappe woning door het toevoegen van een 
verdieping of door voor-, zij- of achteraanbouw kan worden geaccommodeerd door in 
het on twerp hiermee expliciet rekening te houden, of het als optie tijdens de bouw aan 
te bieden. 

Technische trends 
De technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er veel meer mogelijkheden zijn tot 
flexibiliteit; het is een versterkende trend en geen beperkende trend. De belangrijkste 
ontwikkeling is de industrialisatie van de bouwdelen. Bouwdelen kunnen sneller worden 
opgebouwd tot woningen; makkelijkere aansluitingen zorgen voor keuzevrijheid bij de 
gebruiker. Niet alleen de volume- en indelingsflexibiliteit maar ook de 
belevingsflexibiliteit van de woning wordt door deze technische ontwikkelingen vergroot. 
Bovendien heeft de installatietechnische kwaliteit van de woning tegenwoordig een 
zodanig niveau dater een grotere indelingsflexibiliteit ontstaat. Daarmee samenhangend 
is het fenomeen telecommunicatie, telewerken en intemetten. Mensen kunnen vanuit hun 
huis contact houden met hun vrienden en kennissen. Door de afname van de mobiliteit zal 
ook thuiswerken een steeds vaker fenomeen worden. 

Economische trends 
Er is een toename van de vraag naar een hogere woningkwaliteit te signaleren. Deze is 
gedeeltelijk gebaseerd op de gestegen welvaart in Nederland. Mensen kunnen een betere 
woningkwaliteit betalen, dus is er ook vraag naar. Bovendien hebben mensen door deze 
welvaart meer vrije tijd die ze binnenshuis kunnen doorbrengen. Ook dit resulteert in een 
hogere gevraagde woningkwaliteit. Deze hogere woningkwaliteit kan bereikt worden 
d.m.v. flexibiliteit. 

JO 
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Politieke trends 
In de woonverkenning van VROM8 staat het volgende: 
'Onder flexibiliteit wordt verstaan dat een woning kan worden aangepast aan de 
veranderende behoeften van de bewoners. Dit betreft in de eerste plaats de zittende 
bewoners. De individualisering van het woongedrag van de verschillende leden van een 
huishouden leidt tot een behoefte aan het voor meerdere functies kunnen gebruiken van 
ruimten en flexibele (eenvoudig te veranderen) woningplattegronden. Maar ook 
flexibiliteit in de zin dat huishoudens in opeenvolgende levensfasen of na een verhuizing 
de woning eenvoudig kunnen aanpassen aan hun wensen is van belang. In het eerste 
geval gaat het om een permanente flexibiliteit die een voortdurende verandering mogelijk 
maakt, in het tweede geval om de mogelijkheid om eenmalige of incidentele 
veranderingen te kunnen aanbrengen.' 
Hieruit blijkt dat ook de politiek flexibiliteit als mogelijkheid ziet om de woningvoorraad 
aan te passen aan de wensen en eisen van de gebruikers. De Nota Wonen vormt het 
beleidsmatige vervolg op de deze woonverkenningen. 
In de Nota Wonen staat het volgende over particulier opdrachtgeverschap geschreven: 
'Burgers worden, zeker bij ontwikkelingen in bestaande wijken, steeds vaker in een vroeg 
stadium betrokken bij de planontwikkeling. In veel gemeenten gebeurt dat echter nog 
onvoldoende, zowel bij transformatie van wijken als bij nieuwbouwplannen. In de 
nieuwbouw kunnen goede marktonderzoeken en consumentenpanels inzicht geven in de 
woonwensen van de toekomstige bewoners. Ook met consumentgerichte 
projectontwikkeling kan meer worden ingespeeld op wat de klant wil. 
Het initiatief voor het betrekken van de burger bij de plannen ligt in de eerste plaats bij de 
gemeenten en marktpartijen. Het kabinet zal dit als procesvereiste wettelijk vastleggen. 
De zeggenschap bij planprocessen is het grootst wanneer de burger zelf als opdrachtgever 
optreedt voor de bouw of verbouw van de woning. Dit kan als individu maar ook in 
collectief verband, bijvoorbeeld een woongroep voor ouderen of een vereniging van 
wijkeigenaren. Het particulier opdrachtgeverschap hoeft niet te worden beperkt tot de 
eigen woningsector. Ook de huursector biedt mogelijkheden om de invloed van 
toekomstige huurders te vergroten. Het kabinet verwacht van de woningcorporaties dat 
zij experimenten en voorbeeldprojecten ontwikkelen, waarbij huurders als opdrachtgever 
optreden. Het kabinet wil het particulier opdrachtgeverschap stimuleren. Vanaf 2005 zou 
in beginsel eenderde van de nieuwbouw langs deze weg moeten worden gebouwd (nu is 
dat 18%).' 
Ook hiermee wordt via de politiek getracht de woningbouw te sturen. Consument gericht 
bouwen helpt de levensloopbestendigheid van de woning te vergroten. 
Bovendien staan in het Bouwbesluit de technische voorschriften, die nageleefd dienen te 
worden bij het bouwen. Het Bouwbesluit verschaft de burger zoveel mogelijk zekerheid 
en vrijheid bij het indelen of wijzigen van een plattegrond. Omdat er geen relatie is 
gelegd tussen de indeling van de plattegrond en de voorschriften zal een willekeurige 
indeling van het gebouw geen strijd met het Bouwbesluit opleveren. Ook het achteraf 
indelen of wijzigen van een bestaande plattegrond is mogelijk, zonder dater strijdigheid 
met de voorschriften ontstaat. In het bouwbesluit is voor de bepaling of aan de eis 
(grenswaarde) is voldaan, regelmatig verwezen naar voor de bouwpraktijk opgestelde 
bepalingsmethoden. Deze methoden zijn geregeld in de NEN-voorwaarden. 

8 Deel 'Flexibili sering: wonen op maat in de best.aancle voorraacl· 
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Tevens stimuleert de overheid op allerlei wijze het flexibel bouwen. Voorbeelden van 
stimuleringsregelingen zijn: het IFD-bouwen, het seniorenlabel en het Dubobouwen. 

2.3 Definiering 
In bovenstaande paragraaf is de hele ontwikkeling van flexibiliteit in de woningbouw, 
van het Schroderhuis tot de levensloopbestendige woning, beschreven. Om te komen tot 
een duidelijke definiering van het begrip flexibiliteit zullen vervolgens de verschillende 
vormen en kenmerken van flexibiliteit in de praktijk belicht worden. 

2.3.1 Operationalisatie flexibiliteit 

Dietward Bruin9 heeft een onderverdeling (tabel 2.1) gemaakt in typologieen van 
gebouwflexibiliteit. Deze zijn gebaseerd op zijn onderzoek naar flexibiliteit van 
kantoorgebouwen. 

Overdimensionering • Tijdelijk verruimen van de werkplek 
• Tussenvoegen van buffers 
• Mo eli"kheden tot onderverhuur 

Aanbouwflexibiliteit • Verticaal uitbreiden 
• Horizontaal uitbreiden (Jen te, breedte, herhalin , units) 

Afstotingsflexibiliteit • Sloop 
• Onderverhuur 
• Noodvoorzienin 

Indelingsflexibiliteit • Bouwvorm 
• Lay-out 
• Installaties 

Functieflexibiliteit • Multifunctionele ruimte 
• Wisselkamers 
• Standaard ruimten 

Visuele flexibiliteit • Kleur 
• Vorm 

Tabel 2.1: Typologieen van gebouwflexibiliteit. 

Overdimensionering betreft hier het vooraf (tijdens de realisatie van het gebouw) 
aanbrengen van extra ruimte om toekomstige groei te kunnen opvangen. 
Aanbouwflexibiliteit behelst de mogelijkheid om het gebouw te kunnen uitbreiden. 
Verschillen in bouwvormen zijn hier de belangrijkste aspecten. Denk bijvoorbeeld aan 
laag- en hoogbouw i.v.m. de mogelijkheden tot uitbreiden. Afstotingsflexibiliteit is de 
mogelijkheid om delen van het gebouw te verhuren of te demonteren. Met 
indelingsflexibiliteit wordt de mogelijkheid weergegeven om ruimtelijke indelingen zo 
goed mogelijk af te stemmen op de steeds wijzigende ruimtebehoefte en dit op een 
eenvoudige wijze te laten plaatsvinden binnen de bestaande buitenmuren 10

. Bij 

9 Uit Dietward Bruin, 1993 
10 Uit R. NicolaL & K.11. Dekker. I 991 
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functieflexibiliteit gaat het om bewust gecreeerde mogelijkheden om bepaalde ruimten 
voor andere functies te gebruiken dan in eerste instantie was voorzien, dus zonder dat 
muren worden verplaatst. In de literatuur wordt dit ook wel aangeduid als variabiliteit. 
Visuele flexibiliteit betreft hier de mogelijkheid de identiteit van het gebouw aan te 
passen in de tijd of aan een wisselende organisatie. 
Debbie van der Plas 11 gaat in haar onderzoek verder in op het begrip flexibiliteit. 
Daarnaast worden ook de begrippen neutraliteit en aanpasbaarheid in verband gebracht 
met flexibiliteit. Ze heeft in haar onderzoek naar flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe 
woonconcepten bij elk begrip een aantal praktische toetsaspecten geformuleerd. Deze zijn 
zichtbaar in tabel 2.2. 

Ntutralitrit 

Flnihilitrit 

Aanpashaarhtid 

Tabel 2.2: Toetsaspecten. 

Geen duidelijke hierarchie in de vertrekken 
Vertrekken waarin functies uitgewisseld kunnen warden 
Meerdere indelingsmogelijkheden in een vertrek 
Meerdere functies mogelijk in een vertrek 
Plattegronden op basis van ruimtebehoefte (het aantal personen in een 
huishouden) ipv plattegronden op basis van huishoudenskenmerken 
Be aalde mate van overdimensionerin 
Zo weinig mogelijk dragende wanden 
Harde kem met alle voorzieningen met verder een vrij indeelbare 
plattegrond 
Brede, ondiepe woningplattegrond met een vrije overspanning 
Splitsbaarheid en samenvoegbaarheid van kamers 
Inpandige garage of berging met verschillende gebruiksmogelijkheden 
Technische veranderbaarheid (o.a. gebruik van fontanelwanden en 
vloeren) 
Zo weinig mogelijk aansluitingen van installaties en sanitair op niet
dragende wanden en gemakkelijk verwijderbare delen 
(Be aalde mate van) overdimensionerin in de wonin 
Woningen geschikt voor allerlei typen woonconsumenten en niet alleen 
voor ouderen 
Weinig of geen verhoging van de stichtingskosten 
Toegankelijkheid van de woning voor rolstoelgebruiker 
Breedte deurposten 
Breedte woning 
Bij woning met meerdere verdiepingen mogelijkheid tot maken 
rolstoellift 

2.3.2 Definitie bepaling 

Uit het voorafgaande blijkt al dat het begrip flexibiliteit verschillende invullingen heeft. 
Mogelijke invullingen zijn: functionele flexibiliteit (gebruiksflexibiliteit), 
indelingsflexibiliteit (ruimtelijke flexibiliteit), volumeflexibiliteit en belevingsflexibiliteit. 
Deze vier flexibiliteitsaspecten vormen samen de gebruiksmogelijkheden. Bovendien 
hangt de term technische veranderbaarheid nauw samen met de term flexibiliteit. 

11 Uit D. van der Plas. 1998 
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Voordat flexibiliteit daadwerkelijk tot de gebruiksmogelijkheden behoort, zullen de 
ontwerpspecificaties een zekere mate van neutraliteit dienen uit te drukken. Voor de 
toekomstige ontwikkeling van het gebouw zorgt flexibiliteit voor de aanpasbaarheid van 
het gebouw aan veranderende wensen en gebruik, de zogenaamde levensloopbestendige 
woning. Dit tesamen vormt het kader van het fenomeen flexibiliteit (zie figuur 2.1). 

Ontwerpspecificaties 
Neutraliteit 

r--------------------------------------------------------------
Gebruiksmogelij kheden 

Flexibiliteit Bclc, ings
flcxibilitcit 

lndclings -
tlcxibilitcit 

\'olunu: -
flcxihilitcit 

Functiondc 
tlnihilill'it 

Technische veranderbaarheid 

Aanpasbaarheid 

Toekomstige ontwikkelingen 
Levensloopbestendige woning 

Figuur 2.1: Kader flexibiliteit. 

In dit onderzoek worden de volgende definities gehanteerd: 

• Functioneleflexibiliteit IDl-+IDI 
Bij een functioneel jlexibele woning kan de functionele indeling oftewel het gebruik 
van de woning gewijzigd warden om aan de verschillende en veranderende 
gebruikseisen te voldoen. In principe gebeurt dit binnen de bestaande structuur en 
zonder bouwkundige ingrepen. Hierbij kan men denken aan het toepassen van 
schuifwanden, draaiwanden, verplaatsbare kastwanden en gebruiksneutrale en 
multifunctionele ruimten. 

• lndelingsflexibi/iteit IDl-+IOI 
Bij een ruimtelijkjlexibele woning kan de ruimtelijke structuur van de woning 
gewijzigd warden om aan de veranderende gebruikseisen te voldoen. Hierbij moet 
men denken aan het uitbreken en opbouwen van wanden, het verplaatsen van (lichte) 
scheidingswanden en uitbreiden van het casco. Op dit moment warden vormen van 
ruimtelijke flexibiliteit al in veel woningbouwprojecten toegepast. De indeling van de 
woning kan in deze projecten veranderd warden door kleine bouwkundige ingrepen, 
eventueel met hulp van een vakman. In een meer experimenteel stadium bevindt zich 
de ontwikkeling van woningen, waarvan de indeling op een eenvoudige manier 
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veranderd kan worden door het verplaatsen, veranderen of toevoegen van niet
dragende elementen. De grootste belemmering op dit moment om dit op grote schaal 
toe te passen ligt in het kostenaspect. In de utiliteitsbouw worden verplaatsbare 
wanden regelmatig toegepast. 

1□1--.rrL□--~ • Belevingsjlexibiliteit • 
Bi} een belevingsjlexibele woning kan de identiteit van de woning veranderd worden. 
Hierbij kan gedacht worden aan wijzigingen in de afwerking, de stijl of het aanpassen 
van de gevelindeling. Er worden op dit moment experimenten verricht met 
aanpasbare gevelindelingen om daarmee de woning duidelijker te individualiseren. 
Zover is het in Nederland in gerealiseerde projecten echter (nog) niet gekomen. De 
bewoner heeft binnen de bestaande experimenten we/ inspraak, maar vaak geen 
zeggenschap over de gevel. Waarschijnlijk hangt dit ook samen met de Nederlandse 
cultuur, waar het uiterlijk van woningen een publieke zaak is en als zodanig onder 
veel publieke regels valt. 

• Volumejlexibiliteit 
Bi} een volumejlexibele woning kan het volume van de woning makkelijk vergroot of 
verkleind worden. Hierbij kan voornamelijk gedacht worden aan overdimensionering 
tijdens de ontwerpfase en aanbouw- en afstotingsmogelijkheden. Op dit moment wordt 
er veelvuldig gebruik gemaakt van aanbouwmogelijkheden d.m. v. dakkappelen en 
uitbreiding door de gedeeltelijke bebouwing van de tuin. Men is echter ajhankelijk 
van de beslissing van de Welstandscommissie, die de bouwaanvraag goed dient te 
keuren. 

• Technische veranderbaarheid 
Deze term hangt nauw samen met de term jlexibiliteit. Technische veranderbaarheid is 
een voorwaarde voor jlexibiliteit, maar is niet geheel hetzelfde. Daarom is deze term 
apart genoemd, maar we/ onder het rijtje van jlexibiliteit. De technische 
veranderbaarheid van een woning geeft aan hoe gemakkelijk een slechte of 
verouderde indeling kan worden verbeterd. Veranderbaarheid geeft wijzigingen aan 
het gebouw. Het gevolg van jlexibiliteit is veranderingen in het gebouw. 
Traditioneel worden Nederlandse woningen in baksteen gebouwd. Een baksteen muur 
kan gemakkelijk worden weggebroken voor een aanbouw of een nieuwe indeling. 
Daar is sinds de opkomst van het gewapende beton verandering in gekomen. Een 
betonnen muur (met wapening) breekje niet zomaar weg. De technische 
veranderbaarheid van een gewapende betonnen muur kan worden verbeterd door het 
gebruik van 'fontanel '-wanden of vloeren. Dit zijn zwakke plekken in de betonnen 
(scheidings)wanden of vloeren waardoor het relatief gemakkelijk en goedkoop is een 
verbinding tussen twee ruimten te maken tenzij in horizontale, hetzij in verticale 

. h . 12 rzc tzng . 

• Neutraliteit 
Een neutrale woning is geschikt voor meerdere doelgroepen en dus ook voor 
verschillendefasen in een huishoudenscarriere. Woningen die voor meerdere 
woonvormen geschikt zijn, moeten een minder nadrukkelijk onderscheid hebben 
tussen de vertrekken; de vertrekken zijn dan op meerdere manieren te gebruiken. De 
standaard-eengezinswoning kent een duidelijke hierarchie in de kamers: op de 
plattegrond zijn in een oogopslag de woonkamer, de keuken, de ouderslaapkamer en 

12 U it D. van der Plas. 1998 
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de kinderslaapkamers te onderscheiden. Dit werkt goed a/s de woning op de beoogde 
wijze door een traditionee/ gezin wordt bewoond. Voor andere typen huishoudens kan 
het een minder geschikte hierarchie zijn. Ook de traditionele gezinswoning kan 
neutraa/ warden gemaakt door de kinderslaapkamers te vergroten tot het formaat van 
de ouderslaapkamer, maar dat kost we/ meer. Neutraliteit is voor een belangrijk dee/ 
een kwestie van grootte, en dus van geld. Extra grate kamers kosten meer, maar dit is 
een investering die zichze/f weer terug kan verdienen. Niet al/een overdimensioneren, 
maar ook de woninginde/ing is van belang. Als twee k/eine kamers naast elkaar 
liggen, kunnen ze gemakkelijk tot een grate warden samengevoegd. Deze mogelijkheid 
ontbreekt natuurlijk a/s ze niet naast e/kaar liggen. Een neutrale woning ken! een 
minder nadrukkelijke hierarchie in de ruimtes en heeft gebruiksneutrale ruimtes. Dat 
zijn ruimtes die voor meerdere doe/einden geschikt zijn. Het begrip neutraliteit heeft 
vee/ raakvlakken met het begrip flexibiliteit. Bij een neutrale p/attegrond is de 
bestemming van de ruimtes minder nadrukkelijk bepaa/d en dus voor meerdere 
doe/einden te gebruiken. In eenjlexibele woning schuilt ook de mogelijkheid om de 
ruimte aan te passen, al zijn hier soms bouwkundige ingrepen nodig. Verder is een 
jlexibele woning aan te passen aan de wensen en eisen van de gebruiker waardoor de 
woning geschikt is voor meerdere doelgroepen. De begrippenflexibiliteit en 
neutraliteit hangen dus nauw met e/kaar samen? 

• Aanpasbaarheid 
Aanpasbaarheid van het gebouw voorziet in de toekomstige ontwikkeling van 
het gebouw. Aanpasbaar bouwen is het, bij nieuwbouw, realiseren van 
woonruimte die niet op voorhand is aangepast en bestemd voor gehandicapten, 
maar zodanig is ontworpen dat een latere aanpassing eenvoudig en daardoor 
goedkoop kan plaatsvinden wanneer (een van) de bewoner(s) gehandicapt 
raakt. Het gaat dus niet om specifieke woningen voor gehandicapten, maar om 
woningen voor iedereen, waaraan bij het ontwerpen een extra kwaliteit is 
aangebracht zodat in een later stadium de woningen in te passen zijn wanneer 
de bewoner een functiestoornis krijgt14

• 

• Levensloopbestendige woning 
Onder een levensloopbestendige woning word! dan ook sec een woning verstaan, die 
zodanige ruimtelijke kwaliteiten heeft, dat de kans groat is dat een huishouden er in 
verschil/ende stadia van de huishoudensontwikkeling goed kan wonen. Voor zulke 
woningen zal vice versa ook gelden dat een groat aantal verschillende typen 
huishoudens er goed kunnen wonen15

. 

De gebruiksmogelijkheden van flexibiliteit zijn geconcretiseerd m.b.v. de aspecten die 
Woonkeur aanhoudt. Hiermee is het begrip flexibiliteit belicht. Aan de hand van de 
ontwikkelingen van de flexibele woningbouw door de jaren heen en de vormen van 
flexibiliteit die vastgesteld zijn in de praktijk, zijn de begrippen die met flexibiliteit te 
maken hebben, hiermee gedefinieerd. 

13 Uit D. van cler Plas. 1998 
14 Uit Woningraacl extra. aanpasbaar bouwen, J 988 
15 Uit N. de Yreeze YROM, 1999 
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In beide complexen, die geevalueerd zullen warden, bevinden zich flexibele woningen. 
Tabel 2.3 laat zien hoe flexibiliteit in deze complexen vorm gegeven is. 

De Mu,m Pic:P,-.ohol' 

Belevingsflexibiliteit • Zeirn:enschap/inspraak 
Indelingsflexibiliteit • Beukbreedte van de woningen > 6 m . ..., 

• De mogelijkheid van zinvolle indelingsvarianten 
door verplaatsbare of verwijderbare (niet ..., 
dragende) elementen zoals binnenwanden 

• Brede, ondiepe woningplattegrond met een vrije 
overspanning (weinig dragende wanden) 

• Een extra standleiding en voorzieningen voor 
water, gas en (mechanische) ventilatie 

• Onderscheid maken tussen, installatietechnisch 
gezien, drager en inbouw, collectief en 
individueel, vaste en variabel, lange en korte 
levenscyclus 

• Makkelijk te ontkoppelen, verwijderen of 
verplaatsen installatiecomponenten die tevens 
goed bereikbaar ziin 

Functionele flexibiliteit • Rekening houden met toekomstige ..., 
functiewijzigingen 

• Geen duidelijke hierarchie in de vertrekken ..., 
(neutraliteit) 

• Meerdere functies/indelingen mogelijk in een ..., 
vertrek 

• Rolstoeltoegankelijke maatvoering 

• Individuele warmteregeling per vertrek 
Volume flexibiliteit • Verdiepingshoogte 3m. (nota wonen 2,6m.) 

• Primaire woonruimtes mogelijk op een niveau ..., 
• Anticiperen op verticale uitbreidbaarheid 

• Anticiperen op horizontale uitbreidbaarheid 
• Overdimensionering ..., 
• Overcapaciteit installaties ..., 

Tabel 2.3: Vormen van flexibiliteit. 

Bij beide complexen is geen sprake van belevingsflexibiliteit; de identiteit van de woning 
kan niet veranderd worden. Wel kan de ruimtelijke structuur van de woning (de 
indelingsflexibiliteit) gewijzigd worden om aan de veranderende gebruikseisen te 
voldoen. De bewoners kunnen namelijk zelf de wanden in hun woning plaatsen en 
daarmee tevens zelf de bouwmaterialen uitkiezen. Ook kan de functionele indeling 
oftewel het gebruik van de woning gewijzigd worden d.m.v. het zelf kunnen bepalen van 
de plaats van de verschillende activiteiten als slapen, eten en ontspannen. De woning kan 
bovendien tussentijds aangepast worden aan veranderende wensen. Daamaast is er een 
zekere volumeflexibiliteit, in de vorm van overcapaciteit in de installaties e.d. (zie tabel 
2.3). Deze vormen van flexibiliteit vormen de basis bij de evaluatie van De Muzen en het 
Picassohof. Hier wordt in hoofdstuk 4 op terug gekomen. Maar eerst zal het instrument 
POE nader belicht worden. 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 
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3 

Post-occupancy evaluation 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal in warden gegaan op de definitie van POE en de theoretische 
achtergrond. Maar wat zijn de redenen om POE toe te passen? Wat voor doel/voordeel 
heeft het? Wat voor toegevoegde waarde kan het opleveren voor het beheerproces? 

Met POE wordt getracht het ontwerp(proces) van het gebouw en de omgeving geleidelijk 
aan te verbeteren. De informatie die voortvloeit uit POE dient hierbij als feedforward 
voor toekomstige bouwprojecten. Ook wordt middels het toepassen van POE de kwaliteit 
van de omgeving 'gefinetuned' . Bovendien wordt hiermee de kwaliteit van de 
woonomgeving middels preventief onderhoud gewaarborgd. 

Ook de tevredenheid van de gebruikers wordt getracht middels POE te verhogen. Hierbij 
valt te denken aan de basiskwaliteit die iedere woning dient te hebben, gezien de 
algemene fysieke en mentale kenmerken van de mens. Maar ook individuele eisen van de 
gebruikers kunnen door het toepassen van POE meegenomen worden in het ontwerp van 
de woning, bijvoorbeeld d.m.v. flexibiliteit. Alleen al het feit dater geluisterd wordt naar 
de gebruikers en rekening gehouden wordt met hun eisen, zorgt voor een hogere 
betrokkenheid in een woning en zelfs wijk, waardoor een hogere waardering van de 
prestaties van de woning zal optreden. 

Het toepassen van POE zorgt tevens voor een betere productontwikkeling in de 
organisatie. Een beter imago, minder risico met nieuwe bouwprojecten, hogere waarde 
van de in bezit zijnde gebouwen zijn de voordelen die op kunnen treden als POE wordt 
gei'mplementeerd in het bouwproces. De gehele organisatie wordt winstgevender. 
Bovendien zal het binnen de organisatie zorgen voor een hogere effectiviteit van de 
facility managers en projectmanagers, een uitgebreide databank en de daaraan verbonden 
ontwerprichtlijnen 16

• 

Waarom wordt het in het beheer van de Nederlandse woningbouw dan nog niet op 
zodanige schaal toegepast als het bovenstaande suggereert? Om deze vraag beter te 
kunnen beantwoorden wordt hieronder het begrip POE nader gedefinieerd en wordt er 
tevens een literatuuronderzoek gegeven. 

16 Uit E.T. White. 1991 
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3.2 Definiering 
Alhoewel POE in sommige Engelstalige landen al enkele decennia lang wordt toegepast, 
is het begrip niet eenduidig gedefinieerd. Hierna zal worden getracht middels een 
algemene omschrijving en enkele definities het begrip helder neer te zetten. 

POE is een onderdeel van een bredere evaluatiemethodiek, genaamd 'building 
diagnostics'. 'Building diagnostics' heeft een diagnosestellend en prognosestellend 
vermogen. Post-occupancy evaluation evalueert gebouwen die in gebruik zijn genomen 
zodat het bouwproces verbeterd kan worden op de korte termijn (het aanpassen van het 
betreffende gebouw na signalering van de tekortkomingen), de middellange termijn (de 
lessen die geleerd zijn bij de volgende bouwprojecten toepassen) en de lange termijn (de 
informatie voortgekomen uit POE gebruiken als feedforward zodat het bouwproces zich 
tot een hoger niveau kan evolueren). Bij deze evaluatiemethode is het van belang dat de 
verschillen tussen het PvE en de daadwerkelijke gebouwprestaties naar boven komen. 
POE wordt hierbij gebruikt om de discrepantie tussen de perceptie van de ontwerper en 
de gebruiker zichtbaar te maken. 

Preiser definieert POE in zijn boek 'Towards a performance-based conceptual framework 
for systematic POEs' als volgt: 

POE is subsumed by the higher order type of evaluation called 'building 
diagnostics ' which has both diagnostic and prognostic capabilities. POE 
evaluated buildings in use and has short, medium and longterm implications, the 
latter being evolutionary, based upon feed forward of POE generated 
information. Furthermore, POE focuses on the requirements and performance of 
building occupants ' needs, and therefore, technical performance is only 
considered in so far as it affects the occupants of buildings17

. 

White's definitie van het begrip in 'Post-occupancy evaluation and the corporate 
architect ' bevat dezelfde kenmerken: 

POE involves the evaluation of the performance of buildings, the use of the 
lessons learnedfrom the study in.future projects and the use of the findings to 
improve the evaluated building and other built facilities (repairs, renovations). 
POE is one aspect of the larger field of building diagnostics. Whereas POE deals 
with the assessment of the way a building has performed up to the present time, 
buildinf diagnostics includes prediction of likely building performance in the 
future' . 

17 Uit W.F.E. Preiser, 1989 
18 Ui t E.T. White, 1991 
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3.3 Literatuuronderzoek 

In het literatuuronderzoek wordt stilgestaan bij de kenmerken van POE. Wat zijn de 
voordelen van POE? Welke evaluatiemethodes kunnen ervoor worden gebruikt? 
Daarnaast wordt ingegaan op het evaluatieproces, de systemiek achter POE. 

3.3.1 Inleiding 

Post-Occupancy Evaluation is in 4 gebieden op te delen (zie figuur 3.1 19
). Deze vier 

gebieden kunnen worden gekarakteriseerd door combinaties van de vier invalshoeken: 
theorie, techniek, praktijk en context. Binnen deze studie zal voomamelijk gekeken 
worden naar het gebied 'praktijk-techniek'. Het gebied 'praktijk-techniek' behelst het 
toepassen van POE in de praktijk en het ontwikkelen van standaardmethoden voor deze 
toepassing. In deze literatuurstudie zal dan ook worden getracht om een standaard 
evaluatiemethode op te stellen, zodat het POE-proces op een systematische manier 
aangepakt kan worden. Voordat hier verder op ingegaan wordt, zullen eerst een aantal 
kenmerken van POE nader beschreven worden. In dit breder kader zal dan vervolgens het 
POE-instrument geplaatst worden. 

Thcoric Tech nick 

Praktijk • De rol van de evaluator • 

• 
Context • De rol van de strategische • 

ontwerpbeslissingen met betrekking 
tot de bouwmethode in relatie tot de 
sociale omgeving 

• De rol van de tijd in de levenscyclus 
van de omgeving 

Figuur 3.1: POE onderverdeeld in gebieden. 

3.3.2 Kenmerken van POE 

De voordelen 

Het toepassen van POE 
Het ontwikkelen van standaardmethoden . 
De analyse van het beslissingstraject van 
grate organisaties 

Zoa]s a] eerder gezegd heeft POE voordelen op korte, middellange en lange termijn. Op 
de korte termijn geeft POE feedback naar het geevalueerde gebouw, zodat bestaande 
problemen kunnen worden aangepakt. Op de middellange termijn kunnen de conclusies 
van POE dienen a]s input voor het volgende bouwproject. Delange termijn voordelen 
worden gekenmerkt door de feedforward die POE kan geven, zodat het hele bouwproces 
zich op een hoger niveau kan gaan ontwikkelen. In tabel 3.1 worden deze voordelen nog 
verder uitgesplitst. 

19 UitC.M. Zimring, 1989 
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• Het identificeren en oplossen van problemen in het gebouw 
• Pro-actief facility management, inspelend op de wensen van gebruiker 
• Verbeterd ruimtegebruik en feedback naar de gebouwprestaties 
• Verbeterde houding van de gebruikers door ze bij de evaluatie te betrekken 
• Het inzichtelijke maken van de invloed van kostenbeperkingen op de 

gebouwprestaties 
• Beter be · van de conse uenties van het ontwe 
• De mogelijkheid om in te spelen op organisatieveranderingen, zoals groei 

en hergebruik van faciliteiten door nieuwe functies 
• Significante kostenbeperkingen in het bouwproces en tijdens de gehele 

levenscyclus van het gebouw 
• Het erkennen van ebouw restaties door bouwdeskundi en en ei enaren 
• Lange termijn verbeteringen in gebouwprestaties en technische oplossingen 
• Verbetering van ontwerp databases, standaardnormen, criteria en literatuur 
• Verbeterde metin en van ebouw restaties door kwantificatie 

Tabel 3.1: De voordelen en bruikbaarheid van Post-occupancy evaluation20
• 

Prestatiecriteria21 

Bij POE is het van belang dat de verschillen tussen het PvE en de daadwerkelijke 
gebouwprestaties naar boven komen. Om deze verschillen te meten, dienen er 
prestatiecriteria opgesteld te worden, waarop de POE gebaseerd kan worden. Deze 
prestatiecriteria worden echter niet alleen direct uit het PvE overgenomen, maar er wordt 
bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de wensen/eisen van de huidige gebruikers. 
Deze wensen warden gekenmerkt door de fysieke, psychische, sociale en economische 
behoeften van de gebruikers. Door de lange fysieke levensduur van een gebouw kan het 
namelijk zo zijn dat het PvE, ooit opgesteld voor een bepaalde doelgroep, niet meer 
voldoet aan de wensen/eisen van de huidige gebruikers. Een gebouw dient echter 
functioneel te blijven en zich aan te passen aan deze nieuwe criteria. Het gebruik van het 
gebouw kan zodanig zijn veranderd, dat het gebouw niet meer de juiste 'diensten' kan 
leveren aan de gebruiker. Ook wordt er bij het opstellen van de prestatiecriteria rekening 
gehouden met nieuwe technische ontwikkelingen of ervaringen van de evaluatoren met 
vergel~kbare gebouwen. 
De rol 2 van de evaluator is dan ook erg belangrijk. De evaluator kan verschillende 
soorten rollen op zich nemen. Er valt onderscheid te maken tussen De Vrager, De 
Aanpakker en De Veranderaar. De Vrager is gei'nteresseerd in het leren over onderwerpen 
en vragen die hij heeft bepaald aan de hand van zijn eigen interesses, professionele 
socialiteit of de academische wetenschap. Hij is een passieve waarnemer, die de situatie 
niet wil bei'nvloeden. De Aanpakker daarentegen gaat uit van vragen van een specifieke 
groep (bijvoorbeeld de eigenaar/klant). Daarmee wil hij bereiken dat de POE uitkomsten 
oplevert, die van nut kunnen zijn voor de eigenaar/klant. Zijn bevindingen maakt hij 
kenbaar middels inteme rapporten. Hij is daardoor 'actie-georienteerd'. De Veranderaar 
heeft een visie op hoe het gebouw zou moeten presteren en gebruikt de POE om dit naar 
voren te brengen. De methodes die hij hiervoor gebruikt, zijn, in tegenstelling tot De 
Vrager, participerend in de situatie. Ook De Veranderaar is 'actie-georienteerd'. 

20 Uit W.F.E. Freiser, 1989 
21 Uit W.F.E. Preiser, 1989 
22 Uit C.M . Zimring, 1989 
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Gebouwprestaties 
De beschreven criteria zijn dus gebaseerd op de verschillende standpunten, bijvoorbeeld 
vanuit het standpunt van de gebruiker, eigenaar of ontwerper. De criteria kunnen 
verschillende prestatiecategorieen beslaan. De meest gebruikte categorie-indeling is te 
zien in tabel 3.2. 

Procedures Criteria 

Organisatie Criteria 

Functie Criteria 

Beleving Criteria 

Communicatie 
Beslissingen 
Kosten 
Volgorde 
Tijd per stap 
Verslag bij houden 
Problemen/vertra in en 
Eff ecti vi tei t 
Efficiency 
Initiatief 
Reactieverrnogen 
Beslissingen in tijdslijnen 
Leiderschap 
Beschikbaarheid 
Samenwerking 
Teamwork 
lnkomen 
Producti viteit 
Circulatie 
Flexibiliteit 
Geschikte ruimtelijkheid 
Efficiente indeling 
Constructie kosten 
Eigendomskosten 
Proces voering 
Lease voorwaarden 
Berging 
Onderhoud 
Netto-bruto verhoudin 
Tevredenheid 
Gezondheid en veiligheid 
Comfort 
Behoeften 
Privacy 
Moreel 
Binding met de organisatie 
Maatschappij 
Beveiliging 
Chaos 
Personalisatie van de werkplek 
Criminaliteit en vandalisme 
Ima o en betekenis 
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Technologie Componenten en systemen Luchtverwarming en ventilatie 
Elektriciteit 

Context 

Licht 
Lift 
ICT 
Structuur 
Muren 

Materiaalgebruik en oppervlakten Verf 
Vloerbedekking 
Dakbedekking 
Plafond 
Vloeren 

Criteria 

Sociaal en cultureel 

Locatie en omgeving 

Klimaat 

Criteria 

Hout 
Metaal 
Defecten en reparaties 
Deterioratie 
Afwijkingen en vervormingen 
Akoestiek 
Politiek 
Economie 
Psychologie 
Sociolo ie 
Buurt 
Type gebied 
Natuurlijke vegetatie 
Zintuiglijk 
Bruikbaarheid/diensten 
Neerslag 
Zan 
Wind 
Vochtigheid 
Tern eratuur 
Erosie 
Drainage 
Verkeersoverlast 
Onderhoud van de om evin 

Tabel 3.2: Categorieen en voorbeelden van prestatiecriteria23. 

Tabel 3.2 behandelt naast de normale gebouwgerichte prestatiecategorieen ook minder 
directe prestatiecategorieen als bedrijfsprocessen van kantoren e.d. In dit onderzoek staat 
echter de woningbouw centraal. Deze algemene prestatiecriteria zullen dan ook verderop 
in het verslag nader gespecificeerd worden voor de woningbouw. 

Loftness , Hartkopf en Mill komen met een andere categorieenindeling. Zij zetten 
verschillende (voornamelijk technische) prestaties uit tegen de behoeftes van de 
gebruikers (zie figuur 3.224

). 

23 Uit E.T. White, 1991 
24 Uit Loftness. Hartkopf & Mill, 1989 
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Psychologischc 
bchocftcn 
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Socialc 
bchod'tl·n 

Economischc 
hchod'tcn 

Prestatiecriteria specifiek voor bepaalde menselijke zintuigen in bet integrale systeem 

Ruimtclijkc 
knalitcit 

Thcrmischc 
k\\alitcit 

Akocstischc 
k\\ alitcit 

Visuelc 
k,rnlitcit 

Vollcdighcid 
gcbouw 

Prestatiecriteria algemeen voor alle menselijke zintuigen in het in~e systeem 

-Fyside 
comfort 
-Ciezondheid 
-Veiligheid 
-Fu11ctio11aliteit 
-Geschiktheid 

Figuur 3.2: Prestatiegebieden. 

Evaluatiemethode 

-Psych. comfort 
-Ml'ntak 
gl'zorn.lhl'id 
-Psych. 
wilighl'id 
-Esthetiek 
-Genot 

-Pri\aC) 
-Bl',eiliging 
-\faatsl'happij 
-I111ago 
-Status 

-01H..lerlH 1uJ 
ruimtl' 
-Omkrhuud 
111all'riaal 
-Ondnhoud in 
tijd 
-Enl'rgl'lisch 
ondl'rlrnud 
-Irnl'slL'rings
lllllkrilllUd 

Er zijn verschillende methodes om data te verzamelen. Grofweg is er een indeling te 
maken in interviews, analyse van bestaande, inteme documentatie en enquetes. Levy
Leboyer heeft een matrix25 ontwikkeld aan de hand waarvan bepaald kan worden, welke 
evaluatiemethode het beste aansluit bij een bepaald type data. Deze matrix (zie tabel 3.3) 
is ontwikkeld voor de wetenschap van de omgevingspsychologie. 

25 Ui t C. Levy-Leboyer. 1982 
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'.\ktlwdc 

observatie 
Systematise he 
observatie 
Prestatie 

Houding 
t.o.v. de 

om evin 

Evaluatie 
van de 

om evin 

Data type 

Tabel 3.3: Methodes en data types in de omgevingspsychologie. 

De type data zijn als volgt te kenmerken. 

Niet waar
genomen effect 
o bet edra 

• 'Houding t.o.v. de omgeving' geeft de verwachtingen weer van het individu t.a.v. de 
kwaliteit van het leven en de behoeften die daarbij horen. 

• 'De evaluatie van de omgeving' laat de beoordeling zien van het individu t.a.v. de 
kwaliteit van de verschillende aspecten van de omgeving, zoals esthetische of 
functionele aspecten. 

• 'De kennis van de omgeving' reflecteert de manier waarop ieder individu de 
informatie van de exteme wereld integreert. 

• 'Het niet waargenomen effect op het gedrag' laat de effecten zien van de omgeving 
op het individu, die het individu niet als zodanig heeft geassocieerd. 

• 'Het waargenomen effect op het gedrag' heeft te maken met de effecten die het 
individu associeert met zijn eigen ervaring van de omgeving. 

• 'Acties van het individu die de omgeving bei'nvloeden.' Deze data behelzen aan de 
ene kant de manier waarop het individu zijn prive domein inricht en aan de andere 
kant zijn acties t.a.v. het publiek domein. 

De evaluatiemethoden zijn als volgt nader te omschrijven. 
• Het voordeel van 'discrete observatie' is dat de gebruikers niet weten dat ze worden 

geobserveerd. Deze methode bestaat voomamelijk uit het bestuderen van bestaande 
gegevens en het onderzoeken hoe deze gerelateerd zijn aan de omgeving en verklaard 
worden door de karakteristieken van een bepaalde locatie. 

• 'Systematische observatie ' is een methode waarbij directe observatie wordt toegepast 
zodat zo objectief mogelijke informatie kan worden verzameld. Deze observaties 
worden vastgelegd door bijvoorbeeld het nemen van foto's of aantekeningen in de 
vorm van het turven op een lijst van activiteiten of het vastleggen van looproutes. 

25 

omgeving 
beinvloeden 



POST-OCCUPANCY EVALUATION 

• Het observeren van 'prestaties' bestaat uit het verzarnelen van informatie over de 
productiviteit van de gebruikers op verschillende plaatsen e.d. 

• Een andere mogelijkheid is het 'feitelijk vragen stellen'. Middels deze methode kan er 
een groot scala aan informatie verzameld worden. 

• Het spelen van een 'trade-off spel' kan informatie bloot leggen t.a.v. keuzes die 
gebruikers maken t.a.v. de indeling van hun woonomgeving. 

• 'Het vragen naar waarderingen ' van gebruikers brengt de behoeftes van de gebruikers 
naar voren. Vaak gaat het hierbij om karakteristieken van de gebruiker en zijn 
tevredenheid t.a.v. de woonsituatie. 

• Overgebleven zijn de 'indirecte methodes'. De hierboven beschreven methodes 
behandelen de relatie tussen de gebruiker en zijn omgeving, zoals de gebruiker die 
ervaart of zoals die duidelijk zichtbaar is in zijn gedrag. Indirecte methodes trachten 
onbewuste processen te ondervangen. Hierbij wordt de gebruiker vrij gelaten in zijn 
reactie; de methodes zijn erg open van karakter. Een voorbeeld van een indirecte 
methode is het vragen aan gebruikers om hun woonomgeving te schetsen. 

Tevredenheid van de gebruikers 
POE wordt gebruikt om de discrepantie tussen de perceptie van de ontwerper en de 
gebruiker zichtbaar te maken. Wat de ontwerper wil bereiken en hoe de gebruiker dat 
ervaart zijn twee verschillende benaderingen (zie figuur 3.3). 

Ontwcrpcr's ,·isic 

Gcbruikcr's pcrccptic 
Discrepantie 2 

Figuur 3.3: Discrepanties tussen de ontwerper en gebruiker. 

Gcbouwprcstatics 

De eerste discrepantie zit tussen de visie van de ontwerper en de daadwerkelijke 
prestaties van het gebouw. Een tweede discrepantie zit tussen de daadwerkelijke 
prestaties van het gebouw en hoe de gebruiker die ervaart. En een derde discrepantie zit 
tussen hoe de gebruiker het gebouw ervaart en hoe het aansluit bij de visie van de 
ontwerper. POE houdt zich bezig met het leerproces dat speelt in het gebied van de derde 
discrepantie. Om deze discrepantie op te heffen is het echter nodig om ook de 
voorliggende discrepanties zichtbaar te maken. 

Maar hoe kun je nu vast stellen of de gebruiker tevreden is met het gebouw? Hiervoor is 
een model ontwikkeld vanuit de omgevingswetenschappen. De ontwikkeling van POE 
heeft onder grote invloed gestaan van deze en andere sociale wetenschappen. Dit model 
gaat uit van het gedrag van de gebruiker. Dit gedrag is te voorspellen aan de hand van de 
normen en waarden, de zogenaarnde cognitieve variabelen, van de gebruiker, de emoties 
van de gebruiker, de affectieve variabelen, en de gedragsintenties, de conatieve 
variabelen. Deze drie predictatoren worden bei'nvloed door externe variabelen als de 
objectieve omgeving waarin de gebruiker verkeert, de demografische achtergrond van de 
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gebruiker en de karakteristiek van de gebruiker. Het model26 ziet eruit zoals in figuur 3.4 
is weergegeven. 

Externe variabelen 

Ohjccticn'. 
omgc, i ngs, ariabclcn: 
• Fysid 

Sociaal 
Organisationccl 

Demografischc 
\ariahclcn: 
• Lcefrijd 
• lnkomcn 

Huishoudsituatic 

P1: rsoon I ij kl' 
karaktcristi1:kcn 

Cicvocl \'an controlc 
Pcrsoon I ij khcid 
Le, ens,, ij zc 

-, 
I 
I 
I 
I 
I 
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1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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L_ 
I 
I 
I 
I 
I 
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Figuur 3.4: Het houding-gedrag model. 

Predictoren 

Cogniticvc variahckn 
( nonnl.'n en waardcn ): 

Over woncn etc. 
V crgl'I ij king 
Vcnvachtingcn 

Affccticvc ,·ar. (cmotic!:>): 
• Syrnholcn 
• Herinncringcn 
• Emotionclc waarde 
• Esthctick 

Conaticvc , ariahckn 
( gcdragsi ntcntics ): 
• Blijvcn/vcrhuizcn 
• Participatic 
• \\·rp1:rsoonlijkcn 

Criteria 

TLVREDENHLID \A\: 
DE BF\\'O:'\TRS 

( I loudin12 t.o. \. d1: 
\\ l 1011\llll_l!\.'. \ j Ilg) 

Bij de toepassing van evaluatiemethodes, zoals bijvoorbeeld een enquete, is bovenstaand 
model een eerste aanknopingspunt m.b.t. de inhoud van de evaluatiemethode en de 
manier waarop het wordt uitgevoerd. Tevens kan het model dienen als theoretische 
achtergrond bij de analyse van de data. 

Acceptatie van POE in bet bouwproces 
In de inleiding van dit hoofdstuk werd de vraag gesteld: 'Waarom wordt POE in het 
beheer van de Nederlandse woningbouw dan nog niet op zodanige schaal toegepast als de 
beschreven voordelen suggereren?' Daar is natuurlijk moeilijk een antwoord op te geven, 
aangezien de drijfveren van de markt niet altijd duidelijk naar voren komen. In de 
literatuur zijn er echter een aantal redenen beschreven, waarom POE niet altijd met open 
armen werd ontvangen. Deze zijn27

: 

• er heerst een wantrouwen voor enquetes. De meest gebruikte evaluatiemethode voor 
POE is het gebruik van een enquete. Deze wekken echter hoge verwachtingen onder 
de ondervraagden, die Jang niet altijd in deze hoge mate in vervulling gaan. 

26 Uit Francescato, Weidemann & Anderson, J 989 
27 Uit J.C. Yischer, J 989 
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Bovendien is het doen van enquetes een wetenschap op zich; het komt regelmatig 
voor dat de uitkomsten van een enquete niet bruikbaar zijn voor de POE; 

• men denkt dat de prestatiecriteria van POE alleen gebaseerd zijn op het PvE. Ben 
veranderd gebruik van het gebouw zou het toepassen van POE nutteloos maken. Dit 
is echter een misvatting, aangezien ook de eisen en wensen naar aanleiding van dit 
veranderd gebruik meegenomen dienen te warden bij de prestatiecriteria; 

• er heerst een gebrek aan ontvankelijkheid bij de professionals. Architecten en andere 
bouwkundige bouwprofessionals zien POE vaak als kritiek op hun werk. Ze zien het 
niet als een leerproces, waardoor de kwaliteit van hun ontwerpen een omhooggaande 
spiraal beschrijven, maar als een aanval op hun eigen persoon; 

• men heeft het gevoel van nutteloosheid. De uitkomsten van POE kunnen in zulke 
mate negatief zijn dat een onmiddellijke feedback naar het bestaande gebouw 
onmogelijk is. De middellange en de lange termijn voordelen zijn echter nog steeds 
aanwezig; 

• er is geen onmiddellijke verbetering. Dit zelfde geldt voor de pay-off. Wanneer er 
geen directe mogelijkheden zijn om het bestaande gebouw te verbeteren, ziet de 
eigenaar (meestal degene die de POE betaald) geen directe pay-off. De voordelen die 
het op middellange en lange termijn kan opleveren, leveren geen directe voordelen 
voor de eigenaar op; 

• de eigenaar, die voor de POE betaald, ziet vaak niet het verband tussen een 
kwalitatief beter gebouw en de voordelen op kostengebied. Dit is ook zeer moeilijk 
aan te tonen, zeker op de korte termijn. Op langere termijn zal het verband zich 
manifesteren door een betere verhuurbaarheid, snellere verkoop, minder vandalisme, 
makkelijker facility management en een hogere productiviteit bij werknemers. 

Er is een lijst van argumenten aan te voeren die de mogelijke nadelen belichten bij het 
NIET toepassen van POE28

. 

• De termijnvoordelen zijn er niet; stilstaan is achteruitgaan en dat heeft ook invloed op 
de winsten de door het leerproces gerealiseerd warden. 

• Ben achteruitgang van de gezondheid, veiligheid en tevredenheid van de gebruiker. 
• Ben versnelling in het verouderingsproces van het gebouw. 
• Ben hoger aantal organisationele, facilitaire beperkingen. 
• Blind zijn voor zich manifesterende problemen. 
• Crisismanagement. 
• Duurdere oplossingen voor gerezen problemen. 
• De omgeving wordt gezien als een kostenfactor (dee! van het probleem) in plaats van 

een winstfactor (dee! van de oplossing). 
• Omzetverlaging door langere leegstand. 

Voordat POE echter geaccepteerd zal warden als onderdeel van het bouwproces zijn er 
nog een aantal andere obstakels die genomen dienen te warden. Er valt onderscheid te 
maken tussen obstakels op het gebied van het toepassen van POE en obstakels op het 
gebied van het GOED toepassen van POE. In tabel 3.4 warden deze obstakels opgesomd. 

28 Uit E.T. White, 1991 
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Ohstakds hij hct tocpasscn van POE's Ohstakcls bij hct GOEi> tocpasscn ,an l'OE's 

• Het openstellen voor de wetgeving 
• Georienteerd op het rapporteren 

• Zondebok 
• Vuile was buitenhangen 

• Reputatie 
• Breuk met de klant 

• Accent op de klagers 
• Geen tijd om het goed te doen 
• Resultaten zijn niet bruikbaar/te 

wetenschappelij k 
• Het proces is intimiderend 

• Bevestigd het logische 

• Toename van regels 

Tabet 3.4: Obstakels bij het toepassen van POE. 

Financieel succes29 

• Slecht gedefinieerde doelstelling 
• Slechte planning 
• Niet getest van tevoren 
• Niet de juiste steekproef 
• Slordige dataverzameling/analyse/rapportage 
• Verkeerde project gekozen voor de evaluatie 
• Prestatiecriteria geen relatie met het probleem 
• Verkeerde meetinstrumenten gebruikt 
• Te snel afgehandeld 
• Bevindingen niet omgevormd tot een actieplan 

Zoals al blijkt is POE vaak niet los te zien van een kosten-baten overweging. Ook vanuit 
het oogpunt van een bouwondememing kan het bijdragen tot het financieel succes van de 
ondememing. Post-occupancy evaluation kan namelijk toegevoegd worden aan de lijst 
van diensten, die de ondememing aanbiedt aan de klant. Dit kan additionele inkomsten 
opleveren. Tevens verhoogt de kennis van POE de efficiency van het bouwproces en 
zorgt het voor een betere productontwikkeling. Bovendien kan POE gebruikt worden als 
een instrument in de concurrentiestrijd met andere bouwbedrijven. 

29 Uit E.T. White. 1988 
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3.3.3 Het evaluatieproces 

Het implementeren van POE vergt een systematische aanpak. Daarvoor is er een 'Post
occupancy evaluation process modei30 opgesteld (zie figuur 3.5). 

l\in·au 1: lndicaticf 

i\inau 2: On<lcrzockcnd 

l\inau 3: Diagnose 

Fase 1 

Planning 

Planning 

Planning 

1.1 
Haalbaarheids
studie 

1.2 
Planning van de 
middelen 

1.3 
Het 
onderzoeksplan 

Figuur 3.5 : Post-occupancy evaluation procesmodel. 

Fue2 

Uitvoering 

Uitvoering 

Uitvoering 

2.1 
Het opstarten 
van het 
dataverzame
lingsproces 

2.2 
Het managen 
van de 
evaluatieproce
dures 

2.3 
Het analyseren 
van de data 

Toepassing 

Toepassing 

Toepassing 

3.1 
Het rapporteren 
van de 
bevindingen 

3.2 
Het doen van 
aanbevelingen 

3.3 
Evalueren van 
aanpassingen 

Zoals in het model beschreven is, kan POE op drie niveaus warden toegepast. De drie 
niveaus van diepgang zijn: 
• indicatieve POE's geven een indicatie ten aanzien van de belangrijkste sterke en 

zwakke punten van de prestaties van een bepaald gebouw. Deze POE bestaat meestal 
uit een rondgang door het gebouw en het interviewen van mensen met bepaalde 
kennis van zaken; 

• onderzoekende POE's gaan dieper op het onderzoek in d.m.v. expliciet vastgestelde 
objectieve evaluatiecriteria; 

30 Uit W.F.E. Preiser, 1989 
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• diagnose stellende POE's vragen meer inzet, geld en tijd. Bij deze vorm van POE 
wordt gebruikt gemaakt van meer geavanceerde evaluatietechnieken. Diagnose 
stellende POE's leggen de relatie tussen fysieke omgevingsfactoren en subjectieve 
antwoorden van de gebruikers. Hiermee wordt de betrouwbaarheid van de gegevens 
gewaarborgd. 

Bovendien kan POE in 3 fases worden opgedeeld (zie figuur 3.6). Deze fases zijn: 
• Planning 
• Uitvoering 
• Toepassing Toekomstige projecten 

Planning 
In de eerste fase staat de planning van de POE centraaJ. De 
planning bestaat uit drie stappen, die achtereenvolgens 
doorlopen worden. De eerste stap, de haalbaarheidsstudie, 
markeert het begin van het POE-project. Tijdens deze studie 
wordt de context van het project vastgesteld. Hierbij gaat het 
om het vaststellen van het doe! van het onderzoek en de 
daarbij behorende aanpak. De eigenaar/klant speelt een 

Post-occupancy 

grote rol. Het doe! van het onderzoek dient door de 
klant gedragen te worden. Tevens bepaalt de 
klant de randvoorwaarden van het POE 
project. In het contract met de klant 
staan deze randvoorwaarden 
beschreven in de vorm van 
een budget en een 

evaluation 

POE onderzoek 

tijdslimiet 
waarbinnen het 
onderzoek zich zal 
dienen te begeven. 
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Deze 
randvoorwaarden 
bepalen daardoor in 
grote mate indirect 
ook de diepte van het 
onderzoek. 
Deze stap resulteert in 
een projectvoorstel, 
een contract met de 
eigenaar/klant en de 
aanzet tot de volgende 
stap, de planning van 
de middelen. 
Het doe! van deze 
stap is het organiseren 
van de middelen, die 

Planning 

Haalbaarheids-
studie 

Planning van q 
middelen 

Onderzoeksplan 

Figuur 3.6: Het POE-proces. 
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nodig zijn om het hele proces zo effectief mogelijk uit te kunnen voeren. Ook zorgt het 
voor draagvlak op alle niveaus van de organisatie van de eigenaar/klant. Tijdens deze 
stap in het project wordt een managementplan opgesteld, waarin een tijdsplanning, een 
kostenplanning en een personele planning is opgenomen. De stap resulteert in een 
werkplan voor het POE projectteam, een werkbudget uitgesplitst naar activiteiten en een 
eerste opzet van het eindrapport. Daama volgt de laatste stap in de planningsfase, het 
onderzoeksplan. 

Het onderzoekplan dient zodanig opgesteld te worden, dat de resultaten verkregen uit het 
onderzoek ook de gevraagde zijn. Bovendien dient de methodologie, statistisch gezien, 
betrouwbare en representatieve uitkomsten met zich mee te brengen. In het 
onderzoeksplan zullen, naast de prestatiecriteria, ook de manier van dataverzameling en 
analyse opgenomen worden. Kwaliteitsprocedures en onderzoeksinstrumenten behoren 
ook tot dit onderzoeksplan. Elk teamlid krijgt een bepaald onderzoeksgebied binnen het 
hele project. Deze stap resulteert in een inteme dataverzameling met betrekking tot het 
gebouw, een duidelijk onderzoeksplan en het acquisiteren van de benodigde middelen. 

Voordat naar de volgende fase in het project overgegaan kan worden, kan er een totaal 
POE-werkplan opgesteld worden. Figuur 3.7 laat zien uit welke onderdelen het POE
werkplan bestaat. 

POE-wcrkplan 

• Doe! 

• Gebouwen 
• Prestatiecri teria 
• Diepgang 
• Instrumenten 
• Participanten 
• Tijd 

• Kosten 
• Rapporteren 
• Toepassing 

Figuur 3.7: Het totale POE-werkplan31
. 

• Waarom gaan we POE toepassen? Wat hoop je ermee te bereiken? Het bepalen van 
het doel van POE is de meest strategische beslissing die gemaakt dient te worden. 
Vanuit het doel kunnen alle andere beslissingen afgeleid worden. 

• Meestal is het duidelijk welk gebouw bestudeerd zal worden, maar in sommige 
gevallen zal een selectie plaats vinden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een 
organisatie, die meerdere gebouwen verhuurd. Op basis van het doel kan dan bepaald 
worden, welke gebouwen geselecteerd dienen te worden. Dient het een representatief 
gebouw te zijn voor het hele bezit of juist een uitzonderlijk geval dat extreme 
uitkomsten oplevert. 

"Uit E.T. Whi te. 199 1 
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• Welke prestatiecriteria zullen er gemeten warden? 
• Welke specifieke prestaties zijn van belang voor het doel van het onderzoek? De 

beslissing welke prestatiecriteria zullen warden meegenomen is, naast het doel van 
het onderzoek, athankelijk van het bouwproject, de tijd en de kosten waarbinnen het 
POE onderzoek zich afspeelt. 

• De diepgang van het onderzoek wordt bepaald door het doel, het bouwproject, de tijd 
en de kosten waarbinnen de POE zich afspeelt. Bovendien spelen de prestatiecriteria 
een grate rol bij het bepalen van de diepgang van het onderzoek. Is het doel van het 
onderzoek een globaal beeld krijgen van de mogelijke problemen in het gebouw en is 
het budget krap, dan kan er het best gekozen warden voor een aftastend, informeel 
onderzoek. Daarentegen schrijven heel specifieke prestatiecriteria een diepgaand 
onderzoek voor. De diepgang van het onderzoek is erg bepalend voor de planning, 
uitvoering en toepassing van het project. Dit is ook in het model te zien (zie figuur 
3.6). Er zijn globaal gezien 3 niveaus: indicatief, onderzoekend en diagnose stellend. 

• Al deze vorige aspecten zijn van invloed op de evaluatiemethodes die gebruikt 
kunnen warden. Er zijn verschillende evaluatiemethodes die de prestatiecriteria 
kunnen meten, maar het is meestal niet mogelijk om ze allemaal toe te passen in een 
enkel onderzoek. Sommige methodes zijn meer geschikt voor bepaalde criteria dan 
andere. Op basis van de geschiktheid van de methodes kunnen keuzes gemaakt 
warden t.a.v. de bruikbaarheid. De bruikbaarheid wordt tevens bepaald door de 
kosten en de tijd die het met zich meebrengt. 

• Ben belangrijke factor is de bepaling van de participanten aan het onderzoek. Wie 
dient het onderzoek uit te voeren? Wie is gei'nteresseerd in de uitkomsten van het 
onderzoek? Welke gebruikers en hoeveel kunnen we betrekken bij de 
dataverzameling? Buiten de andere aspecten als tijd, kosten en het doel van het 
onderzoek, bepalen al deze vragen de participanten van het onderzoek. 

• Tijd en planning hebben een groat effect op het onderzoek. Ben slechte planning kan 
het succes van het onderzoek teniet doen gaan. Vragen als wanneer de POE het beste 
gedaan kan warden, voor hoe Jang en hoe vaak spelen een grate rol bij de planning. 
De tijdslimiet wordt vaak bepaald door de opdrachtgever en wordt bei'nvloed door de 
kosten die de POE met zich meebrengt. 

• Het kostenplaatje van het geheel is voor de opdrachtgever erg belangrijk. Het is vaak 
een beperkende factor, omdat het terugwin-effect moeilijk vast te stellen is. Het 
projectteam volgt de budgetplanning dat is vastgesteld, zodat ze tijdens het onderzoek 
niet voor onverwachte uitgaven komt te staan. 

• Tijdens de planning van POE zal er ook nagedacht warden over de methode van 
rapporteren. Hoe formeel moet het er gerapporteerd warden. Dient er een schriftelijk 
rapport opgesteld te warden met daarin de bevindingen? Naar wie moet er 
gerapporteerd warden, wie heeft er baat bij? 

• Het laatste aspect in het totale werkplan is de beslissing t.a.v. de toepassing van de 
bevindingen van de POE. Normaal gesproken zal het bedenken van oplossingen voor 
de bevindingen automatisch deel uitmaken van de afronding van het project. Het is 
echter belangrijk om er bij de voorbereiding van het werkplan over na te denken als 
een soort feedback of finetuning van het doel van het project. 
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Uitvoering 
Tijdens de uitvoering staat het verzamelen en analyseren van data centraal. De 
belangrijkste punten zijn het zorgen van kwalitatief goede data, coordinatie van de 
activiteiten en het behouden van goed contact met de eigenaar/klant. Deze fase bestaat uit 
de 3 stappen, nl. : het opstarten van het proces van het ter plekke verzamelen van data, het 
managen van de evaluatieprocedures en het analyseren van data. 

Tijdens het opstarten van het evaluatieproces wordt het team en de organisatie van de 
eigenaar/klant voorbereid op de POE activiteiten. Tevens worden de tijd en locatie van de 
POE activiteiten gecoordineerd zodat de organisatie van de eigenaar/klant er zo min 
mogelijk door wordt gestoord en normaal kan blijven functioneren. Dit resulteert in 
logistieke ondersteuning ter plaatse, finetuning van het onderzoeksplan en de procedures, 
het informeren van de gebruikers van het gebouw en het vastzetten van het uiteindelijke 
werkplan. 

In de volgende stap, het managen van het evaluatieproces, wordt er zorg voor gedragen 
dat de resultaten verkregen uit het onderzoek ook de gevraagde zijn. Bovendien dient de 
methodologie, statistisch gezien, geloofwaardige uitkomsten met zich mee te brengen. De 
data, verkregen tijdens deze stap, zal in de volgende stap geanalyseerd worden. 

Tijdens de laatste stap wordt de data geanalyseerd en verwerkt tot bruikbare gegevens die 
inzicht geven op de prestaties van het gebouw. De bevindingen worden gei'nterpreteerd; 
verbanden worden gelegd. Daama zal overgegaan worden op de volgende fase in het 
proces, nl. de toepassing van de gegevens uit de POE. 

Toepassing 
In deze fase worden de bevindingen gerapporteerd, conclusies getrokken, aanbevelingen 
gedaan en eventueel de daarop volgende aanpassingen geevalueerd. De bevindingen 
worden opgenomen in het eindrapport. Hierin wordt ook aangegeven waar de prioriteiten 
liggen m.b.t. de eventuele aanpassingen aan het gebouw. De stappen waaruit deze fase is 
opgebouwd, zijn dan ook: het rapporteren van bevindingen, het doen van aanbevelingen 
en het evalueren van de aanpassingen. 

Tijdens het rapporteren van de bevindingen is het belangrijk dat er duidelijk naar de 
verwachtingen en het niveau van de eigenaar/klant wordt gecommuniceerd. De gegevens 
moeten duidelijk en accuraat zijn. Na goedkeuring van de eigenaar/klant kan er een 
eindrapport opgesteld worden. 

De volgende stap is het doen van aanbevelingen zodat er een duidelijke feedback, maar 
ook feedforward, ontstaat naar dit project maar ook erop volgende projecten. Hierbij 
kunnen er verschillende altematieven belicht worden en met de klant besproken worden. 
Bovendien dient de eigenaar/klant betrokken te worden in de prioriteitenstelling en in 
aanvullend onderzoek waar dat wenselijk zou zijn. 
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POST-OCCU PANCY EVALUATION 

Het evalueren van de aanpassingen is de laatste stap in de levenscyclus van het POE 
project. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de feedback en het leerproces zo groot 
mogelijk zijn. Het project kan hiermee afgesloten worden, de informatie doorgegeven aan 
de organisatie van de eigenaar/klant, het bouwprojectteam, facility managers e.d. 

3.4 POE bij De Muzen en het Picassohof 
Aan de hand van het POE-proces (figuur 3.6), zullen de complexen De Muzen en het 
Picassohof geevalueerd worden. Centraal thema van deze evaluatie is de flexibiliteit van 
een aantal van de woningen bij deze complexen. 
Het belangrijkste doel van deze POE is dan ook onderzoek doen naar de tevredenheid van 
de gebruikers met de flexibiliteit van hun woning. Daamaast staat de algehele 
tevredenheid van de huurders centraal. De tevredenheid van de bewoners van de flexibele 
woningen worden vergeleken met de tevredenheid van de bewoners van de gewone 
woningen. Deze POE is op onderzoekend niveau. Er wordt ingegaan op een specifiek 
kenmerk van de gebouwen, de flexibiliteit. 
Aan de hand van de verschillende vormen van flexibiliteit die in het vorige hoofdstuk zijn 
vastgesteld en de verschillende facetten van de woonsituatie is een conceptueel model 
opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dater een verband is tussen de tevredenheid met 
flexibiliteit en de tevredenheid met de totale woonsituatie. 
De evaluatie is vooral gericht op de discrepantie tussen de perceptie van de gebruiker en 
de daadwerklijke gebouwprestaties. De perceptie van de gebruiker is in kaart gebracht 
midddels het uitzetten van een enquete onder de bewoners van de twee complexen. De 
enquete is gebaseerd op het conceptueel model. Hun houding t.o.v. de woonomsituatie 
was hierbij het uitgangspunt. 
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4 

Opzet onderzoek 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal de opzet van het onderzoek bij De Muzen en het Picassohof met 
behulp van POE warden belicht. Eerst zal een korte beschrijving van de twee complexen 
warden gegeven. Daama volgt het POE werkplan. Het werkplan is de afronding van de 
eerste stap, de planning (zie figuur 3.6). In hoofdstuk 5 volgen dan ook de bevindingen 
van de POE. Dit hoort bij de volgende stap, de uitvoering. In hoofdstuk 6 zullen de 
conclusies t.a.v. de POE getrokken warden, dit is de toepassingsfase. 

4.2 Implementatie POE 
Zoals gezegd zullen de complexen De Muzen en het Picassohof m.b. v. POE geevalueerd 
warden. Hieronder volgt eerst een korte omschrijving van beide complexen waama het 
werkplan van de evaluatie doorlopen wordt. Vervolgens wordt in het kort de uitvoering 
besproken. 

4.2.1 De complexen 

Vanuit SWS kwam de vraag om de complexen De Muzen en het Picassohof te 
onderzoeken om te kijken hoe de bewoners met de flexibiliteit 
van de woning om gaan en wat hun waardering t.a.v. de 
flexibiliteit van de woning is. 

DeMuzen 
De Muzen is ontworpen door het 
architectenbureau Magis en Van 
Den Berg Architecten Eindhoven
Helmond. De wijk waarin De 
Muzen staan is ruim opgezet en 
kent veel groen. Langs de 
Kennedylaan, de verkeersader van 
het centrum naar het noorden is 

woonbmer 

~-hq 
afwisselend hoog- en laagbouw gesitueerd. De Muzen omvat 
in totaal 306 appartementen, verdeeld over 6 identieke 
flatgebouwen. Elke van deze gebouwen is op dezelfde manier 
samengesteld: 5 Iagen die samen 35 appartementen herbergen 

Figuur 4.1 : De Muzen. 
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en een deel van 8 lagen die samen 16 appartementen tellen. Elk gebouw kent maar Eefst 
18 verschHlende woningtypen (zie figuur 4.1 voor een van de typen). Deze varieren van 
een volkomen vrij in te delen appartement metals enige gegeven een douche, toilet en 
keukenblok met een huur van€ 366,- (fl 740,45), tot en met een volledig afgewerkt 
appartement met twee slaapkamers met een huur van€ 376,- (fl 828,60). 
Het idee achter De Muzen is gebaseerd op het volgende citaat: 

De naam De Muzen staat voor het genieten van de mooie dingen van het !even. Maar ook 
voor het eigenzinnige, je !even inrichten naar je eigen wil en verlangens. 
Het is passend als een jas, eigentijds. Voor creatieve mensen met een eigen kijk op wonen32

. 

Bij het ontwerp stonden een aantal uitgangspunten centraal; deze staan in tabel 4.1 
weergegeven. 

l'itgangspuntcn Oplossing 

• Hogere binding (minder verloop) • 
• Klant centraal stellen • 
• Geluidsisolatie • 
• Esthetiek • 

• Sociale controle/veiligheid • 
• Inpassen in gebied • 
• Brandveiligheid • 
• Geschikt voor rolstoelgebruikers • 

• Energiezuinig • 
• Gelijkwaardig aan het vorige complex • 

Tabel 4.1 : Uitgangspunten ontwerp De Muzen. 

Indelingsvrijheid d.m.v. vaste kern 
Laten inrichten naar eigen wil en verlangens 
Glazen schermen 
Glazen schermen, twee kleuren steen, 
verschillende hoogtes 
Glazen schermen, video-installatie ingang 
Kop 8 hoog, staart 5 hoog 
Ventilatiesysteem, rookmelders 
Afmetingen, wand tussen wc + douche 
verwijderbaar 
W armteterugwin-installatie 
Aantal en oppervlak 

Het globale woonprogramma van alle woningen is als volgt: 
• woonkamer - balkon (eventueel bereikbaar vanuit slaapkamer 2); 
• keuken; 
• slaapkamer 1 (hoofdslaapkamer, min. 3 meter breed); 
• slaapkamer 2 (eventueel te combineren met wonen); 
• natte eel (eventueel bereikbaar vanuit slaapkamer 1); 
• hal/entree (+ garderobe); 
• toilet (eventueel, in later stadium, te combineren met natte eel, indien gewenst vanuit 

individuele woningaanpassingen); 
• C.V.-kast + bergkast (bij voorkeur aan gevel i.v.m. droogtrommel); 
• meterkast (deur aan galerij i.v.m. bereikbaarheid door N.R.E.). 

In De Muzen zijn twee vormen van flexibiliteit zeker aanwezig, te weten functionele 
flexibiliteit en indelingsflexibiliteit. De functionele flexibiliteit is terug te vinden in de 
neutraliteit van de ruimtes (of ruimte in het geval van de vrij indeelbare woning). Er 

32 Yan de videoband "De M uzen" van Woningstichting SWS. 
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bestaat een grote vrijheid ten aanzien van het 
huisvesten van de verschillende functies in de 
woningen. De indelingsflexibiliteit is terug te 
vinden in de lay-out van de woning. De 
installaties staan los van de niet-dragende 
wanden. Middels de kem in het midden is 
getracht het de huurders te vergemakkelijken; 
deze vormt al een soort van afscheiding tussen 
de verschillende delen van de woning waardoor 
de huurder minder snel de noodzaak voelt 

OPZET ONDERZOEK 

wanden te plaatsen. Huurders hebben een Clllree 

redelijke vrijheid in het verwijderen/toevoegen 
van niet dragende wandJ·es e.d. BiJ. de -sot-u,-w.-
oplevering dient echter alles weer in oude staat =' E . ;[ 
achter gelaten te worden. In de vrij indeelbare ~ 
woning is de lay-out zelfs helemaal Figuur 4.2: Vrij indeelbare woning. 

opengelaten. Er is ook een zekere mate van volume flexibiliteit terug te vinden in het 
gebouw door middel van overdimensionering. Een woning met een breedte van meer dan 
6 meter is flexibeler33

, makkelijker te herindelen. De woningen in De Muzen zijn 7,25 
meter breed. In het Bouwbesluit staat aangegeven dat het totale verblijfsgebied meer dan 
24 m2 dient te zijn. De woningen in De Muzen hebben een verblijfsgebied van meer dan 
60 m2

. In het geval van De Muzen is er dus te spreken van 'aanpasbare woningen' (zie 
hoofdstuk 2, pag. 33). Des te meer omdat alle woningen te bereiken zijn met de lift 
(behalve de vrij indeelbare woningen, deze zijn alleen bereikbaar middels een steektrap). 
Ook de afmetingen van de breedte van de deuren e.d. zijn gebaseerd op de minimale 
afmetingen voorgeschreven door Het Seniorenlabel, zodat de levensloopbestendigheid 
gewaarborgd wordt. Figuur 4.2 laat de plattegrond van een vrij indeelbare woning bij De 
Muzen zien. 

Het Picassohof 
Het Picassohof is 
ontworpen door het 
toenmalige 
architectenbureau Olphen & 
De Jong Architecten. Het 
Picassohof omvat 78 
woningen van 
Woningstichting SWS. 

Deze woningen zijn gerealiseerd in verschillende typen 
(zie figuur 4.3 voor een van de typen). Het complex 
omvat 7 eengezinswoningen, die voor dit onderzoek 
niet relevant zijn, en 71 gestapelde woningen. Op de 
eerste verdieping van de gestapelde bouw liggen de in 
het totaal 17 experimentele woningen. De huur van deze 
woningen is€ 344,- (fl 758,08) t.o.v. soortgelijke 

33 Uit SKW Certificatie 'Handboek Woonkeur' . 2000 
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Figuur 4.3: Het Picassohof. 
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woningen in dit complex met een huur van€ 374,- (fl 824,19). Uitgangspunt van dit 
experiment naar flexibele woningbouw is het volgende. 

In de huidige maatschappij is een tendens naar verdere individualisering waar te nemen. 
Die tendens is ook herkenbaar in de groeiende vraag naar flexibel indeelbare 
woningplattegronden. Een andere invloed die te maken heeft met het 'waarom' van dit 
experiment, is het feit dat steeds meer mensen in hun woning gaan knutselen, zowel die 
mensen die zelf een woning bezitten als die mensen die een woning huren. Steeds meer 
mensen wensen hun woning naar eigen smaak en behoefte aan te passen. Voor 
Woningstichting SWS zijn er nog veel andere experimentele achtergronden te melden. In 
de eerste plaats is het interessant om met dit experiment antwoord te krijgen op de vraag: 
Hoe kunnen wij de sociale huurwoningen zodanig 'onaf en veranderbaar bouwen, dat 
tegemoet kan worden gekomen aan keuzevrijheid voor de eerste en de volgende bewoners 
ten aanzien van woningindeling en uitrustingsniveau34

. 

Aan het ontwerp lagen de uitgangspunten ten grondslag die in tabel 4.2 staan 
weergegeven. 

ll itgangspunten Oplossingen 

• Beschutting tegen omgevingssituatie • Bebouwing rond open hof 
• Zeggenschapbewoners/keuzevrijheid • Indelingsvrijheid 
• Veel licht • Veel glas 
• Geschikte bebouwing voor situatie • Galerij en portiekontsluiting (mix) 

Tabel 4.2: Uitgangpunten ontwerp het Picassohof. 

Het globale ontwerp is gebaseerd op de volgende punten: 
• drager op een stramien van 4.00 x 2.40 m.; 
• eenvoudige dragend betonconstructie (lage kostprijs); 
• woonruimtes aan open hof. 

In het Picassohof is er veel duidelijker onderscheid 
tussen de vrij indeelbare woningen (VIW) en de 
'gewone' woningen (OW); in de gewone woningen is 
er nauwelijks sprake van ruimtelijke en 
indelingsflexibiliteit. In de vrij indeelbare woningen 
(zie figuur 4.4) zijn deze vormen wel aanwezig. De 
vrij indeelbare woning heeft een neutrale ruimte met 
een grote indelingsvrijheid door de plaatsing van de 
installaties als een harde kern waar omheen de 
mogelijke ruimtes geschakeerd kunnen worden. 

-----870-----~ 

Ook in deze woningen is er sprake van een zekere 
mate van volume flexibiliteit door middel van 
overdimensionering. De woningen zijn 8,8 meter 
breed en hebben een verblijfsgebied van 69 m2

• Toch 
is er in het geval van het Picassohof geen sprake van 

balcon 

Figuur 4.4: Vrij indeelbare woning. 

34 Uit de folder "52 wooneenheden en 78 woningen Kempensebaan Ei ndhoven" van Woningstichting SWS 
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'aanpasbare woningen'. De woningen zijn minder levensloopbestendig. Er zit 
bijvoorbeeld geen lift in het gebouw. 

Beide gebouwen scoren slecht op belevingsflexibiliteit. Dit is echter in Nederland 
moeilijk toe te passen, doordat de Welstandscommissie strenge regels hanteert. De 
strakke wetgeving staat in dit geval de flexibiliteit in de weg. Ook is de 
volumeflexibiliteit beperkt gebleven tot het overdimensioneren van de woningen. Van 
aanbouw- en afstotingsflexibiliteit is geen sprake. 

4.2.2 De opzet 

Met het POE-werkplan als onderlegger zal voor De Muzen en het Picassohof de 
planningfase doorlopen worden. 

Het doel 
Het belangrijkste doe] is onderzoek doen naar de tevredenheid van de huurders met de 
flexibiliteit van het gebouw. Hierbij wordt er gekeken naar het verschil in tevredenheid 
bij de bewoners van flexibele woningen en bewoners van 'gewone' woningen. De 
uitkomsten van de POE dienen als aanbeveling bij nieuwe flexibele 
woningbouwprojecten. Daamaast staat de algehele tevredenheid van de huurders centraal. 
Deze POE is op onderzoekend niveau. Er wordt ingegaan op een specifiek kenmerk van 
de gebouwen, de flexibiliteit. 

De complexen 
De POE zal worden toegepast op de wooncomplexen De Muzen en het Picassohof. Deze 
complexen bestaan in totaal uit 384 woningen, waarvan er 53 vrij indeelbaar zijn (slechts 
51 woningen zijn geschikt voor dit onderzoek). De Muzen en het Picassohof zijn 
wooncomplexen in eigendom van SWS, waarin een woonproject is gestart in het kader 
van flexibel bouwen. In beide wooncomplexen zijn vrij indeelbare woningen, maar ook 
'gewone' woningen gesitueerd. Daardoor is het mogelijk om een vergelijking te maken 
tussen de tevredenheid van de huurders van de 'gewone' woningen en de huurders van de 
vrij indeelbare woningen. De huurders van de 'gewone ' woningen dienen hierbij als 
referentiegroep. Bovendien kan er een zekere tijdsontwikkeling meegenomen worden. 
Het Picassohof is voor het eerst bewoond in 1988, De Muzen in 1998. Wat zijn de 
ervaringen met het eerste complex? Hoe hebben deze leermomenten weerslag gevonden 
bij het tweede project? Hoe is het experiment met flexibiliteit in beide complexen 
uitgevoerd? En is er verschil in tevredenheid tussen de bewoners van het oude complex 
en het nieuwe complex t.a.v . de flexibiliteit van de woning? 

De prestatiecriteria 
Voor een onderzoekende POE is het niet noodzakelijk om duidelijke prestatiecriteria op 
te stellen. Het gaat om een verkenning van de tevredenheid van de bewoners met de 
woonsituatie en de flexibiliteit van de woning in het bijzonder. Uitgangspunt hierbij is dat 
er een verband is tussen de tevredenheid met de flexibiliteit en de tevredenheid met de 
woonsituatie. De kwaliteit van de woonsituatie is de onafhankelijke variabele; de 
tevredenheid met de flexibiliteit van de woning de afhankelijke variabele. De kwaliteit 
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van de woonsituatie wordt bepaald door de woning, het gebouw en de omgeving, maar 
ook door externe invloeden als de dienstverlening van SWS en de 
prijs/kwaliteitsverhouding. De factor tevredenheidflexibiliteit is opgebouwd uit de 
werkelijke tevredenheid met de verschillende flexibiliteitsaspecten die aanwezig zijn in 
de woning. Deze flexibiliteitsaspecten zijn de mogelijkheid om zelf binnenwanden te 
plaatsen, eigen keuze aan bouwmaterialen (indelingsflexibiliteit), het bepalen van de 
plaats van de verschillende activiteiten en het tussentijds kunnen veranderen van de 
indeling (functionele flexibiliteit). 
Zoals uit het conceptueel model (zie figuur 4.5) blijkt, is de verwachting dat de 
variabelen van de factor tevredenheid woonsituatie verbanden vertonen met de variabelen 
van de factor tevredenheidflexibiliteit. Dit werkt beide kanten op. In de eerste plaats 
kunnen de flexibiliteitsaspecten zorgen voor een grotere satisfactie met de woonsituatie. 
Maar de tevredenheid met de woonsituatie kan ook voor een hogere tevredenheid met de 
flexibiliteit zorgen. De kwaliteit van de algehele woonsituatie dient eerst een basisniveau 
te hebben, voordat de bewoner gaat letten op de mate van flexibiliteit van de woning. 
De mate van flexibiliteit speelt als een onafhankelijke variabele dan ook een rol bij de 
tevredenheid met de flexibiliteit en dus indirect ook bij de tevredenheid met de 
woonsi tuatie. 

Tcncdcnhcid woonsituatic 

:\late mo flcxihilitcit 

Figuur 4.5: Het conceptueel model. 

i i i Tc, rcdcnhcid tlcxihilitcit 

I KenL flexibiliteit 

Gebruik tlexibiliteit 

Structurele variabelen 

Daarnaast zijn er een aantal intermediaire variabelen. Dit zijn bijvoorbeeld de structurele 
kenmerken. Het verband tussen de tevredenheid met de kwaliteit van de woonsituatie en 
de flexibiliteit is afhankelijk van de huishoudenskenmerken van de bewoner. Deze zijn 
bijvoorbeeld de huishoudsamenstelling, inkomen, leeftijd e.d. Ook de kennis over en het 
gebruik van de flexibiliteit spelen een rol als intermediaire variabele. De factor kennis 
bestaat uit een aantal delen, zoals het bekend zijn met de flexibiliteit van de woning, de 
gekregen voorlichting, het gemis aan voorlichting e.d. Bij de factor gebruik wordt 
gekeken hoe de huurders hun woning hebben ingericht. Het conceptueel model laat deze 
factoren en hun samenhang zien. 
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Dit model heeft als basis gediend voor de enquete die is uitgezet. Aan elke factor hangen 
variabelen (bijlage VII) die als leidraad hebben gediend bij het opstellen van de enquete. 

Evaluatiemethodes 
De POE is gebaseerd op de acties van het individu op de omgeving en de evaluatie van de 
omgeving. Hoe ervaren huurders de omgeving en hoe proberen ze de woning te 
veranderen door gebruik te maken van de flexibiliteit van de woning? In tabel 3.3 is 
aangegeven welke methodes het beste aansluiten bij bepaalde data types. 
Discrete observatie zal echter niet toepasbaar zijn. Schending van de privacy is hiervoor 
een belangrijke reden. Het trade-off spel is minder bruikbaar bij een POE op 
onderzoekend niveau. Deze methode is gebruikelijker bij indicatieve POE's, omdat de 
vraagstelling daarbij een open karakter heeft. Bij indirecte methodes kan gedacht worden 
aan rondgangen door de gebouwen en andere objectieve evaluatiemethodes als het 
verzamelen van cijfermateriaal, tekeningen e.d. Het stellen van vragen naar kenmerken 
van de gebruiker, maar ook het vragen naar waarderingen van de gebruiker kan 
gecombineerd worden in een integrale enquete. Het conceptueel model heeft als basis 
gediend bij het opstellen van deze enquete (zie Bijlage V). 

Participanten 
Voor de objectieve omgevingskenmerken kan gebruik gemaakt worden van de kennis van 
de medewerkers van SWS. Hierbij valt te denken aan de projectleider voor bijvoorbeeld 
het Programma van Eisen, de data-analyst van SWS en de medewerkers van rayon Oost, 
het rayon waarin beide complexen gesitueerd zijn. 
De tevredenheid met de woonsituatie wordt bei"nvloed door de huishoudenskenmerken 
van de huurders. Deze informatie kan deels aan de huurder worden gevraagd en deels uit 
de inteme informatie van SWS worden gehaald. Hierbij zullen alle huurders van beide 
complexen bij betrokken worden, zodat een zo betrouwbaar mogelijke analyse uitgevoerd 
kan worden. Het gaat in totaal om 384 woningen en dus participanten. In De Muzen zijn 
echter 96 woningen geschikt voor senioren. Deze groep participanten is niet vergelijkbaar 
met de bewoners van de flexibele woningen en zal niet meegenomen worden bij de 
evaluatie. Afgezien van de senioren is de steekproefomvang dan 288 participanten groot, 
waarvan 51 participanten van de vrij indeelbare woningen. Andere verschillen tussen De 
Muzen en het Picassohof zijn de leeftijdsgrens en het aantal personen. Bij De Muzen ligt 
de leeftijdsgrens bij 23 jaar (starters en doorstromers), bij het Picassohof kun je 
aanmerking komen als je tussen de 18 en 64 jaar bent (alleen starters). De woningen in 
De Muzen zijn geschikt voor maximaal 2 personen, de woningen in het Picassohof voor 
maximaal 3 personen . 
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Het POE-werkplan ziet er als volgt uit: 

POE-\\ L·rkplan Omschrij, ing 
Doel 
Gebouwen 
Prestatiecriteria 
Diepgang 
Instrumenten 

Participanten 

Tijd 
Kosten 
Rapporteren 
Toepassing 

De tevredenheid van de huurders met de flexibiliteit van het gebouw 
De Muzen en het Picassohof 
Flexibiliteit en woonsituatie 
Onderzoekend ni veau 
Acties van het individu die de omgeving be"invloeden: 
• Feitelijk vragen stellen 
De evaluatie van de omgeving: 
• Het vragen naar waarderingen 
• Rondgang 
Medewerkers SWS 
• Bewoners van De Muzen 
• Bewoners van het Picassohof 
Van september tot maart 
+/-€ 3000,= 
Onderzoeksverslag 
Richtlijnen en aanbevelingen opstellen voor toekomstige flexibele 
wonin bouw ro·ecten 

Tabel 4.3: Het POE-werkplan voor De Muzen en het Picassohof. 

4.2.3 De uitvoering 

Voor de gegevens die nodig zijn van de respondenten is een enquete opgesteld (zie 
bijlage V). Deze enquete is gebaseerd op het conceptueel model, zoals deze beschreven 
staat in het POE-werkplan. De enquete is afgenomen onder de bewoners van de gewone 
woningen aan de ene kant en de bewoners van de vrij indeelbare woningen aan de andere 
kant. Om de duidelijkheid van de enquete te verhogen is ervoor gekozen om dan ook 
twee aparte enquetes te maken. Onderstaande tabel laat de respons zien. De totale respons 
is ongeveer 45% van de grootte van de proef. De ervaring is dat voor de dikte en het soort 
enquete dit een normale respons is (zie tabel 4.4). 

Getracht is, middels het gedeeltelijk mondeling afnemen van de enquetes, een zo hoog 
mogelijke respons te behalen onder de bewoners van de vrij indeelbare woningen. Het 
gaat hier namelijk om een kleine groep. Om de statistische betrouwbaarheid van de 
uiteindelijke analyse te vergroten was het noodzakelijk deze kleine groep op een meer 
actieve manier te benaderen. Een bijkomend voordeel was een betere kijk op wat voor 
bewoners deze vrij indeelbare woningen betrekken en hoe nu werkelijk met de 
flexibiliteit van de woning wordt omgesprongen. Daamaast was er prijzengeld uitgeloofd 
voor de totale steekproef. Ook dit was om de respons te verhogen. De enquetes voor de 
gewone woningen zijn in de brievenbus gedeponeerd met een brief, waarin werd 
aangegeven wanneer de enquete zou worden opgehaald. Hiermee is ook weer getracht de 
respons te verhogen. Wanneer op de dag dat de enquete werd opgehaald niemand de deur 
open deed, is er vervolgens een brief met een gefrankeerde envelop in de brievenbus 
gedeponeerd met het vriendelijke verzoek om de enquete alsnog op te sturen. 
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lkspons Res pons Groottc procf Pcrccnla~c 

• VIWMuzen • 17 ( 6 mondeling) • 35 • 49% 

• VIW Picassohof • 8 (2 mondeling) • 16 • 50% 

• VIW Totaal • 25 (8 mondeling) • 51 • 49% 

• GWMuzen • 77 • 174 • 44% 

• GW Picassohof • 22 • 54 • 41% 

• GW Totaal • 99 • 228 • 43% 

• Totaal • 124 • 279 • 44% 

Tabel 4.4: De respons. 
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RESULTATEN ONDERZOEK 

Resultaten onderzoek 
In dit hoofdstuk zullen de bevindingen en de verbeterpunten van de evaluatie belicht 
worden. Hoe was de tevredenheid met de woonsituatie? En hoe waardeerde de bewoners 
de flexibiliteit van de woning? Welke aspecten zijn van invloed op deze tevredenheid? En 
welke punten kunnen aangemerkt worden als verbeterpunten in de ogen van de 
bewoners? 

5.1 De bevindingen 
De uit het onderzoek gekregen bevindingen zullen in het onderstaand stuk beschreven 
worden. Hierbij is uitgegaan van het conceptueel model, zoals dat beschreven staat in het 
werkplan, aangezien dit als onderlegger heeft gediend bij het onderzoek onder de 
bewoners van de twee complexen. Het conceptueel model gaat uit van de tevredenheid 
met de woonsituatie (5.1.1), de tevredenheid met de flexibiliteit (5.1.2) en het verband 
daartussen (5.1.3). Daarna zal de mate van flexibiliteit en de tevredenheid van de 
bewoner (5.1.4) uitgelicht worden. Daarop volgend komen de 3 intermediaire variabelen 
aan bod: de kennis over flexibiliteit (5.1.5), het gebruik van flexibiliteit (5.1.6) en de 
structurele kenmerken van de bewoner(s) (5 .1.7). Als laatste worden de bevindingen 
samengevat (5.1.8). 

5.1.1 Tevredenheid met de woonsituatie 

Zo'n 66% van de huurders is tevreden over zijn of haar gehele woonsituatie (zie figuur 
5.1). Voor 53% van de huurders is dit hun eerste woning. Ze hebben nog geen directe 
verhuisplannen. Er is statistisch 
gezien geen significant verschil 

t 60 ;---------------
$3 
5 40 +--------------
(,1 
i.. 

~ 20 +----------

N=ll2 
in tevredenheid tussen de 
bewoners van de gewone 
woningen en de flexibele 
woningen. De belangrijkste 
aspecten van de woning zijn de 
grootte van de woonkamer, de 
relatie van de woonkamer met de 
slaapkamer en het balkon en de 
onderhoudsstaat van de 

Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 

ontevreden tevreden 

buitenkant van de woning. De Waardering 

tevredenheid met het gebouw 
wordt voomamelijk bepaald door Figuur 5.1: Tevredenheid woonsituatie. 
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de bewonerssamenstelling, de veiligheid van de entree, het uiterlijk en de 
onderhoudsstaat van het gebouw. De tevredenheid met de omgeving is afhankelijk van de 
groenvoorzieningen, de veiligheid van de omgeving en de bereikbaarheid van de 
bushalte. De waardering van de dienstverlening van SWS wordt bepaald door de 
klantvriendelijkheid, de snelheid van de reparaties en de telefonische bereikbaarheid. 
Concluderend wordt de tevredenheid met de woonsituatie voornamelijk (voor 21 %) 
bepaald door de tevredenheid met de woning en de dienstverlening van SWS. Blijkbaar 
zijn er nog andere factoren die een grote invloed hebben op de totale woonsituatie. 
De meeste van deze aspecten als bijvoorbeeld de grootte van de woonkamer zijn niet 
alleen de meest bepalende aspecten voor de woonsituatie, maar tevens de meest sterke 
punten van deze twee complexen. De belangrijkste zwakke punten komen vooral voort 
uit de dienstverlening van SWS, met name de snelheid van de reparaties en de 
telefonische bereikbaarheid. Ongeveer 60% van de bewoners was niet tevreden met deze 
twee punten. 

5.1.2 Tevredenheid met de flexibiliteit 

De huurders zijn neutraal tot tevreden over de flexibiliteit van hun woning (zie figuur 
5.2). De mate van tevredenheid met het ene flexibiliteitaspect hangt samen met de mate 
van tevredenheid met het andere aspect (zie tabel 9 van Bijlage VI). In de tabel zijn de 
vier aanwezige flexibiliteitsaspecten weergegeven (elk met een andere kleur). Daaruit 
valt af te lezen dat de waardering van bijvoorbeeld het zelf binnenwanden kunnen 
plaatsen bij de meeste bewoners "neutraal" is. De waardering van het zelf kunnen 
bepalen van de bouwmaterialen is bij de meeste bewoners "tevreden". 

Zeer 
ontvreden 

Ontevreden Neutraal 

Waardering 

Figuur 5.2: Tevredenheid flexibiliteitsaspecten. 

Tevreden Zeer 
tevreden 

N=25 

D Tussentijds veranderen 

□ Keuze activiteiten 

■ Bouwrnaterialen 

■ Binnenwanden 

Maar liefst 80% van de bewoners van de flexibele woningen heeft niet bewust gekozen 
voor de flexibiliteit van de woning. Toch zou 60% van de bewoners als ze zouden 
verhuizen weer kiezen voor een vrij indeelbare woning. Als gekeken wordt naar de 
bewoners van de gewone woningen zou 44% na deze woning kiezen voor een vrij 
indeelbare woning. 
De indelingsflexibiliteit (het zelf kunnen plaatsen van de binnenwanden en het zelf 
kunnen kiezen van de bouwmaterialen) wordt beter gewaardeerd dan de functionele 
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flexibiliteit (het zelf plaatsen van de activiteiten35 en het tussentijds kunnen veranderen 
van de woning). 

In De Muzen wonen vaak nog de eerste bewoners (het complex is in 1998 opgeleverd). 
Bij dit complex is er dus nog geen ervaring met de gevolgen van de flexibiliteit van de 
woning bij mutaties. In het geval dat er wel een mutatie heeft plaatsgevonden, heeft de 
bewoner vaak de indeling overgenomen zoals de vorige bewoner het had achtergelaten. 
Het Picassohof is ouder, dus daar hebben meer mutaties plaats gevonden. Hier neemt 
ongeveer de helft van de mensen bij een mutatie de indeling van de vorige bewoner over. 
Er is een paar jaar geleden echter een regel ingesteld dat wanneer een bewoner een 
indeling maakt, hij of zij dit bij SWS kan vast laten leggen zodat voortaan de woning op 
bij mutaties wordt aangeboden volgens die indeling. Dit houdt in dat de vorige bewoner 
de woning niet in oude staat terug hoeft te brengen, waardoor de flexibiliteit beperkt is 
voor de volgende bewoner. De daadwerkelijke flexibiliteit van de woning lijkt dus 
voornamelijk op te gaan voor de eerste bewoner(s). Ook zijn er in beide complexen meer 
mutaties geconstateerd onder de vrij indeelbare woningen (zo'n 0,23 mutaties per woning 
over de verstreken tijd) vergeleken met de gewone woningen (0,11 mutaties per woning 
over de verstreken tijd). 

5.1.3 Tevredenheid woonsituatie en tevredenheid flexibiliteit 

De tevredenheid met de woonsituatie hangt samen met de tevredenheid met de 
flexibiliteit (zie tabel 11 van Bijlage VI) . De kwaliteit van de woonsituatie zal eerst een 
bepaald niveau dienen te halen voordat men de flexibiliteit kan waarderen. De 
tevredenheid met de woning wordt voor bijna 40% bepaald door de tevredenheid met het 
zelf plaatsen van de binnenwanden en de tevredenheid met de keuze in het plaatsen van 
de activiteiten (zie tabel 5.1). De overige 60% wordt door andere aspecten dan de 
tevredenheid met de flexibiliteit bepaald (zoals de tevredenheid met de grootte van de 
woonkamer). De tevredenheid met dienstverlening van SWS wordt door 25% bepaald 
door de tevredenheid met de mogelijkheid om tussentijds de woning te kunnen 
veranderen. 

Adjusted Tcncdcnhcid tlcxibilitcit Standanlizl·d 
R-squarc l'Ol'ffil•il'l11 r\ 

Tevredenheid woning ,384 • Tevredenheid zelf plaatsen binnenwanden • ,412 
• Tevredenheid plaatsen activiteiten • ,382 

Tevredenheid SWS ,250 • Tevredenheid tussentijds veranderen • ,530 

Tabel 5.1: Invloed flexibiliteit. 

Daarnaast speelt de waardering van de woonsituatie (en daarmee de flexibiliteit van de 
woning) een grate rol bij de keuze van de volgende woning. Indien tevreden bewoners 
van de flexibele woning verhuizen, kiezen ze vaker weer voor een flexibele woning (90% 
t.o.v. 40% bij niet-tevreden bewoners). Ontevreden bewoners zullen flexibele woningen 
in de toekomst eerder vermijden. 

35 Als bedrijvende werkzaamheid. deel uitmakend van een herkenbaar geheel. bijv. eten. slapen e.d. 
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Bewoners van de flexibele woningen vertonen nauwelijks verschil in tevredenheid met 
hun woonsituatie vergeleken met de bewoners van de gewone woningen. 

5.1.4 Mate van flexibiliteit en de tevredenheid van de bewoner 

Er is geen verband tussen de mate van flexibiliteit en de tevredenheid met flexibiliteit. 
Wei zijn er woningen die een zodanig gebrek aan flexibiliteit hebben dat de tevredenheid 
met de woonsituatie beduidend lager is dan van de overige bewoners (44% t.o.v. meer 
dan 85% is maar tevreden). Het gaat hierbij om een soort studio-woning (type D van het 
Picassohof). In deze woning is er geen mogelijkheid tot indelingsflexibiliteit. Daarnaast 
heeft de woning een dermate kleine oppervlakte dat ook de functionele flexibiliteit 
beperkt blijft tot het zelf kunnen bepalen van waar sommige activiteiten zich in de 
woning afspelen. 

5.1.5 Kennis 

Kennis 
De huurders zijn in 60% van de gevallen niet bekend met de aanwezige 
flexibiliteitsaspecten. Bovendien is het zo dat wanneer ze niet bekend zijn met het ene 
aspect, ze ook het andere aspect niet kennen. Ze hebben dan oak geen bewuste keuze 
gemaakt voor de vrij indeelbare woning. Slechts 20% heeft dit wel gedaan. 44% van de 
bewoners is gei'nteresseerd in meer voorlichting. 

Kennis als intermediair 
Opvallend is dater veelal een invloed uitgaat van het bekend zijn met de flexibiliteit van 
de woning op het verband tussen de tevredenheid met de woning en de tevredenheid met 
de flexibiliteit van de woning (zie tabellen 17 van Bijlage VI). M.a.w. het bekend zijn 
met de flexibiliteit zorgt ervoor dat de bewoners de link leggen tussen enerzijds de 
tevredenheid met de flexibiliteit en anderzijds de tevredenheid met de woning. Wanneer 
ze tevreden zijn met de flexibiliteit van de woning, weerspiegelt dat in de totale 
tevredenheid met de woning. 
Het is dus van belang om de huurders van te voren duidelijk te informeren over de 
mogelijkheden van hun woning. Een bewuste keuze voor een flexibele woning heeft 
namelijk een positieve invloed op de tevredenheid met de woonsituatie. "Men kan van 
bewoners die generatie op generatie zijn grootgebracht met de gedachte dat een muur een 
muur is, die je niet een-twee-drie opzij kunt zetten, niet verwachten dat zij bij het flexibel 
maken van deze wanden in een slag alle mogelijkheden zullen doorzien en benutten. 
Zoals zij gewend zijn aan de gefixeerde wand, zo zullen zij nag moeten wennen aan de 
niet-gefixeerde wand. 36

" Voorlichting zorgt voor minder ontevreden huurders. Een 
bewuste keuze voor de vrij indeelbare woning zorgt voor meer tevreden huurders! 

36 Priem us, J 968 
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5.1.6 Gebruik 

De uitgaven 
De meeste bewoners (44%) hebben voor het indelen en inrichten van hun huis de hulp 
van een kennis, vriend of familielid ingeroepen. In hoeverre de eigen 
"handigheid" van de bewoner een rol speelt bij het gebruik (kunnen) maken van de 
flexibiliteit is niet duidelijk. Qua indeling (het plaatsen van wanden, het afwerken van de 
wanden, het doortrekken van leidingen en het plaatsen van deuren) is 60% van de 
huurders van de vrij indeelbare woningen minder dan € 453,78 (fl 1000,-) kwijt. 
Dit is ook wat ze van tevoren ingeschat hebben. Het inrichten (het leggen van 
vloerbedekking, het schilderen/behangen van de wanden, nieuw meubilair e.d.) kost meer 
dan € 2268,90 (fl 5000,-) en is voor een groot deel afhankelijk van het netto inkomen 
(p=0,22;s=0,02). De bewoners van de vrij indeelbare woningen besteden aan de 
inrichting tussen de€ 2268,90 en€ 4537,80. De bewoners van de gewone woningen 
besteden aan de inrichting tussen de€ 4537,80 en€ 6806,70. Ondanks dater een relatief 
laag bedrag gei'nvesteerd wordt in de indeling van de vrij indeelbare woning, levert dit 
geen stijging op in de uitgaven m.b.t. de inrichting. Sterker nog; de bewoners van de vrij 
indeelbare woningen besteden zelfs duidelijk minder aan de inrichting vergeleken met de 
bewoners van de gewone woningen ! 
De bewoners van de vrij indeelbare woningen verwachten geen problemen bij het 
verhuizen naar een andere woning m.b.t. ovemames van de indeling en inrichting van de 
huidige woning. 

De indeling en inrichting 
In De Muzen heeft meer dan de helft van de 
mensen hun woning globaal op de manier 
ingericht zoals deze in figuur 5.3 is 
weergegeven. Dit kan door drie redenen 
komen. In de eerste plaats is de plattegrond 
in werkelijkheid weinig flexibel en ligt de 
indeling min of meer vast. Dit komt door de 
kem in het midden en de invloeden van de 
galerij aan de ene kant van de woning. De 
kem en ook de drie deuren in de kem in het 
midden zorgen ervoor dat de maten van de 
ruimte een bepaalde indeling oproepen. 
Mensen kiezen bijvoorbeeld vaak de 
grootste ruimte als zit/woonkamer. 
Zwervende functies zijn in het algemeen 
vaak: logeren, studeren, opbergen en 
hobby37

. De galerij laat minder licht in de 
woning toe. Die kant van de woning is dus 
een stuk donkerder. Bovendien is er aan die 
kant van de woning minder privacy. Dit is 

17 Priemus, 1968 

-- sot -u,•-za-

== l [ 
Figuur 5.3: Plattegrond De Muzen. 
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geschikt voor de slaapkamer. De relatie tussen de woonkamer en het balkon is een 
belangrijke eigenschap van de woning. Huurders plaatsen dus de woonkamer indien 
mogelijk zo dicht mogelijk bij het balkon, waar tevens het beste uitzicht is. De enige 
binnenwanden, die meestal geplaatst worden, staan om de slaapkamer. Dit is niet alleen 
in De Muzen zo; in het algemeen is een duidelijke scheiding van de slaapfuncties en de 
overige functies aanwezig38

. Maar ook om de studie/werkkamer annex logeerkamer 
worden vaak binnenwanden geplaatst. Daardoor ontstaat er een duidelijk afgescheiden 
verkeersruimte van de voordeur naar de open woonkamer/eetkamer. 
Ben tweede reden is dat de bewoners gewoon weinig gebruik weten te maken van de 
flexibiliteit van de woning. Als gekeken wordt naar de tevredenheid met de woning van 
de bewoners van de gewone woningen bij De Muzen met eenzelfde indeling, dan blijkt 
dat de bewoners van de vrij indeelbare woningen ondanks dat de indeling hetzelfde is, 
meer tevreden zijn (100% t.o.v. 85%). M.a.w. ondanks het feit dat de indeling hetzelfde is 
als sommige niet-flexibele woningen, waarderen de bewoners, door de grotere vrijheid en 
zeggenschap die ze hebben, hun woning hoger. Het uitgangspunt van SWS om de 
bewoners meer keuze te geven is hiermee echter niet bewerkstelligd. Toch geeft het de 
bewoners een bepaalde zeggenschap en vrijheid die zeker gewaardeerd wordt. 
Op de derde plaats wonen er in De Muzen in de vrij indeelbare woningen veel mensen 
die niet bewust voor deze vrije indeelbaarheid hebben gekozen. 

In het Picassohof zijn de huurders creatiever omgegaan met de indeling van de woning. 
In deze woningen dicteert de plattegrond veel minder een bepaalde logische indeling. 
Hier is dan ook te zien dat de indeling afwijkt van vergelijkbare gewone woningen van 
het Picassohof. Ondanks dat de keuken officieel ook op de plek kan staan waar nu de 
woonkamer geplaatst is, wordt van deze vrijheid nauwelijks gebruik gemaakt. Ben aantal 

------870----- 1--------8711-------

balcon. balcon 

Figuur 5.4: De plattegronden van het Picassohof. 

18 Priemus, 1968 
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activiteiten zijn echter vaak gerelateerd aan elkaar. Dit blijkt ook uit de plattegronden (zie 
figuur 5.4). 
Zo is de relatie koken-eten-woonruimte een duidelijk cluster. Maar ook de afscherming 
tussen slapen en wonen/verkeersstromen39

. Wel is er duidelijk meer variatie in 
plattegronden dan bij De Muzen. Dit komt doordat de kem aan de zijkant zit en er 
daardoor veel meer gebruik gemaakt kan worden van een grote, meer neutrale ruimte. 
Ook hier worden niet alle ruimtes duidelijk afgebakend. Net als bij De Muzen worden er 
we! vaak binnenwanden geplaatst om de slaapkamer en ook om de studie/werkkamer of 
opbergkamer. Dit was de reden voor SWS om bij De Muzen met een kem die als 
afscheiding kon dienen te werken, zodat de bewoners minder snel de behoefte zouden 
voelen wanden te plaatsen. Dit had echter een averechts effect. 
Hier blijkt uit dat er geen duidelijk leermoment heeft plaatsgevonden tussen de twee 
projecten. Het Picassohof is qua flexibiliteit beter doordacht dan De Muzen. Daamaast 
zijn de huurders ook daadwerkelijk uitgezocht op grond van hun interesse in een vrij 
indeelbare woning. 

5.1.7 Structurele kenmerken 

Structurele kenmerken van de bewoners 
In de complexen wonen voomamelijk jonge aJleenstaanden met een hoge opleiding. Ze 
werken meestal fulltime en hebben een inkomen van€ 1225, 21 (fl 2.700,-) tot€ 1973,94 
(fl 4.350,-) per maand. Er is niet een bepaald type huishouden dat gei"nteresseerd is in 
flexibiliteit, tenminste niet in de typen huishouden die in de enquete onderscheiden zijn. 
Echter tijdens het mondeling afnemen van een deel van de enquetes, waarin op sommige 
vragen dieper ingegaan kon worden en een duidelijke indruk van het huishouden en de 
woning werd verkregen, is er een beeld gevormd van de doelgroep waar het hier omgaat. 
Zoals al eerder gezegd kunnen niet alle mensen vrij denkend met de flexibiliteit van hun 
woning omgaan. Ze hebben niet de ervaring/kennis en de denkwijze om er ten voile 
gebruik van te maken. Het type huishouden dat de flexibiliteit van de woning positief 
benadert, zijn de meer ruimdenkende huurders, in dit onderzoek "flexisten" genoemd .. 

Structurele kenmerken als intermediair 
Structurele kenmerken die van invloed zijn op de tevredenheid met de woonsituatie en de 
flexibiliteit zijn: 
• De locatie. Bij het Picassohof is er sprake van overlast in de vorm van junks, 

vandalisme e.d. De Muzen is een vrij nieuw complex. De huurders van het Picassohof 
zijn over het algemeen dus minder tevreden (37% t.o.v. 73%) over de woonsituatie 
hetgeen doorwerkt op de tevredenheid met de flexibiliteit van de woning. 

• Inkomen. Van de huurders met de laagste inkomens is minder dan 25% tevreden over 
de prijs/kwaliteitsverhouding In de hogere inkomensklasse is dit meer dan 33%. Dit 
werkt tevens door op het verband tussen de tevredenheid met de dienstverlening van 
SWS en de tevredenheid met de flexibiliteit van de woning. De tevredenheid met de 
prijs/kwaliteitsverhouding beinvloedt dus het algehele beeld van SWS. 

'
9 

Priernus. 1968 
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• Geslacht. Vrouwen zijn eerder tevreden met de prijs/kwaliteitsverhouding dan 
mannen (32% resp. 9%). Tevens trekken vrouwen eerder hun waardering t.a.v. de 
flexibiliteit van de woning door naar de tevredenheid met de woonsituatie. 

• Burgerlijke staat. Van de ongehuwde bewoners geeft 77% een hoge waardering aan 
de woning; van de gehuwden is dit slechts 57%. De ongehuwden, of beter gezegd de 
alleenstaanden, laten hun mening over de flexibiliteit van de woning sterker 
doorklinken in de tevredenheid met de totale woning. Dit heeft waarschijnlijk tevens 
te maken met de grootte van de woning. 

5.1.8 Samengevat 

Terugkijkend op het conceptueel model zijn de volgende conclusies te trekken (zie figuur 
5.5). Ten eerste is er een positief verband tussen de tevredenheid met de woonsituatie en 
de flexibiliteit. Er is echter geen significant verschil tussen de tevredenheid met de 
woonsituatie en het wel of niet wonen in een vrij indeelbare woning. 
Daamaast is het verband tussen de tevredenheid met de woonsituatie en de flexibiliteit 
onderhevig aan een drietal invloeden. In de eerste plaats is het bekend zijn met de 
flexibiliteit en er bewust voor gekozen hebben een positieve factor bij de tevredenheid 
van de woonsituatie. Voorlichting kan hierbij een grote rol spelen. 
Ten tweede is het belangrijk dater in de woning ook daadwerkelijk een aantal zinvolle 
indelingsvarianten mogelijk zijn. Dit is bij De Muzen bijvoorbeeld niet het geval. Een 
laatste invloed is het type huishouden dat de woning bewoont. Niet elk huishouden wil 
een flexibele woning. Bovendien zijn niet alle huishoudens geschikt voor de flexibele 
woningen. Voorwaarde voor een hoge waardering van de woonsituatie (en de 
flexibiliteit) is dan ook dat de bewoner behoort tot de doelgroep waarvoor het gebouwd is 
(de zogenaamde flexisten) . 

Tnrcdcnhcid woonsituatic (+) 

Tencdmhcid tlnihilitt:it 

Mate rnn flcxibilitcit 
(+) (+) 

Bewust zijn van flexibiliteit 

Indelingsmogelijkheden 

Doelgroep flexisten 

Figuur 5.5 : De aanwezige verbanden. 

(0) = geen verband 
( +) = verband aanwezig 
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5.2 De verbeterpunten 

In het bovenstaande zijn de bevindingen t.a.v. de tevredenheid van de woonsituatie en de 
flexibiliteit van het onderzoek beschreven. Om echter te komen tot de eindconclusie en 
de aanbevelingen van het onderzoek, is het noodzakelijk puntsgewijs aan te geven over 
welke punten de bewoners niet tevreden waren. Deze verbeterpunten staan weergegeven 
in de onderstaande tabellen 5.2 en 5.3. In tabel 5.2 staan de verbeterpunten t.a.v. de 
woonsituatie vermeld. 

OndcnJccl woonsituatic V crbl'tcrpunten 

Woning • Afwerking door SWS (beide complexen) 
• Niet genoeg circulatie in het ventilatiesysteem (voomamelijk De 

Muzen) 
• Stank en lawaai door ventilatie (beide complexen) 

• Plaats en aantaJ stopcontacten (voomamelijk De Muzen) 
• Scheuren in wanden (beide complexen) 

• Niet genoeg bergruimte (De Muzen) 
Gebouw • Contact medebewoners (Picassohof) 

• Lawaai-overlast door metalen branddeur en constructie in de gang (De 
Muzen) 

• Kwaliteit en frequentie van de schoonmaak (beide complexen) 
• Wateroverlast in ha! (De Muzen) 

Omgeving • Contact met buurtbewoners (Picassohof) 

• Achteruitgang van het winkelcentrum (De Muzen) 
• J unks/drugsgebruik (Picassohof) 

• Gevaarliike verkeerssituatie Muzenlaan (De Muzen) 
sws • Openingstijden SWS 

• Telefonische bereikbaarheid 

• Snelheid reparaties 
• Betrouwbaarheid 
• Juiste en tijdige informatie 
• On vriendelij ke medewerkers 

Tabel 5.2: Verbeterpunten woonsituatie. 

Daarnaast zijn er op het gebied van flexibiliteit verbeterpunten uit het onderzoek 
gekomen. Deze staan in onderstaande tabel weergegeven. Op basis van de bevindingen 
en de verbeterpunten kunnen conclusies getrokken worden in de vorm van feedback naar 
de korte, middellange en lange termijn. Deze worden in het volgende hoofdstuk 
behandeld. 
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RESULTATEN ONDERZOEK 

On<knlccl ,,oon-.ituatic Flcxihilitcitsaspcctcn 

Woning • Mogelijkheden zelf binnenwanden te plaatsen 
• Mogelijkheden tussentijds veranderen 
• Flexibele aansluitingen voor TV, telefoon, wasmachine, stopcontacten 

e.d. (voornamelijk De Muzen) 
• Extra bergruimte nodig (De Muzen) 
• Aanvullende flexibiliteitsaspecten van Woonkeur (beide complexen) 

Tabel 5.3: Verbeterpunten flexibiliteit. 
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CONCLUS IES EN AANBEVELINGEN 

Conclusies en aanbevelingen 
Naar aanleiding van de bevindingen die in het vorige hoofdstuk naar voren zijn gekomen, 
zal er verder ingegaan worden op de verbeterpunten t.a.v. de woonsituatie en de 
flexibiliteit van de twee complexen. Ook zal geheel in het kader van POE het leerproces 
doorgetrokken worden naar de ontwikkeling van flexibele woningen in de sociale 
huursector in de toekomst. Bovendien zullen er aanbevelingen gedaan worden naar de 
organisatie SWS m.b.t. het uitvoeren van POE's en het aanbieden van flexibele woningen 
aan haar huurders. 

6.1 Verbeterpunten woonsituatie 

Eerst volgen de verbeterpunten t.a.v. de woonsituatie. In de volgende paragraaf zal verder 
ingegaan worden op de verbeterpunten t.a.v. de flexibiliteit van de woning (zie Bijlage IX 
voor overzicht verbeterpunten). 

6.1.1 De korte termijn 

Het eerste verbeterpunt is de afwerking van het interieur door SWS. Dit kan moeilijk 
achteraf verbeterd/vernieuwd worden; de huurders hebben hun interieur al ingericht en 
aangepast aan hun eigen wensen. Het gaat hierbij namelijk meestal om de afwerking van 
de muren. Wel kan tijdens een mutatie de afwerking van de muren verbeterd worden. De 
afwerking dient zodanig te zijn dat er geen scheuren meer aanwezig zijn en de muren 
"overschilderbaar" zijn. 
Daarnaast is een verbeterpunt het contact met de medebewoners en de buurtbewoners in 
het Picassohof. Vee] huurders hebben op de vraag hoe ze het contact met de 
medebewoners en buurtbewoners vinden, neutraal ingevuld met als reden dat ze er 
eigenlijk geen of weinig behoefte aan hebben (bron: mondelinge afname enquete). Dit 
komt ook door de problemen die in de buurt overheersen door het 
methadonverstrekkingspunt. Het zijn veelal alleenstaande met een fulltimebaan, die 
weinig binding hebben met de buurt waarin ze wonen. De vraag is dan ook of SWS 
ernaar moet streven om dit contact te verbeteren en ook kan verbeteren. 
Een laatste mogelijk verbeterpunt is de dienstverlening van SWS. Ook hier hebben veel 
huurders neutraal ingevuld. Dit omdat ze nog weinig in aanraking zijn geweest met SWS 
wat betreft reparaties e.d. Het is vaak hun eerste zelfstandige woonruimte. Wel is iedere 
huurder in aanraking gekomen met de openingstijden en de telefonische bereikbaarheid 
van SWS. Deze worden vaak laag gewaardeerd. Dit zijn belangrijke verbeterpunten. De 
openingstijden zouden bijvoorbeeld verruimd kunnen worden naar de zaterdag en een 
avond in de week. Middels een betere personele bezetting en klantgerichter werken zou 
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ook de telefonische bereikbaarheid op een hoger niveau getild kunnen worden. Dit vergt 
enige voorbereiding maar is op zich relatief op korte termijn realiseerbaar. 
De bewoners hebben (door middel van open vragen in de enquete) tevens andere aspecten 
aangegeven waar ze ontevreden over waren. In de woning zijn er de volgende problemen. 
• Niet genoeg circulatie in het ventilatiesysteem. Dit speelt voomamelijk bij De Muzen, 

maar ook bij het Picassohof zou het verbeterd kunnen worden. Het bouwbesluit geeft 
aan dat de circulatie in een verblijfsgebied minstens 0,9 A 10-3 m3 per m2 

vloeroppervlak dient te zijn. 
• Stank en lawaai door het ventilatiesysteem bij beide complexen. Het totale 

ventilatiesysteem zaJ onder de loep genomen dienen te worden zodat de lucht beter 
circuleert met minder lawaai ( < 30dB(A)) en stank. 

• Plaats en aantal stopcontacten, voomamelijk bij De Muzen. Hiermee zal bij renovatie 
of nieuwbouw rekening gehouden dienen te worden. 

• Scheuren in wanden (zie afwerking). 
• Niet genoeg bergruimte in De Muzen. Ook hiermee dient bij renovatie of nieuwbouw 

rekening gehouden te worden. 

Ook de gebouwen hebben een aantaJ gebreken. 
• Lawaai-overlast door metalen branddeur (die als gewone deur wordt gebruikt) en 

constructie in de galerij (De Muzen). 
• Kwaliteit en frequentie van de schoonmaak (beide complexen). 
• Wateroverlast in haJ (De Muzen). 
Deze punten zijn wat makkelijker aan te pakken. De branddeur en de vloerconstructie 
kunnen bijvoorbeeld op zodanige wijze vervangen of aangepast worden, zodat in de 
woning de geluidsoverlast de wettelijke 35 dB(A) niet overschrijdt (indien klachten 
blijven bestaan, zal gekeken dienen te worden of deze grens mogelijk verlaagd dient te 
worden). Ook voor de wateroverlast lijkt een technische oplossing zoeken niet 
onmogelijk. De kwaliteit en de frequentie van de schoonmaak is een vraagstuk op een 
meer tactisch niveau. Dit zou namelijk voor alle flats kunnen gelden. Wat voor service 
wil SWS voor zijn huurders enz.? 

Over de omgeving waren er de volgende opmerkingen. 
• Achteruitgang van het winkelcentrum (De Muzen). 
• Junks/drugsgebruik (het Picassohof). 
• Gevaarlijke verkeerssituatie Muzenlaan. 
De invloed van SWS op de omgeving is veel minder direct. In overleg met de gemeente 
kan er echter misschien een oplossing gevonden worden voor bovenstaande punten van 
kritiek. 

Ook de dienstverlening van SWS heeft een punt van kritiek gekregen, namelijk dat de 
medewerkers aan de telefoon onvriendelijk zijn. Dit kan meteen meegenomen worden 
met het verbeteren van de personele bezetting en de telefonische bereikbaarheid. Op dit 
moment wordt er al veel aandacht besteedt binnen SWS aan klantgericht denken. 
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6.1.2 Middellange termijn 

Op de rniddellange terrnijn, dus bij de volgende bouw- en renovatie projecten, is het 
belangrijk de verbeterpunten van dit bouwproject al meteen goed te bekijken, zodat er 
niet in herhaling gevallen hoeft te worden. Daarnaast dienen de aspecten, die voor een 
groot gedeelte de tevredenheid met de woonsituatie bepalen, veel aandacht te krijgen. 
Deze vormen de richtlijnen voor het basis-PvE voor soortgelijke complexen (zie tabel 
6.1). Dit is voor de woning o.a. de relatie tussen de woonkamer en de hoofdslaapkamer 
en balkon. De looproute van de woonkamer naar en de hoofdslaapkamer en het balkon 
dient zo kort mogelijk te zijn. Daarnaast is de grootte van de woonkamer een belangrijk 
punt. De grootte van de woonkamer bij De Muzen is 25 m2 en bij het Picassohof is 20 m2

• 

Maar liefst 99% van de bewoners van De Muzen is tevreden over deze grootte; van de 
bewoners van het Picassohof maar 77%. Dus 20 m2 is blijkbaar aan de krappe kant. 
Bovendien speelt de onderhoudsstaat van de buitenkant van de woning een rol bij de 
waardering van de woning. Ook daar zijn de bewoners van De Muzen (74%) over het 
algemeen meer tevreden dan de bewoners van het Picassohof (57% ). Een reden hiervoor 
kan zijn dat het Picassohof een ouder complex is en daardoor meer onderhoud nodig 
heeft. Dit is een beslissing die op tactisch niveau in de organisatie genomen dient te 
worden . 
Een aandachtspunt bij het gebouw is o.a. de bewonerssamenstelling. Ook hier blijkt weer 
dat de bewoners van De Muzen (71 %) meer tevreden zijn dan de bewoners van het 
Picassohof (slechts 21 %). De bewonerssamenstelling van De Muzen is heel homogeen; 
deze strategie werkt blijkbaar het beste (hier is mogelijk meer onderzoek nodig). 
Daamaast is de veiligheid van de en tree een belangrijk punt. Bij het Picassohof is slechts 
33% tevreden met de veiligheid. Je veilig voelen is een abstract begrip. Meestal wordt 
onder sociale veiligheid het zo veilig mogelijk gebruik kunnen maken van de openbare 
ruimte, zonder angst voor of aantasting van de persoonlijke integriteit bedoeld. De 
entrees vormen donkere en onoverzichtelijke plekken waardoor veel bewoners zich 
onveilig voelen. Bovendien worden plekken die slecht onderhouden zijn als "eng" 
ervaren40

. Verbeterpunten op het gebied van veiligheid zijn het creeren van overzicht, 
meer verlichting, hogere betrokkenheid van de bewoners d.m.v. meer homogeniteit in de 
buurt, hogere participatie en een attractief en verzorgd uiterlijk. De Muzen werkt met een 
videofoonsysteem en bereikt daarmee een tevredenheid van 74%! Als basisniveau kan 
tevens het Politie Keurmerk VeiligWonen41 worden aangehouden. 
Het laatste belangrijke aspect van het gebouw is het uiterlijk en het onderhoud van het 
gebouw. Beide groepen bewoners zijn heel tevreden met het uiterlijk van het gebouw. 
Het onderhoud aan het Picassohof kan echter beter (tevredenheid is 40%). De Muzen 
haalt 60% tevredenheid op dit gebied. Ook hier kan dit verschil hoofdzakelijk 
toegerekend worden aan het verschil in oudheid van de twee complexen. 
Voor de omgeving zijn de volgende aspecten belangrijk: groenvoorzieningen, de 
veiligheid en de nabijheid van een bushalte. De groenvoorzieningen zijn bij beide 
complexen af doende; de meeste bewoners zijn er tevreden mee. Deze hoeveelheid groen 

•
0 Uit Van der Voordt. 1990 

•
1 Uit f-landboek Woonkeur, 2000 
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kan als leidraad dienen voor toekomstige projecten. Bestaande richtlijnen42 geven de 
volgende randvoorwaarden aan op het gebied van groen: 

-blokniveau 2-9 m2/inw. op een afstand van minder dan 200 m.; 
-buurtni veau 
-wijkniveau 

1,6-7 m2/inw. op een afstand van minder dan 400 m. (5 min.); 
4,3-11 m2/inw. op een afstand van minder dan 800 m. (10 min.). 

Ook voelen de mensen zich in beide omgevingen veilig. De bushalte ligt echter voor de 
bewoners van het Picassohof niet dichtbij genoeg (60% tevreden t.o.v. 90%). Deze ligt op 
200 meter afstand. Ook bij De Muzen ligt de bushalte op nog geen 200 meter afstand. 
Waarschijnlijk wordt er bij het Picassohof intensiever gebruik gemaakt van het openbaar 
vervoer. Bovendien is de frequentie waarmee de betreffende buslijn doorlopen wordt, niet 
vaak genoeg. Hier dient bij toekomstige projecten ook rekening mee gehouden te worden. 

OmJcrdccl \\ oonsituatic Aspect Richtlijn n,or hasi, P, E 

Woning • Grootte woonkamer • 25 m2 voor 99% tevredenheid 

• Relatie woonkamer • Naast elkaar, looproute zo kart 
- balkon mogelijk 

• - slaapkamer 

• Onderhoudsstaat • Kan op hoger ni veau, tactische 
beslissing 

Gebouw • Bewonerssamenstelling • Homogeen (meer onderzoek 
mogelijk) 

• Veiligheid entree • Gebruik van videofoon, geen 
donkere onoverzichtelijke plekken 
creeren, overzicht, meer verlichting, 
betrokkenheid buurt, Politie 
Keurmerk 

• Uiterlijk gebouw • Verder onderzoek noodzakelijk om 
vast te stellen waardoor het uiterlijk 
naar tevredenheid is 

• Onderhoud gebouw • Kan op hoger niveau, tactische 
beslissing 

Omgeving • Groenvoorzieningen • -blokniveau 2-9 m2/inw. 

• -buurtniveau 1,6-7 m2/inw . 

• -wijkniveau 4,3-11 m2/inw . 

• Veiligheid omgeving • Overzicht, verlichting, betrokkenheid 
buurt 

• Nabijheid bushalte • 2 min. (200 m.) is afdoende, 
frequentie is belangrijk 

Tabel 6.1: Richtlijnen PvE woonsituatie. 

Naast de bouwprojecten is het tevens mogelijk de organisatie zelf te verbeteren. De 
belangrijkste punten waarop SWS dient te letten zijn: de klant vriendelijkheid, de 
snelheid waarmee de reparaties worden uitgevoerd en de telefonische bereikbaarheid. 

42 Uit "Groen in de wijk", 1980 
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6.1.3 Lange termijn 

Op de lange termijn is het belangrijk de informatie van de verschillende bouwprojecten te 
bundelen en er conclusies uit te trekken. Wat waren de struikelpunten bij de projecten De 
Muzen en het Picassohof, hoe is het vervolgens bij het volgende project aangepakt? Was 
dat effectief? Is er inderdaad verbetering opgetreden? Wat voor algemene informatie 
komt naar voren uit meerdere evaluaties? Zijn er nieuwe trends waar te nemen, die 
voortaan meegenomen dienen te worden? Aile gegevens dienen opgenomen te worden in 
een bepaald datasysteem, waardoor de organisatie de informatiestroom makkelijk kan 
beheren en gebruiken. Daarnaast dient na elke evaluatie het basis-PvE bijgesteld worden, 
zodat deze geoptimaliseerd wordt. 

6.2 Verbeterpunten flexibiliteit 
Nu de verbeterpunten t.a.v. de woonsituatie behandeld zijn, zal verder gegaan worden 
met de verbeterpunten t.a.v. de flexibiliteit van de woningen. Ook hier zal gekeken 
worden naar de korte, de middellange en de lange termijn. 

6.2.1 Korte termijn 

Als gekeken wordt naar de mogelijke verbeterpunten wat betreft de flexibiliteit van de 
woning, zijn de huurders alleen over de keuzemogelijkheden van het materiaalgebruik en 
de keuze in het plaatsen van activiteiten tevreden. Dit betekent dater mogelijkheden zijn 
om de tevredenheid met het zelf plaatsen van de binnenwanden en de tevredenheid met 
het tussentijds kunnen veranderen, te verbeteren. Dit is echter niet op korte termijn 
mogelijk en zal dus meegenomen dienen te worden naar de middellange termijn. 

6.2.2 Middellange termijn 

Als gekeken wordt naar het zelf kunnen plaatsen van de binnenwanden is het opvallend 
hoe veel mensen van De Muzen dezelfde indeling hebben. Ondanks dat qua afmetingen 
en ruimte de woning neutraal lijkt, blijkt dat niet zo te zijn. Er is duidelijk een meest 
logische indeling. 
Bij het Picassohof zijn er ook veel dezelfde indelingen maar zijn de activiteiten minder 
strak vastgelegd aan de verschillende ruimtes. Dit komt omdat de kem niet in het midden 
geplaatst is, maar aan de zijkant waardoor er veel meer van de grote ruimte gebruik 
gemaakt kan worden. Ook de vrijheid bij het indelen van de keuken zorgt voor een 
hogere tevredenheid en meer mogelijkheden qua indeling. Opvallend bij beide complexen 
is dat er haast geen wanden geplaatst worden; men behoudt vaak de open, grote ruimte en 
laat het meubilair de indeling dicteren. 
Bij toekomstige bouwprojecten (de middellange termijn) zal dan ook aandacht besteed 
dienen te worden aan de werkelijke indelingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn 
vooral bij De Muzen nauwelijks aanwezig door de natte eel als kem en de plaatsing van 
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het balkon en de galerij. In het Picassohof zijn de mogelijkheden meer aanwezig, doordat 
de natte kem niet midden van de ruimte staat en ook het balkon neutraler gesitueerd is. 
Naast het creeren van een open, neutrale lay-out is deze voomamelijk te verhogen door 
meer flexibele aansluitingen en installaties voor keuken, TV en andere apparatuur. Ook 
het tussentijds kunnen veranderen wordt hierdoor verbeterd. Dit zou tevens voordelig zijn 
bij mutaties. Niet alleen de eerste huurders hebben dan de mogelijkheid gebruik te maken 
van de flexibiliteit van de woning, maar ook latere bewoners. Dit zou mogelijk de hogere 
mutatiegraad onder de bewoners van de flexibele woningen verlagen. 
Naast het verbeteren van deze twee flexibiliteitsaspecten staat in tabel 6.2 aangegeven 
naar welke flexibiliteitsaspecten nog meer vraag is. 

i\.am ulkndc fkxihilitcitsaspcctcn Totalc respons Flexisten 

• Inspraak • 35% • 44% 

• Plaats badkamer/ keuken • 37% • 49% 

• Temperatuur regelen • 57% • 70% 

• Woning grater maken • 42% • 68% 

Tabel 6.2: Vraag naar aanvullende flexibiliteitsaspecten. 

Andere aspecten die de bewoners zelf nog aandroegen waren: 
• flexibele aansluitingen (voor TV, telefoon, wasmachine, stopcontacten e.d.) Dit wordt 

in het algemeen veel aangekaart door de bewoners, maar vooral bij De Muzen; 
• extra bergruimte bij De Muzen. Ook hiemaar is het algemeen veel vraag. 

Daamaast is het opstellen van richtlijnen voor het basis-PvE voor flexibele 
woningbouwprojecten gebaseerd op twee aandachtspunten (zie figuur 6.3). Deze twee 
punten verklaren voor 40% de tevredenheid met de woning. Dit zijn het zelf kunnen 
plaatsen van de binnenwanden en het zelf kunnen plaatsen van de activiteiten. Bij het zelf 
plaatsen van de binnenwanden is het, zoals beschreven, voomamelijk van belang dat er 
meerdere indelingsmogelijkheden zijn. Dit kan bereikt worden d.m.v. een neutrale, open 
lay-out, extra ruimte (overdimensionering) en flexibele aansluitingen en installaties voor 
apparatuur e.d. Van de bewoners van De Muzen is 53 % tevreden en in het Picassohof is 
37,5% tevreden (50% heeft neutraal ingevuld) over het zelf kunnen plaatsen van de 
activiteiten. Ook hier zullen overdimensionering en flexibele aansluitingen een positieve 
bijdragen leveren aan de waardering t.a.v. het zelf kunnen plaatsen van de activiteiten. 

Ondcrdccl \\oonsituatic Aspect Richtlijn \tHlr basis P, E 

Woning • Aanvullende • Experimenteren 

• 
flexibiliteitsaspecten 
Het zelf kunnen plaatsen van • 
binnenwanden en het zelf • 

• 

- Neutrale, open lay-out 
- Overdimensionering 
- Flexibele aansluitingen / kunnen plaatsen van de 

activiteiten installaties voor apparatuur e.d. 

Tabel 6.3: Richtlijnen PvE flexibiliteit. 
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Naast het verbeteren van het product flexibele woningen, heeft ook de organisatie zelf 
een punt waaraan gewerkt kan worden. De tevredenheid met de organisatie wordt voor 
25% bepaald door het flexibiliteitsaspect "tussentijds kunnen veranderen". Hoe dit aspect 
geoptimaliseerd kan worden, is al beschreven. Wanneer bewoners de woning makkelijker 
(zonder moeilijke procedures en met medewerking van SWS) kunnen veranderen, zal de 
waardering t.a.v. SWS en haar dienstverlening ook verbeteren. Bovendien zou SWS haar 
dienstverlening kunnen uitbreiden om minder "handige" bewoners een handje te helpen. 
SWS kan deze huurders tegen betaling of huursverhoging de mogelijkheid bieden de 
woning in te rich ten zoals de bewoner dat wenst. Dit past in het progressief beleid dat 
SWS tracht uit te dragen. 

6.2.3 Lange termijn 

Op de lange termijn zal het basis-PvE voor de flexibele woningbouw, dat aan de hand 
van de richtlijnen is opgesteld, bijgeschaafd kunnen worden, zodat het proces van 
optimalisatie in gang wordt gezet. Niet alleen is er dan meer kennis over de bestaande 
flexibiliteitsaspecten van deze twee complexen, maar ook nieuwe (aanvullende) vormen 
van flexibiliteit kunnen meegenomen worden in het optimaliseren van het PvE. Tevens 
dient de kennis, die is vergaard over flexibiliteit in de woningbouw, opgeslagen te 
worden in een databestand, waardoor de organisatie de informatiestroom makkelijk kan 
beheren en gebruiken. Daarnaast is het mogelijk de organisatie zelf te optimaliseren. Dit 
kan op de volgende punten: 
• voorlichting; 
• selecteren op doelgroep. 

Voorlichting 
Zoals al eerder beschreven heeft de bekendheid met de flexibiliteit geen directe impact op 
de tevredenheid over de flexibiliteit van de woning maar wel een duidelijk positieve 
invloed op de tevredenheid met de woonsituatie. Ondanks dater nauwelijks vraag was 
naar voorlichting of dat voorlichting als een gemis werd gezien, is het van belang om de 
huurders van tevoren duidelijk te informeren over de mogelijkheden van hun woning. De 
meeste huurders hebben op dit moment echter nauwelijks voorlichting over hun woning 
gekregen. Het mensen bewust maken van de mogelijkheden van de woning, zal dan ook 
op langere termijn een vast onderdeel van de aanbiedingsprocedure dienen te worden. Dit 
geldt niet alleen voor de flexibele woningen, maar ook voor andere woonvormen. 
Misschien is het mogelijk om huurders niet zoals gewoonlijk te laten reageren op 
vrijkomende woningen, maar d.m.v. het profiel van de huurder en zijn specifieke wensen 
individuele aanbiedingen te doen! Dit zorgt voor een beter matching tussen vraag en 
aanbod. 

De doelgroep 
Om individuele aanbiedingen te doen aan de hand van het profiel van de huurder en zijn 
specifieke wensen is het noodzakelijk om van tevoren de doelgroep en de vraag naar 
flexibiliteit vast te stellen. Wat betreft de tevredenheid met de flexibiliteit is tijdens het 
mondeling afnemen van een deel van de enquetes, een beeld gevormd van de doelgroep 
waar het hier omgaat. Zoals al eerder gezegd, kunnen niet alle mensen zo vrij denkend 
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met de flexibiliteit van hun woning omgaan. Ze hebben niet de ervaring/kennis en de 
denkwijze om er ten volle gebruik van te maken. Het type huishouden, dat de flexibiliteit 
van de woning positief benadert, zijn de meer ruimdenkende huurders, de hier genoemde 
"flexisten". Bij de toewijzingssleutel voor de flexibele woningen zal dan ook voor deze 
doelgroep een inkadering gemaakt dienen te worden. "Ruimdenkende" huurders is 
hiervoor nog een erg abstract begrip. De doelgroep voor de flexibele woningbouw, de 
"flexisten", is getracht te vangen in concrete doelgroepskenmerken (zie Bijlage Vill). Uit 
de analyse van de gegevens uit de enquete bleek dat de volgende structurele kenmerken 
aanwezig waren bij de "flexisten". 
• Een eerste leidraad is de leeftijd. Een ruimdenkende geest is niet verbonden aan 

leeftijd. In beide complexen zitten veelal jongeren, maar uit de analyse is gebleken 
dat ook de "oudere" jongeren belangstelling kunnen hebben voor flexibiliteit. Leeftijd 
vormt dus geen duidelijk kenmerk van de "flexisten". 

• Een tweede leidraad is het aantal personen. Uit de analyse blijkt dat bij 
eenpersoonshuishoudens de kans op tevredenheid met de flexibiliteit groter is dan bij 
andere huishoudens. De oorzaak van dit verschil ligt hoogstwaarschijnlijk bij de 
beperkte grootte van de woning. Ook dit kenmerk is niet bepalend voor het profiel 
van de "flexisten". 

• Daarnaast leek de burgerlijke staat een kenmerk zijn. Dit hangt nauw samen met het 
aantal personen (en dus de grootte van de woning). Ook dit huishoudenskenmerk is 
dus niet eenduidig te verbinden met het profiel van de "flexisten" . 

• Als laatste kenmerk is de opleiding een belangrijke indicatie. Hoger opgeleiden 
denken over het algemeen minder in strarnienen en laten zich veel minder een 
bepaalde woonstijl opdringen. Uit de analyse is dit het enige kenmerk dat 
daadwerkelijk te verbinden is met de doelgroep "flexisten". 

De doelgroep "flexisten" is dus niet duidelijk in te kaderen met behulp van de 
huishoudenskenmerken zoals deze in de enquete zijn opgenomen. Alleen de hoogte van 
de opleiding van de persoon blijkt een indicatie te zijn van de mogelijkheid tot het 
behoren tot de doelgroep "flexisten". In het onderzoek is het soort beroep en opleiding 
van de huurders niet meegenomen. Uit het beeld, dat is verkregen bij de mondelinge 
afnames, bleken deze een belangrijke indicatie te zijn van de creativiteit van de persoon. 
Creativiteit is een belangrijk kenmerk van de "flexisten". Ook al zijn hiervoor dus geen 
statistische verbanden als bewijsvoering, toch is het aan te raden ook het soort beroep en 
opleiding als leidraad mee te nemen bij het vaststellen van de doelgroep "flexisten". 
Daarnaast is het noodzakelijk om het profiel van de doelgroep op een andere manier vast 
te stellen. Daarover in de conclusies meer. 

6.3 Conclusies 
T.a.v. de evaluatie van De Muzen en het Picassohof zijn er een aantal conclusies 
getrokken. Ten eerste is er een positief verband tussen de tevredenheid met de 
woonsituatie en de flexibiliteit. Er is echter geen significant verschil tussen de 
tevredenheid met de woonsituatie en het wel of niet wonen in een vrij indeelbare woning. 
Daarnaast is het verband tussen de tevredenheid met de woonsituatie en de flexibiliteit 
onderhevig aan een drietal invloeden. In de eerste plaats is het bekend zijn met de 
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flexibiliteit en er bewust voor gekozen hebben een positieve factor bij de tevredenheid 
van de woonsituatie. Voorlichting blijkt hierbij een grote rol spelen. 
Ten tweede is het belangrijk dater in de woning ook daadwerkelijk een aantal zinvolle 
indelingsvarianten mogelijk zijn zodat de bruikbaarheid gegarandeerd is. Dit is bij De 
Muzen bijvoorbeeld niet het geval. Een laatste invloed is het type huishouden, dat de 
woning bewoont. Niet elk huishouden wil een flexibele woning. Bovendien is niet elke 
huishouden geschikt voor de flexibele woningen. Voorwaarde voor een hoge waardering 
van de woonsituatie (en de flexibiliteit) is dan ook, dat de bewoner behoort tot de 
doelgroep waarvoor het gebouwd is (de zogenaamde "flexisten"). 
Naast de bevindingen is ook aangegeven welke aspecten van de woonsituatie verbeterd 
kunnen worden en welke richtlijnen aangehouden dienen te worden bij soortgelijke 
bouwprojecten. Ook is aangegeven hoe de flexibiliteit van toekomstige flexibele 
woningbouwprojecten verbeterd en uitgebreid kan worden. Belangrijk hierbij is het letten 
op de werkelijke mogelijkheden tot verschillende indelingsvarianten in de woning. 
Bovendien is aangegeven, dat er tijdens het aanbiedingproces aan de huurder meer 
voorlichting gegeven dient te worden t.a.v. de mogelijkheden van de woning, zodat er 
bewust voor de woning gekozen wordt. Hier dient in de inschrijvingsprocedure van 
Woningstichting SWS al rekening mee gehouden te worden. Dit kan d.m.v. het 
vaststellen van een specifieke doelgroep voor de flexibele woningen. De flexibele 
woningbouw vormt hierbij als het ware als een nichemarkt en zal als zodanig ook 
benaderd dienen te worden. Hoe dat binnen Woningstichting SWS vormgegeven kan 
worden, is in onderstaande paragraaf verder uitgediept. 

6.3.1 N ichemarkt 

Een niche is over het algemeen een (kleine) deelmarkt, waarin speciale klanteneisen of 
wensen gelden43

. Als een bedrijf zich op een bepaalde doelgroep wil richten, zal het zich 
moeten verdiepen in de kenmerken van de doelgroep. Binnen een nichemarkt bestaat een 
fragiele balans tussen de prijs, het product, de communicatie/promotie en de doelgroep. 
Het beleid van Woningstichting SWS dient dan ook op deze 4 pijlers gericht te zijn. 

Product 
Het product wordt in de markt gezet als een "vrij indeelbare woning". Woningstichting 
SWS begeeft zich alleen op de huurwoningmarkt in Eindhoven en Geldrop. Op deze 
nichemarkt is er geen concurrentie. Geen van de andere woningcorporaties in Eindhoven 
heeft flexibele woningbouwprojecten. Op het moment is de vraag naar dit product nog 
niet heel groot (van de groep onderzochte mensen heeft maar 20% bewust gekozen voor 
een flexibele woning!) . Vandaar dat deze markt als een nichemarkt aangepakt dient te 
worden. De verwachting is we! dat de vraag groeiende is. In het onderzoek is al gebleken 
dat 60% van de huidige flexisten en 44% van de totale groep op het moment dat ze 
verhuizen, zouden kiezen voor een flexibele woning. Wat deze bewoners opeens wel 
gei'nteresseerd maakt in flexibiliteit en hoe dit voor een grotere bevolkingsgroep opgaat, 
is een interessante vraagstelling voor een verder onderzoek. 

43 Uit Jan Buijs & Rianne Yalkenburg, 2000 
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Ook als gekeken wordt naar de markt dan zijn de volgende sociale trends, die de vraag 
naar flexibiliteit kunnen vergroten, zichtbaar44

: 

• een toename van altematieve leefstijlen en de ontwikkeling van bijzondere 
woonwensen markeren de sociaal culturele kentering. De mensen worden steeds 
kritischer en mondiger; 

• de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de toenemende vrije tijd vragen meer ruimte 
in de woning om te werken en hobby's uit te oefenen; 

• de verhouding tussen de leden van een huishouden zullen in de toekomst anders 
bepaald zijn dan volgens de patroon van een traditioneel gezin: ouders en kinderen 
van verschillende leeftijd. Dit vraagt om grotere vertrekken en een meer flexibel 
indeelbare woning, omdat de verhouding tussen de gezinsleden niet meer een 
langdurig onveranderlijk gegeven is; 

• de woonconsument wil meer en meer bij het ontwikkelen van woningen worden 
betrokken (SEV 1999); 

• de grote aandacht voor consumentgericht bouwen accommodeert de wens om zelf 
woonruimte te vormen en om te vormen. Het kunnen realiseren van werkelijk 
zinvolle varianten binnen een woningcasco zal mogelijk moeten zijn. Dit kan worden 
bevorderd door het principe van 'vrije indeelbaarheid'; 

• in de levensloop van een woning zal naast het min of meer ingrijpend aanpassen van 
het interieur ook de 'uitbreidbaarheid' een steeds vaker voorkomende woonwens 
worden. Zeker gezien de vergrijzende samenleving. 

De eigenschappen van de flexibele woning zijn onder te verdelen in belevingsflexibiliteit, 
functionele flexibiliteit, indelingsflexibiliteit en volume flexibiliteit. In de huidige 
woningen zijn alleen functionele flexibiliteit, in de vorm van het kunnen (ver)plaatsen 
van binnenwanden en het tussentijds kunnen veranderen van de woning, en 
indelingsflexibiliteit, in de vorm van vrijheid in het plaatsen van de activiteiten en de 
keuze van bouwmaterialen, aanwezig. In toekomstige projecten kan dit uitgebreid worden 
met andere vormen van flexibiliteit naar gelang de vraag (zie doelgroep). Voor de 
doelgroep is het zelf kunnen indelen (het zelf kunnen plaatsen van de binnenwanden) het 
meest kenmerkende van de flexibiliteit van de woning. De waardering t.a.v. de 
flexibiliteit van de woning staat of valt dan ook met de werkelijke mogelijkheden tot 
verschillende indelingsvarianten. 
Flexibele woningen hebben duidelijke voordelen voor de bewoner. Zo kan de bewoner de 
woning aanpassen en veranderen aan zijn eigen wensen. Het geeft de bewoner 
keuzevrijheid. Bovendien kan bij het veranderen van de levensfase van de bewoner de 
woning mee veranderen. De bewoner hoeft daardoor niet perse te verhuizen. De woning 
biedt de bewoner vrijheid en daarmee een sterkere gebruikskwaliteit. Dit levert SWS ook 
voordelen op. Een van de vijf wezenskenmerken van SWS is de klant centraal stellen. 
Door de klant de mogelijkheid te geven haar eigen wensen en eisen te verwezenlijken, is 
getracht dit wezenskenmerk vorm te geven. Daamaast kan flexibiliteit voor 
klantenbinding zorgen. Buiten het voldoen aan de vraag (en daarmee de tevredenheid) 
van de klant, heeft het ook nog een ander groot voordeel doordat Woningstichting SWS 
zelf ook gebruik kan maken van de flexibiliteit van de woning. Wanneer het nodig is om 
een complex of een wijk te renoveren is het makkelijker om de woning aan te passen aan 

44 Uit 'Handboek Woonkeur·, 2000 
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nieuwe (vraag)ontwikkelingen. De woningen kunnen sneller en goedkoper aangepast 
worden en sloop en nieuwbouw is minder snel de enige mogelijke optie. 

Doelgroep 
De doelgroep, hiervoor al "flexisten" genoemd, bestaat uit mensen die kiezen voor 
het eigenzinnige, je leven inrichten naar je eigen wil en verlangens. Het is voor 
creatieve mensen met een eigen kijk op wonen. Een "flexist ' is een persoon die 
gei"nteresseerd is in flexibiliteit in zijn of haar (toekomstige) woning of die 
kenmerken bezit waarbij een latente belangstelling voor flexibiliteit verwacht wordt. 
De doelgroep "flexisten" is echter niet te definieren aan de hand van de huidige 
huishoudentypen. In het voorgaande zijn er een aantal kenmerken genoemd zoals de 
hoogte van de opleiding en de creativiteit van de bewoner (het soort beroep en 
opleiding). Middels databasemarketing kan een veel uitgebreider en beter beeld 
verkregen worden van de doelgroep. 

Communicatie/promotie 
Om de doelgroep te bereiken is het nodig de procedures zoals die binnen SWS bestaan te 
veranderen. Ten eerste dient de inschrijfprocedure aangepast te worden. Het systeem 
dient, net als de markt, beter te gaan inspelen op de wensen van de gebruiker. Dit houdt 
in dat bij het inschrijven van een nieuwe klant niet meer alleen de huidige 
huishoudenskenmerken als profiel van de klant in het systeem worden gezet, maar 
daarnaast ook de wensen t.a.v. een nieuwe woning en aanvullende kenmerken zodat een 
beter en genuanceerd beeld geschetst kan worden van de klant. Dit is een interactief 
gebeuren waarbij niet alleen direct aan de klant wordt gevraagd waar hij of zij interesse in 
heeft, maar ook gekeken wordt naar welk type woning hij of zij telkens heeft gereageerd, 
hoe zijn of haar wooncarriere verloopt e.d. Wanneer een vrijkomende woning voldoet aan 
het profiel van de klant dat volgt uit de analyse van de data, volgt er automatisch een 
aanbieding aan de desbetreffende klant. Deze manier van marketing wordt 
databasemarketing45 genoemd. Het doel van databasemarketing is de klant voorzien van 
informatie toegespitst op haar wensen en interesses (hierover dadelijk meer). 
Voorlichting over de mogelijkheden en de typen woningen die Woningstichting SWS in 
het bezit heeft, is hierbij nodig om de klant bewust te maken van zijn of haar eigen 
wensen en waar het aanbod en de mogelijkheden uit bestaan. Op het moment dater een 
woning vrij komt, kan deze ge-matched worden met het profiel van de klant. Ontstaan er 
matchen met verschillende klanten dan kan de verdeelsleutel verder doorlopen worden. 
De verdeelsleutel is de manier waarop een woning toegewezen wordt aan de nieuwe 
huurder. Hiervoor dient de degene die zich inschrijft voor een woning te voldoen aan een 
aantal voorwaarden zoals het inkomen, de gezinssamenstelling, de leeftijd en de 
categorieen starter/doorstromer. De woning wordt vervolgens aangeboden aan degene 
met de langste wachttijd of langste woonduur. Zoals misschien al duidelijk is, is dit 
systeem te gebruiken voor het totale bezit van SWS. De woningen kunnen hiervoor 
opgedeeld worden in typen, zodat ook andere nichemarkten bediend worden. De 
inschrijfprocedure van een klant zal hierdoor aanzienlijk in tijd verlengd worden. 
Drijfveer is echter dater door de matching van het bezit en de klant een hogere 

45 Uit www.the-dma.org 
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tevredenheid ontstaat. Dit staat garant voor een hogere klantenbinding en minder 
mutaties, waardoor dit tijdverlies terugverdiend kan worden. 

Databasemarketing 
Zoals gezegd is het gewenste doel van databasemarketing het meer te weten komen over 
de individuele klant. Databasemarketing is vooral op een intelligente manier om met data 
om te gaan. Dit vereist dat SWS relevante klanteninformatie systematisch vastlegd. In de 
database kan het klantprofiel opgedeeld worden in 4 vormen van datagroepen, te weten: 
• de NA WT-gegevens ter identificatie van de klant (al aanwezig); 
• de sociodemografische achtergrondkenmerken voor aanvullende informatie over de 

klant (gedeeltelijk al aanwezig); 
• de "communicatiehistorie" waarbij alle informatie wordt vastgelegd die betrekking 

heeft op de klantencontacten naar en van de klant; 
• de "transactiehistorie" registreert alle reacties op woningen en de vorige woningen 

van SWS waarin de klant gewoond heeft. 
Het vrijkomen van een woning dient als "trigger". Naar aanleiding van deze trigger wordt 
uit de verschillende datagroepen het klantprofiel opgesteld. Deze klanten ontvangen een 
communicatieboodschap, waarin de woning hun wordt aangeboden. De respons van de 
klant wordt vervolgens weer in het databestand opgenomen. Op deze manier ontstaat er 
een interactief systeem, waardoor duidelijker op de (wensen van de) klant ingespeeld kan 
worden. 

Prijs 
Het bouwen van flexibele woningen wijkt qua investering niet veel af van soortgelijke 
gewone woningen. De "winst" die je maakt door het niet hoeven plaatsen en afwerken 
van binnenwanden e.d. , verdwijnt in de extra kosten van extra leidingen, aansluitingen 
voor TV e.d. en isolatie. De huurprijs van dergelijke woningen kunnen echter niet veel 
afwijken van soortgelijke, gewone woningen. Woningstichting SWS opereert nu eenmaal 
op de sociale huurmarkt. Zelfs een gelijke prijs is voor veel huurders een struikelblok, 
aangezien ze zelf mogelijk nog een aanzienlijke investering dienen te maken om hun 
woning in te delen. 

Concluderend kan gesteld worden dater wel degelijk een markt bestaat voor de flexibele 
woningbouw, mits er sprake is van verschillende mogelijke indelingsvarianten en een 
goede marketing in de vorm van het aanspreken van de goede doelgroep en het geven van 
voorlichting. Voorlichting zorgt voor minder ontevreden huurders, een bewuste keuze 
voor de flexibele woningbouw voor meer tevreden huurders. Wordt er aan deze 
voorwaarden voldoen dan ontstaan er we! degelijk andere indelingen dan degene die van 
tevoren door de architect bedacht zijn ! Bovendien wordt boven alles de vrijheid 
gewaardeerd die een flexibele woning de bewoner biedt. 
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6.4 Aanbevelingen 
Dit zijn de conclusies zoals deze uit het onderzoek getrokken kunnen worden. De aanpak 
van het POE-proces is een goede leidraad voor een volgende evaluatie. Vooral door het 
opstellen van een doordacht werkplan worden veel mogelijke problemen ondervangen. 
Kennisneming van de punten, die in deze evaluatie voor problemen hebben gezorgd, kan 
er voor zorgen dat het volgende POE-proces optimaler verloopt. 
Ten eerste is men bij een evaluatie veelal afhankelijk van de bestaande informatie binnen 
de organisatie waar de POE wordt toegepast. De bestaande informatie is echter bij veel 
organisaties beperkt en incompleet. 
Ben tweede struikelblok kan zijn dat men bij een diepgaander onderzoek afhankelijk is 
van de medewerking van de organisatie en/of de bewoners van de te evalueren 
gebouwen. Hierdoor zit er altijd een stukje onberekenbaarheid in het verloop van het 
proces. Belangrijk is dan ook om hiermee in de tijdsplanning rekening te houden. 
Als laatste staat of valt de POE met het daadwerkelijk leren van de evaluatie. De 
bevindingen, de aanbevelingen dienen niet alleen letters op papier te zijn, niet alleen een 
verslag dat in de kast verdwijnt maar opgenomen te worden in de kennisbrein van de 
organisatie. Dit kan in de vorm van een richtlijnen voor het opstellen van een PvE en een 
databank waaruit informatie makkelijk uitgehaald kan worden. 

Daamaast wil ik de mogelijkheid aangrijpen een aantal aanbevelingen te doen. 
Ten eerste wordt het leerproces van een POE naar de organisatie toe, pas echt ten volle 
benut, indien een nationaal databestand wordt opgezet met daarin alle informatie van elke 
POE die is uitgevoerd in Nederland. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om bij elk type 
bouwproject een lijst met richtlijnen te extraheren, zodat het hele bouwproces een hoger 
niveau bereikt. Niet alleen de betrokken organisatie leert dan van het betreffende project, 
maar ook andere organisaties kunnen hun voordeel hiermee behalen. Het zorgt voor meer 
transparantie in de bouwwereld van Nederland. 
Ten tweede wordt het leerproces nog meer vergroot indien, naast het opzetten een 
nationaal databestand, er meerdere projecten geevalueerd worden. Indien POE 
daadwerkelijk wordt opgenomen in elk bouwproces, is het doel van de denkwijze achter 
POE pas echt bereikt. In het kader van flexibele woningbouw is het interessant om 
projecten te evalueren waarbij het om heel andere typen flexibele woningen en bewoners 
gaat. Dit onderzoek was beperkt tot de wat kleinere meergezinswoning met alleenstaande 
starters. Daamaast is het aanbevelingswaardig projecten te evalueren die andere vormen 
van flexibiliteit behelzen. Hiermee kan de markt naar flexibiliteit verder uitgediept 
worden, zodat duidelijker is naar welke vormen van flexibiliteit vraag is en er beter zicht 
is op hoe het profiel van de flexist eruit ziet. 
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Begrippenlijst 
Aanpasbaarheid: 
Aanpasbaar bouwen is het, bij nieuwbouw, realiseren van woonruimte die niet op 
voorhand is aangepast en bestemd voor gehandicapten, maar zodanig is ontworpen dat 
een latere aanpassing eenvoudig en daardoor goedkoop kan plaatsvinden wanneer (een 
van) de bewoner(s) gehandicapt raakt. 

Aspiratiebeeld: 
Het aspiratiebeeld is het beeld van de situatie, welke men als meest geschikt beschouwt 
voor zijn huidige levenssituatie. 

(Deel)activiteit 46
: 

Als bedrijvende werkzaamheid, deel uitmakend van een herkenbaar geheel, bijv. 
aansteken van het fornuis . Activiteit, als herkenbaar geheel van activiteiten, bijv. koken 
op het fornuis. Hoofdactiviteit, als herkenbaar geheel van activiteiten, waarin bijv. het 
voorbereiden van een maaltijd, waarin ook de oogmerken en doeleinden zijn begrepen. 
Handelen als de besluitvorming voor het gehele verzorgingsniveau van een huishouden 
waarin de normen en waarden zijn vervat waaruit de activiteiten kunnen worden 
ontwikkeld. 

Belevingsflexibiliteit: 
Bij een belevingsflexibele woning kan de identiteit van de woning veranderd worden. 

Databasemarketing 
Databasemarketing is een interactief marketingsysteem, waarbij er verschillende 
reclamemedia worden gebruikt met als resultaat een meetbare respons en/of transactie, 
waarbij de activiteit wordt opgeslagen in een database47

. 

Flexibiliteit: 
Flexibiliteit van een woning betekent dat een woning (gemakkelijker) kan worden 
aangepast aan de veranderende behoeften van de bewoners. 

Flexist: 
Een persoon die gei'nteresseerd is in flexibiliteit in zijn of haar (toekomstige) woning of 
die kenmerken bezit, waarbij een latente belangstelling voor flexibiliteit verwacht wordt. 

46 Uit H. van Leeuwen, 1980 
47 Uit www.the-dma.org 
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Functionele flexibiliteit: 
Bij een functionele flexibele woning kan de functionele indeling oftewel het gebruik van 
de woning gewijzigd worden om aan de verschillende en veranderende gebruikseisen te 
voldoen. 

Indelingsflexibiliteit: 
Bij een ruimtelijk flexibele woning kan de ruimtelijke structuur van de woning gewijzigd 
worden om aan de veranderende gebruikseisen te voldoen. 

N eutraliteit: 
Een neutrale woning is geschikt voor meerdere doelgroepen en dus ook voor 
verschillende fasen in een huishoudencarriere. Woningen die voor meerdere woonvormen 
geschikt zijn, moeten een minder nadrukkelijk onderscheid hebben tussen de vertrekken; 
de vertrekken zijn dan op meerdere manieren te gebruiken. 

Nichemarketing 
Een niche is over het algemeen een (kleine) deelmarkt, waarin speciale klanteneisen of 
wensen gelden48

. Als een bedrijf zich op een bepaalde doelgroep wil richten zal het zich 
moeten verdiepen in de kenmerken van de doelgroep. Binnen een nichemarkt bestaat een 
fragiele balans tussen de prijs, het product, de communicatie/promotie en de doelgroep. 

N ormaalbeeld: 
Het normaalbeeld is het beeld van de situatie welke men momenteel voor individuen, 
verkerend in een levenssituatie waaraan men zich refereert, als de meest gangbare 
beschouwt. 

Post-occupancy evaluation: 
POE evalueert gebouwen die in gebruik zijn genomen op de implicaties die optreden op 
de korte termijn(het aanpassen van het betreffende gebouw na signalering van de 
tekortkomingen), de middellange termijn (de lessen die geleerd zijn bij de volgende 
bouwprojecten toepassen) en de lange termijn (de informatie voortgekomen uit POE 
gebruiken als feedforward zodat het bouwproces zich tot een hoger niveau kan 
evolueren). Bij deze evaluatiemethode is het van belang dat de verschillen tussen het PvE 
en de daadwerkelijke gebouwprestaties naar boven komen. POE wordt hierbij gebruikt 
om de discrepantie tussen de perceptie van de ontwerper en de gebruiker zichtbaar te 
maken. 

Veiligheid: 
Sociale veiligheid is een zo veilig mogelijk gebruik van openbare ruimte, zonder angst 
voor of aantasting van de persoonlijke integriteit. 

Volumeflexibiliteit: 
Bij een volume flexibele woning kan het volume van de woning makkelijk vergroot of 
verkleind worden. 

48Uit Jan Buijs & Rianne Valkenburg, 2000 
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WON INGSTICHT I G SWS 

Missie, doel en strategie 

De missie van SWS staat als volgt beschreven: 

Woningstichting SWS wit in Zuidoost-Brabant en in het bijzonder in Eindhoven gekend 
warden a/s de betrouwbare, toeganke/ijke en kwa/iteitsbewuste /everancier van woongenot 
die de kl ant centraa/ ste/t en pro-actief initiatieven neemt in het initieren, stimu/eren en 
ontwikke/en van woonconcepten en diensten. 
Woningstichting SWS heeft hierbij bijzondere aandacht voor die doe/groepen die moei/ijk 
in eigen huisvesting kunnen voorzien1

. 

Uit de missie vloeien een aantal wezenskenmerken voort. Dit zijn de uitgangspunten die 
als basis dienen voor de ondememingsstrategie. De wezenskenmerken zijn de volgende: 
• Klant centraal ; 
• Betrouwbaar; 
• Kwaliteitsbewust; 
• Toegankelijk; 
• Pro-actief. 

De ondememingsstrategie die hierop gebaseerd is, ziet er als volgt uit: 
• SWS richt zich op het bewerkstelligen van een duurzame klantenrelatie, met in de 

eerste plaats aandacht voor de huisvesting van de primaire doelgroep en van 
aandachtsgroepen; 

• SWS richt zich op het aanbieden van een breed pakket aan flexibele en kwalitatief 
hoogwaardige woonproducten en woondiensten; 

• SWS streeft naar het verbeteren van haar positie en invloed in haar werkgebied; 
• SWS streeft naar de continuneit van haar bedrijfsvoering. 

Naast de visie van SWS is de profielschets gebaseerd op het woningbezit. Hieronder 
volgen enkele punten die hun positie in de markt karakteriseren. 
• De gemiddelde kale maandhuur van SWS in 1999 is€ 320,82 (fl 707,-). 
• Het totale aantal woningen in het bezit van SWS is 12.930, waarvan 64,3% 

eengezinswoningen en 26,5% gestapelde woningen. 
• Het aantal geregistreerde woningzoekende is 25.217 (37% van het totale aantal 

geregistreerde woningzoekende in de regio Eindhoven). 
• De registratieduur voor starters is 3,26 jaar (de gemiddelde registratieduur is 3,26 jaar 

in de regio Eindhoven). 
• De bewoningsduur is 18,61 jaar (de gemiddelde bewoningsduur is 16,12 jaar in de 

regio Eindhoven). 
• 34% van de verhuureenheden stamt uit 1960-1969. 
• 24% van de verhuureenheden stamt uit 1970-1979. 

1 Uit 'Visie, missie en strategie ' van Woningstichting SWS 
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AANPASBAARBOUWEN 

Open Bouwen 

In de historie van het flexibel bouwen werd beschreven hoe uiteindelijk het flexibel bouwen 
evolueerde in het tijdperk 'Open Bouwen2

' . Aangezien het Open Bou wen nog steeds een 
grate rol speelt bij de ontwikkeling van flexibele woningen, volgt hier een nadere toelichting 
van dit begrip. 

GEBRUIK EN BEHEER 
Antwoord op market pull factoren: 
• door eenduidige cornmunicatie-. ontwerp- en uitnieringsspecialisatie kan de di\ cr'>ificatie aan \\0011- l'll 

bedrijfsgehou\\l'l1 tocneml'n en ontstaat l'r voor de opdrachtgever l'l'll b,alitalil'I l'll linanciL·l'i hdcr 
O\ erLil'nhaar hou,, prncl's: 

• door eenduidige communicatil' en ophouw van hl't gl'houw in. atl1ankl'li_jk ,an de tul·gqw,k 
bou,,mdhoJc. verschilll'nde min of 111\.'l'r vervangbare. ,·eranderbare en uithreiJhare Jd:11 ,,orJt 
innmatief marktgeridll beheer mogelijk. 

FINANCIELE RANDVOORW AARDEN: 
ONTWERPI'BCHNISCijj 
RANDVOORWAARDaN: 

Budgettaire beheersing door betere 
beheersbaarheid van het ontwerp- en 
productieproces. 

Organisatorische beheersiJlg van 
ontwerpproces door specialisatie op vormgevmp

en functionele ~ 

DE OPEN BOUWWIJZE 
Eenduidige communicatie en beheersbare productie. 

JURIDISCHE RANDVOORW AARDEN: 
PRODUCTIETECHNISCHB 

RANDVOORW AARDB.N: 
De aannemer is volledig aansprakelijk. maar 
bouwt volgens eigen bouwtechnische 
bouwknoopprincipes. 

Organisatorische beheersing van bet 
uitvoeringsproces voor een vooraf onbekeu,d 
ontwerp, maar met vooraf ontwikkelde ei_ge.n 

bouwknoopprincipea. 

UITVOERING EN TOELEVERING 
Ant woord op technology push factoren: 
• door eenduidige communicatie. rneer tcchnische Leggenschap over de uitvoering en projcctungeho11Jl·11 

productontwikkl'ling is productiviteitsverhoging. technische innovatie en op dirl'cle 111arkdi11g geriL·hll' 
productieontwikkeling mogelijk: 

• productivill'itsvcrhoging door meer technische zeggenschap over het product: 
• product en proceS\ernieuwing door technische innm·atie en preventicve k\\aliteihcontrolc: 
• op directc markl'ling afgestemde productontwikkcling. 

Figuur l : De Open bouwwijze. 

2 Uit Helga Fassbinder en Adri Proveniers, 1992 
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AANPASBAARBOUWEN 

De methodologische basis van de Open bouwwijze is de scheiding in niveaus, zowel qua 
besluitvorming, ontwerp, productie en beheer als gebruik (zie figuur 1). Doelstelling van de 
Open bouwwijze is het creeren van algemene voorwaarden voor een zowel comrnunicatief als 
technisch beheersbaar bouwproces dat realisatie van economisch aantrekkelijk te beheren 
gebouwen mogelijk maakt, waardoor tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen op de 
differentiatie en dynamiek van de marktvraag kan warden ingespeeld. De daarvoor gestelde 
randvoorwaarden zijn de voortzetting van de huidige organisatie-structuur van de 
bouwnijverheid en de toepassing van nieuwe informatie- en productietechnologie. Het Open 
Bouwen is gebaseerd op een aantal fundamentele grondslagen en principes. Deze zijn: 
1. eenduidige comrnunicatie middels een eenduidige comrnunicatiestructuur voor het totale 

bouwproces van initiatiefname tot en met het beheer, door middel van modulaire 
coordinatie en het onderscheid in besluitvormingsniveaus; 

2. productiebeheersing en procesinnovatie door het toestaan en stimuleren van meervoudig 
gebruik van bouwtechnische oplossingen, door middel van het principe van de 
bouwknoop; 

3. kwalitatieve productbeheersing en productvemieuwing door - afhankelijk van de 
toegepaste bouwmethode - te streven naar een projectonafhankelijke technische 
ontwikkeling en productie van het gebouw en hierin opgenomen bouwdeelproducten, 
middels het gebruik van prestatie-omschrijvingen; 

4. innovatief marktgericht gebruik en beheer van gebouwen middels marktgerichte 
aanpassingen, veranderingen en uitbreidingen. 

Binnen deze fundamentele grondslagen warden de volgende informatie-, ontwerp- en 
productietechnische principes toegepast 
• Modulaire coordinatie als gemeenschappelijke 'informatietaal'. 
• Bouwknopen: meer gestandaardiseerde assemblageprincipes. 
• Prestatie-omschrijvingen, waardoor meer projectonafhankelijke producten kunnen warden 

gebruikt. 
• Het denken in flexibele beheertechnische subsystemen. 

Het Open Bouwen coordineert met name de organisatie van het ontwerpproces tussen 
opdrachtgever en architect, metals voordelen procesbeheersing, kwaliteitsverbetering en 
innovatie. Ook coordineert het de organisatie van bedrijfsgebonden productieprocessen tussen 
hoofdbouwbedrijf enerzijds en onderaannemers, toeleveranciers etc. anderzijds, met 
gelijksoortige voordelen: procesbeheersing, kwaliteitsverbetering en innovatie. Tevens biedt 
Open Bou wen structuur aan de aanbesteding en contractvorming tussen opdrachtgever en 
architect enerzijds en hoofdbouwbedrijf anderzijds metals voordelen een volledige, 
contractueel beheersbare, technische en financiele onderhandelingsruimte. Als laatste 
coordineert de Open bouwwijze de organisatie van het technisch beheerproces tussen 
opdrachtgever en gebruikers, metals voordelen ruimte en instrumentarium voor innovatief 
gebruik en beheer. 
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AANPASBAAR BOUWEN 

Aanpasbaar bouwen 

Naast het Open Bou wen ontstond er begin jaren tachtig een nieuw gedachtegoed: het 
aanpasbaar bouwen. De Nationale Woningraad is in 1985 gestart met het Experiment 
Aanpasbaar Bouwen. Aanpasbaar bouwen is het, bij nieuwbouw, realiseren van woonruimte 
die niet op voorhand is aangepast en bestemd voor gehandicapten, maar zodanig is ontworpen 
dat een latere aanpassing eenvoudig en daardoor goedkoop kan plaatsvinden wanneer (een 
van) de bewoner(s) gehandicapt raakt. 
Het gaat dus niet om specifieke woningen voor gehandicapten, maar om woningen voor 
iedereen, waaraan bij het ontwerpen een extra kwaliteit is aangebracht zodat in een later 
stadium de woningen aan te passen zijn wanneer de bewoner een functiestoomis krijgt. De 
ontwerprichtlijnen voor aanpasbaar bouwen gaan uit van de mogelijkheid dat de bewoner een 
handicap krijgt die aanpassing noodzakelijk maakt. De aanpasbaarheid van een woning is 
afhankelijk van 3 criteria: 
• bezoekbaarheidseisen; 
• directe bruikbaarheid; 
• aanpasbaarheidseisen. 
Volgens de evaluatie van de eerste projecten met aanpasbare woningen kunnen individuele 
aanpassingen 30 tot 60% goedkoper worden uitgevoerd dan bij niet-aanpasbare woningen. 
Daamaast kunnen kosten wat betreft de gezondheidszorg worden bespaard, doordat mensen 
die langdurig of tijdelijk gehandicapt zijn geraakt sneller een ziekenhuis, verpleegtehuis of 
revalidatiecentrum kunnen verlaten, doordat de woning eerder is aangepast en/of eerder een 
woning is gevonden. Uit de evaluatie van het NWR-experiment blijkt dat ook aanpasbaar 
bouwen mogelijk is zonder meerkosten of in sommige gevallen met zeer geringe meerkosten. 
Het aantal doelgroepen, waarvoor aanpasbare woningen geschikt gemaakt kunnen worden, is 
vergroot en omdat de woning mee kan gaan met de ontwikkeling van de fysieke 
mogelijkheden van de bewoner zullen deze in de toekomst ook goed verhuurbaar blijven. Een 
ander voordeel is dat de bewoner niet gedwongen is te verhuizen. Aangezien de vergrijzing in 
ons land nog geruime tijd zal toenemen en daardoor het aantal mensen met een handicap ook, 
zal (op voorraad) aangepast bouwen steeds belangrijker worden. Met aanpasbaar bouwen 
wordt dus een betere gebruikswaarde van een woning gerealiseerd3

. 

3 Uit Woningraad extra, aanpasbaar bouwen, 1988 
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LEVE SLOOPBESTEND IGE WON I G 

Levensloopbestendige woning 
De term levensloopbestendige woning4 duikt voor het eerst op in een SEV-publicatie in mei 
1996 over de 'Levensloop van een woning' . Hierin wordt bepleit om bij het ontwerpen van 
woningen en woonwijken te anticiperen op processen van vergrijzing die zich in de 
bevolkingssamenstelling voordoen. 
Onder een levensloopbestendige woning wordt een woning verstaan, die zodanige ruimtelijke 
kwaliteiten heeft, dat de kans groot is dat een huishouden er in verschillende stadia van de 
huishoudensontwikkeling goed kan wonen. Voor zulke woningen zal vice versa ook gelden 
dat een groot aantal verschillende typen huishoudens er goed kunnen wonen. 

Kenmerken van een levensloopbestendige woning: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Extra vierkante meters. In de literatuur over woningplattegronden wordt algemeen erkend 
dat de mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid in algemene zin vooral wordt bei'nvloed 
door de mate waarin extra vierkante meters zijn toegevoegd aan de vertrekken 
afzonderlijk en aan het woonprogramma als geheel, boven een min of meer objectief vast 
te stellen minimaal noodzakelijk oppervlak voor afzonderlijke woonfuncties; 
neutrale plattegronden: verschillende inrichtings- en gebruikmogelijkheden. Door de 
toenemende onzekerheid over de relatie tussen huishoudenssamenstelling en specifieke 
woonwensen, en omdat de woonwensen van huishoudens over de lengte van jaren min of 
meer ingrijpend kunnen wijzigen, wordt in veel studies en beschouwingen over 
woningplattegronden gepleit voor verschillende inrichtings- en gebruiksmogelijkheden 
van een bepaalde plattegrond zonder dat die plattegrond door bouwkundige ingrepen moet 
worden aangepast; 
flexibele indelingssystemen. Het hierboven beschreven streven naar verschillende 
inrichtings- en gebruiksmogelijkheden van woningplattegronden wordt behalve door 
neutraliteit ook bevorderd door zogenaamde flexibele indelingssystemen. Het gaat dan om 
bouwkundige maatregelen waarmee de indeling van een woningplattegrond zo eenvoudig 
mogelijk, liefst zonder tussenkomst van timmerman, metselaar of elektricien, kan worden 
aangepast; 
combinatie-woningen. In diverse studies en beschouwingen over de ontwikkeling van 
huishoudenssamenstelling en woonstijlen wordt de individualisering van het wonen 
benadrukt. Ook dit vindt zijn weerslag bij de indeling van de woning; 
uitbreidbaarheid woningen. Dit is een woningkwaliteit waarmee het groter maken van de 
woning wordt beoogd; 
bijzondere technische voorzieningen en detailleringen. Om flexibele en aanpasbare 
woningen te realiseren, zijn in het verleden tenslotte allerlei technische voorzieningen 
bedacht, en voor een deel ook gangbaar geworden, die de levensloopbestendigheid 
kunnen bevorderen. 

Noud de Vreeze heeft voor het VROM een lijst opgesteld met daarin twaalf criteria voor 
levensloopbestendigheid. Deze eisen zijn ook opgenomen in het 'Handboek woonkeur': 

1. primaire woonruimtes (woonruimte, keuken, berging, toilet, ruimte voor sanitair) op 
de begane grond; 

2. mogelijkheid van een extra woon/slaapvertrek op de begane grond; 
3. neutrale vertrekmaten zodanig dat verschillende woonfuncties in verschillende 

vertrekken kunnen plaatsvinden; 

4 Uit Noud de Vreeze, 1999 
10 



LEVENSLOOPBESTEND IGE WON ING 

4. mogelijkheid van zinvolle indelingsvarianten door verplaatsbare of verwijderbare (niet 
dragende) binnenwanden; 

5. mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimtes binnen een woning ten behoeve van 
werkruimte of in woning; 

6. uitbreidingsmogelijkheden van woningen ten opzichte van het basistype; 
7. ontsluiting van hoger dan het maaiveld gelegen verdiepingen via rechte steektrappen; 
8. mogelijkheden voor verschillende plaatsen van keuken en sanitair door een extra 

standleiding of door de centrale plaatsing van de standleiding; 
9. mogelijkheid van een ligbad in de sanitaire ruimte en de mogelijkheid van een tweede 

sanitaire ruimte; 
10. aparte ruimte voor een wasmachine; 
11. plaatsing van keuken zodanig dat uitbreiding van de keukenruimte en de 

keukenapparatuur mogelijk is; 
12. rolstoel-toegankelijke maatvoering van vertrekken, gangen en portalen en tenrninste 

een rolstoel-toegankelijke ruimte en rolstoel-toegankelijke sanitair op entree-niveau. 

J l 
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VRIJE INDEELBARE WONING - ENQUETE 

Een onderzoek naar de tevredenheid van 
bewoners met de vrije indeelbaarheid van de woning 

De enquete wordt volledig anoniem verwerkt 

Het invullen van de enquete neemt ongeveer 25 a 30 min. in beslag 

ENQUETE 

Met het tijdig en compleet invullen van de enquete draagt u bij aan het continu verbeteren van de diensten 
en producten van Woningstichting SWS. Dit komt uiteindelijk de klant ten goede. Dus ook U 

Bovendien maakt u kans op het winnen van de 

Hoofdprijs van fl. 250,-

of een van de andere geldprijzen: 

2 X fl. 100,-
3 X fl. 50,-

13 



E QUETE 

Toelichting bij de vragenlijst 

Lees voordat u aan de vragenlijst begint, eerst deze uitleg. 

De vragenlijst is bedoeld voor de hoofdbewoners van dit adres. 
Als u alleen woont, bent u uiteraard de hoofdbewoner. Woont u met z'n tweeen, dan hebben we het 
liefst dat u de enquete gezamenlijk invult. Als u in gezinsverband woont, dan dient de enquete door 
de ouders/verzorgers te warden ingevuld. De vragen kunt u in onderling overleg beantwoorden. 

Neemt u alle rust en tijd om de vragen te beantwoorden. Lees elke vraag aandachtig door voordat u een 
antwoord geeft. De enquete lijkt lang, maar dat valt reuze mee. Door middel van doorverwijzingen kunt 
u imrners delen van de enquete overslaan die niet voor u van toepassing zijn. 

Aangezien de enqueteformulieren automatisch warden ingelezen en verwerkt, is het belangrijk dat u 
de enquete op de juiste manier invult. Het is de bedoeling dat u de bolletjes zwart inkleurt. Geen 
kruisjes zetten a.u.b. De enqueteformulieren liever niet dubbelvouwen. 
Indien u uw antwoord wil corrigeren: 
I Zet dan een duidelijk kruisje door het verkeerde antwoord. 

• En kleur dan het goede bolletje zwart. 

De enquete is opgebouwd uit 7 delen (A t/m G). Per dee! warden er enkele vragen gesteld. Er zijn twee 
soorten vragen. Van elk volgt nu een voorbeeld. U hoeft deze voorbeelden niet in te vullen. 

Voorbeeld 1: 

Geef antwoord door een van de hokjes in te vullen. 

Woont u in een ouderenwoning? • 
0 

Ja 
Nee 

Alleen een antwoord is mogelijk tenzij het anders is vermeld. In dit geval staan achter de 
antwoordmogelijkheden pijltjes. U wordt doorverwezen naar een bepaalde vraag. Als u "ja" heeft 
ingevuld gaat u door met vraag X 1. 
Als u "nee" heeft ingevuld gaat u door met vraag Y 1. 
In de meeste gevallen staan er geen doorverwijzingen. U gaat dan gewoon naar de volgende vraag. 

Voorbeeld 2: 

Hoe tevreden bent u met de volgende Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 
aspecten? ontevreden 

Grootte van de woning 0 • 0 0 0 

Ligging in de wijk 0 0 0 0 • 
In dit geval staan er twee opeenvolgende vragen. Bij beide vragen geeft u middels het inkleuren van het bolletje 
aan hoe tevreden u over dat aspect bent. Door neutraal in te vullen kunt u aangeven dat u er geen (uitgesproken) 
mening over heeft. 

U kunt nu op de volgende pagina beginnen met het invullen van de enquete. 

]4 
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A Gegevens over uw huishouden 

A 1. Waar woont u? 
0 Picassohof Ga naar ➔ A2 

0 DeMuzen I ➔ A3 

A2. In welke type woning woont u? U kunt met 
Huisnummers 

behulp van uw huisnummer bepalen welk 
type u heeft. 

0 Bl (1, 16, 17,43,50,52,54,57,84) 

0 B2 (2, 15, 18, 45, 48) 

0 Cl (44, 80) 

0 C2 (8,9,35,41,42,46,55, 76, 78,82) 

0 D (10 t/m 14, 23, 25, 27 t/m 34, 36, 
40, 51, 53, 64 t/m 74) 

0 E (3 t/m 7, 19 t/m 22, 24, 26, 47,49, 
56, 58, 62) 

Ganaar 

➔ A4 
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A Gegevens over uw huishouden 

A3. In welke type woning woont u? U kunt met behulp van uw I Huisnummers 
huisnummer bepalen welk type u heeft. 

0 AO (7, 9) 

0 A2 (25, 27) 

0 A3 (43, 45, 61, 63) 

0 BO (3, 5) 

0 B2 (21, 23) 

0 B3 (39, 41, 57, 59) 

0 co (11) 

0 C2 (29) 

0 C4 (47) 

0 cs (65, 83) 

0 COa (13) 

0 C2a (31) 

0 C4a (49) 

0 C5a (67,85) 

0 El (1 , 19, 37) 

I 0 E2 (55, 73) 

A4. Wat is uw geboortejaar? A1s u een partner en/of thuiswonende I Geboortejaar 

kinderen heeft, vul dan ook van hen bet geboortejaar in. 

U zelf ......... ........ ...... ......... .. 

Partner ................. .... ...... ....... 

Kind 1 ............... ...... ............. 

Kind 2 
·································· 

Overige .................................. 
(bijv. inwonende andere farnilieleden) 
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ENQUETE 

A Gegevens over uw huishouden 

AS. Wat is uw geslacht? Als u een partner en/of thuiswonende kinderen 
heeft, vul dan ook van hen bet geslacht in. 

Man Vrouw 

Uzelf 
0 0 

Partner 
0 0 

Kind 1 
0 0 

Kind2 
0 0 

Overige 
0 0 

(bijv. inwonende andere familieleden) 

A6. Wat is de hoogste opleiding die u gevolgd en afgemaakt heeft? Als u 
Uzelf 

een partner heeft, vul bet dan ook van hem/haar in. 
Partner 

Lager onderwijs 
0 0 

Lager/rniddelb. voortgezet onderwijs 
0 0 

(MULO, MA VO, VOLO, LA VO) 

Hoger voortgezet onderwijs 
0 0 

(HBS, HA VO, VWO, MMS, Atheneum, Gymnasium e.d.) 

Lager beroepsonderwij s 0 0 
(Ambachtschool, LTS, LHNO, Huishoudschool, LEAO, LAS) 

Middelbaar beroepsonderwijs 
0 0 

(MTS, KMBO, UTS, MEAO) 

Hoger beroeps/wetens. onderwijs 
0 0 

(HTS, HEAO, andere HBO-opleiding, Universiteit) 
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A Gegevens over uw huishouden 

A 7. Welke situatie is op u van toepassing? Als u een partner heeft, vul 
bet dan ook van hem/haar in. Meerdere antwoorden mogelijk. 

Fulltime werkend 

Parttime werkend 

Vrij willigerswerk 

Studerend 

Doe het huishouden 

Arbeidsongeschikt 

Met pension of VUT 

Werkzoekend 

A 8. Wat is uw burgerlijke staat? 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

ENQUETE 

Uzelf Partner 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Gehuwd 

Ongehuwd 

Geregistreerd partnerschap 

Weduwe, weduwnaar of 
gescheiden 
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ENQUETE 

B Beoordeling van uw huidige woonsituatie 
- - .. 

DE WONING 

B 1 Hoe tevreden bent u in bet algemeen 
I Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 

over uw woning? ontevreden tevreden 

0 0 0 0 0 

B 2. Hoe tevreden bent u met Niet aanwezig Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
de grootte van de 

ontevreden tevreden volgende vertrekken? 

Woonkamer 0 0 0 0 0 0 

Badkamer 0 0 0 0 0 

Slaapkamer 1 0 0 0 0 0 0 

Slaapkamer 2 0 0 0 0 0 0 

Keuken 0 0 0 0 0 

Berging 0 0 0 0 0 

Buitenruimte (balkon) 0 0 0 0 0 

B 3. Hoe tevreden bent u met de ligging van Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
de volgende vertrekken ten opzichte van 

ontevreden tevreden elkaar? 

Woonkamer t.o.v. de keuken 0 0 0 0 0 

Woonkamer t.o. v. het toilet 0 0 0 0 0 

Woonkamer t.o.v. het balkon 0 0 0 0 0 

Woonkamer t.o. v. de slaapkamer 1 0 0 0 0 0 

Slaapkamer 1 t.o.v. het toilet 0 0 0 0 0 

Slaapkamer 1 t.o. v. de badkamer 0 0 0 0 0 

Anders, nl . . . . . . . . .. . .... . ..... 0 0 0 0 0 
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E QUETE 

B Beoordeling van uw huidige woonsituatie 

B4. Hoe tevreden bent u met de volgende Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
voorzieningen van uw woning? ontevreden tevreden 

Het sanitair van de badkamer 0 0 0 0 0 

Het sanitair in het toilet 0 0 0 0 0 

De voorzieningen in de keuken 0 0 0 0 0 
(keukenblok + kastjes, stopcontacten) 

De verwarmingsmogelijkheden 0 0 0 0 0 

De plaats van de aansluiting voor de 0 0 0 0 0 
wasmachine 

De warm water voorziening 0 0 0 0 0 

De capaciteit van het elektra 0 0 0 0 0 
(het aantal groepen) 

De afvoer/riolering 0 0 0 0 0 

Hang- en sluitwerk 0 0 0 0 0 

De plaats van de c.v.-ketel 0 0 0 0 0 

B 5. Hoe tevreden bent u met de volgende Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
aspecten van de woning? ontevreden tevreden 

De warmte-isolatie 0 0 0 0 0 

De geluidsisolatie in de woning 0 0 0 0 0 
(tussen de vertrekken) 

De geluidsisolatie tussen de woningen 0 0 0 0 0 

De onderhoudsstaat van de buitenkant 0 0 0 0 0 
van de woning 

De natuurlijke ventilatiemogelijkheden 0 0 0 0 0 

De mechanische ventilatie 0 0 0 0 0 

De afwerking van het interieur door 0 0 0 0 0 
SWS (wanden, plafonds) 
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ENQUETE 

B Beoordeling van uw huidige woonsituatie 

B 6. Zijn er aspecten van uw woning die Zeer Ontevreden 
niet genoemd zijn, waar u 0 Ja, narnelijk (noem de aspecten) 

ontevreden over bent? ontevreden 

Geef daarna ook de mate van ....... ..... ... ................................. 
0 0 

ontevredenbeid aan. 

.................... ........................... 0 0 

0 Nee 
! 

HET GEBOUW (DE FLAT) 

B 7. Hoe tevreden bent u in bet algemeen Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
over bet bele gebouw waar uw ontevreden tevreden 
woning deel van uitmaakt? 

0 0 0 0 0 

B 8. Hoe tevreden bent u met de volgende Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
aspecten van bet gebouw? ontevreden tevreden 

Uiterlijk van het gebouw 0 0 0 0 0 

Veiligheid van de entree 0 0 0 0 0 

Bruikbaarheid van gangen en trappen 0 0 0 0 0 

Onderhoud 0 0 0 0 0 
( onkruid, schilderwerk) 

Opslag van huisvuil 0 0 0 0 0 

Toegankelijkheid 0 0 0 0 0 
(hoe makkelijkje binnen komt) 

Lift 0 0 0 0 0 

Bewonerssarnenstelling 0 0 0 0 0 
(leeftijdsverschillen, etniciteit) 

Contacten met medebewoners van het 0 0 0 0 0 
gebouw 

I 
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ENQUETE 

B Beoordeling van uw huidige woonsituatie 

B 9. Hoe vaak beeft u last van de Heel vaak Vaak Regelmatig Zelden Nooit 
volgende aspecten in bet gebouw? 

Vernielingen 0 0 0 0 0 

Vervuiling 0 0 0 0 0 

Gevoel van onveiligheid 0 0 0 0 0 

Lawaai-overlast van medebewoners 0 0 0 0 0 
van het gebouw 

Lawaai-overlast van de omgeving 0 0 0 0 0 
(verkeer e.d.) 

B 10. Zijn er aspecten van bet gebouw Zeer Ontevreden 
die niet genoemd zijn, waar u 0 Ja, namelijk (noem de aspecten) 

ontevreden 
ontevreden over bent? 

Geef ook de mate van ................................................ 0 0 

ontevredenbeid aan. 
.... ... ... ........ .................... ... ....... 0 0 

0 Nee 

I 

DEOMGEVING 

B 11. Hoe tevreden bent u in bet Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
algemeen over de omgeving waarin 

ontevreden tevreden uw woning staat? 

0 0 0 0 0 

B 12. Hoe vaak beeft u last van de Heel vaak Vaak Regelrnatig Zelden Nooit 
volgende aspecten in de omgeving? 

Vervuiling 0 0 0 0 0 

Vernielingen 0 0 0 0 0 

Lawaai-overlast van buurtbewoners 0 0 0 0 0 

Gevoel van onveiligheid 0 0 0 0 0 
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ENQUETE 

8 Beoordeling van uw huidige woonsituatie 

Bl3. Hoe tevreden bent u over de Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 

volgende aspecten van de ontevreden tevreden 
omgeving? 

Winkels 0 0 0 0 0 
(bereikbaarheid en kwaliteit) 

Basisschool 0 0 0 0 0 
(bereikbaarheid en kwaliteit) 

Sportvoorzieningen 0 0 0 0 0 
(bereikbaarheid en kwaliteit) 

Centrum van Eindhoven 0 0 0 0 0 
(bereikbaarheid) 

Autoweg en/of autosnelweg 0 0 0 0 0 
(bereikbaarheid) 

Verkeersveiligheid 0 0 0 0 0 

Parkeervoorzieningen 0 0 0 0 0 

Groenvoorzieningen 0 0 0 0 0 
(bereikbaarheid en kwaliteit) 

Contact buurtbewoners 0 0 0 0 0 

Speelvoorzieningen 0 0 0 0 0 
(bereikbaarheid en kwaliteit) 

Buurt- of wijkcentrum 0 0 0 0 0 
(bereikbaarheid en kwaliteit) 

Bushalte 0 0 0 0 0 
(bereikbaarheid) 

B 14. Zijn er aspecten van uw omgeving Zeer Ontevreden 
0 Ja, namelijk (noem de aspecten) 

die niet genoemd zijn, waar u ontevreden 
ontevreden over bent? 

0 0 
Geef ook de mate van ....... ...... ... .............. ..................... 
ontevredenheid aan. 

0 0 

.. .. ...... .... ........ ...... .... ................... 

I l 
0 Nee 
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ENQUETE 

B Beoordeling van uw huidige woonsituatie 
~ ~ 

DE DIENSTVERLENING VAN WONINGSTICHTING SWS 

B 15. Hoe tevreden bent u over de Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
dieostverlening van 

ontevreden tevreden Woningstichtiog SWS? 

0 0 0 0 0 

! 
B 16. Hoe tevreden bent u met de Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 

volgende aspecten van de ontevreden tevreden 
dieostverleoiog? 

Telefonische bereikbaarheid 0 0 0 0 0 

Openingstijden 0 0 0 0 0 

Snelheid reparaties 0 0 0 0 0 

K waliteit onderhoud 0 0 0 0 0 

Klantvriendelijkheid van de 0 0 0 0 0 
medewerkers van SWS 

Betrouwbaarheid van de 0 0 0 0 0 
medewerkers van SWS in het 
nakomen van afspraken 

J uiste en tijdige 0 0 0 0 0 
informatieverstrekking I 

B 17. Zijn er aspecten van de Zeer Ontevreden 
dienstverlening van SWS die niet 0 Ja, namelijk (noem de aspecten) 

genoemd zijn, waar u ontevreden ontevreden 

over bent? 
0 0 ........... ..... .... .. .... ..... ..... ............... 

Geef daarna ook de mate van 
ontevredenheid aan. 

...... ..... .... ............ ......... .. ........ .. .. . 0 0 

0 Nee 
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ENQUETE 

B Beoordeling van uw huidige woonsituatie 

DE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING 

B 18. Wat vindt u van de prijs van de 0 Slecht Ganaar ➔ B 19 
woning ten opzichte van de 
geboden kwaliteit? 

0 Neutraal ➔ B20 

0 Goed ➔ B20 

B 19. Hoezou u de 0 Dezelfde prijs, maar meer kwaliteit 
prijs/kwaliteitsverhouding bet liefst 
verbeterd willen zien. 

0 Dezelfde kwaliteit, maar een lagere prijs 

B 20. Hoe tevreden bent u over uw 2:eer Ontevreden Neutraal Tevreden 2:eer 
algehele woonsituatie? 

ontevreden tevreden 
(De woonsituatie bestaat uit de 
woning, bet gebouw, de omgeving, 0 0 0 0 0 
de dienstverlening van SWS en de 
prijs van de woning.) 

I 
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ENQUETE 

C Vorige woonsituatie 

C 1. 

C2. 

Wat was uw vorige woonsituatie? 
0 Thuiswonend of op kamers 

0 Eengezinswoning, huur 

0 Eengezinswoning, koop 

0 Appartement, huur 

0 Appartement, koop 

0 Anders, nl. .... .... ... . ................... .. . .. .. 

Sommige woningen bieden de bewoners de mogelijkheid om zelf te bepalen waar ze bun binnenwanden 
neer zetten. De bewoners kunnen dan zelf beslissen hoe ze bun woning in kamers indelen. De woning 
bestaat dus uit vier buitenwanden waarbinnen de bewoner de wanden naar eigen wens kan plaatsen. 
Deze woningen heten vrij indeelbare woningen. 

Was uw vorige woning een vrij indeelbare woning? 
0 Ja 0 Nee 

C 3a. Geef in onderstaand schema aan waarom u toen verhuisd bent. Er zijn 
meerdere antwoorden mogelijk. 

b. Als u meerdere antwoorden heeft ingevuld, geef dan daarna met de 
cijfers 1 t/m 3 aan welke reden bet belangrijkst was. Het cijfer 1 is de 
belangrijkste reden, 2 minder belangrijk en 3 de minst belangrijke 
reden. 

Wilde zelfstandig wonen 
(woonde voorheen nog bij ouders of op kamers) 

Vanwege een verandering in mijn huishoudsituatie 
(bijv. samenwonen, gezinsuitbreiding of inkrimping, scheiden) 

Vanwege werk/studie 

V anwege gezondheidsredenen 

Vanwege de slechte onderhoudskwaliteit van de vorige woning 
(bijv. vocht en tocht) 

Wilde een ander soort woning 
(bijv. grater, kleiner, goedkoper, huurwoning, minder onderhoud) 

Vanwege de negatieve kenmerken van mijn vorige buurt 

Vanwege de positieve kenmerken van de buurt waarin ik nu woon 

Vanwege de slechte dienstverlening van mijn verhuurder 

Een andere reden, nl. ...... . .. . .. . . .............. . . . ........ . .. . 

Reden 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Belangrijkste 
reden 
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ENQUETE 

D Bekendheid met de vrije indeelbaarheid 

Het vervolg van deze enquete gaat over de vrije indeelbaarheid van de woning, dus de mogelijkheid om 
de binnenwanden in de woning te plaatsen zoals u dat wilt. De mogelijkheden bestaan uit: bet plaatsen 
van wanden (eventueel een keukenblok), bet afwerken van de wanden, bet doortrekken van leidingen en 
bet plaatsen van deuren. Dit wordt bet indelen van de woning genoemd. 

D l. Was de vrije indeelbaarheid van de woning een van de 
0 Ja 

redenen om voor deze woning te kiezen? 

0 Nee 

D 2. Welke vormen van voorlichting met betrekking tot de 
0 Persoonlijke voorlichting (bijv. door 

vrije indeelbaarheid van de woning heeft u toen gekregen? 
een medewerker van SWS aan de balie 

Meerdere antwoorden mogelijk. 
of thuis) 

0 Middels een voorlichtingsavond 

0 Brochures 

0 Via internet 

I 0 Geen voorlichting 

D 3. 
Had u graag meer voorlichting willen hebben over de vrije 0 Ja Ga naar ➔ D 4 
indeelbaarheid van de woning? 

l 0 Nee ➔ D6 

D 4. Waar had u meer voorlichting over willen hebben? 
Ja Nee 

Wat voor mogelijkheden er bestaan om de woning aan te 
0 0 

passen aan de eigen wensen. 

De kosten en de tijd die het met zich meebrengt om een 
0 0 

woning zelf in te delen. 

Wat er met de indeling gebeurt als u verhuist. (wat terug moet 
0 0 

naar de oorspronkelijke staat en welke mogelijkheden er zijn 
om het over te dragen op de volgende bewoner). 

Adressen en voorlichting over bouwmaterialen, 
0 0 

bouwbedrijven e.d. 

Anders, nl . .. . ..... . ....... .... . . .. . .. . . . . ... . . . .. . .. 
0 0 

D5. Zou u een uitgebreide handleiding over de vrije 
0 Ja 

indeelbaarheid van uw woning willen hebben? 

0 Nee 
I 
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ENQUETE 

D Bekendheid met de vrije indeelbaarheid 

D6. Wist u, toen u reageerde op deze woning, dat bet in uw 
0 Ja 

woning mogelijk is om de binnenwanden te verplaatsen zoals 
u ze wilt hebben? 0 Nee I 

I 

D7a. Wist u, toen u reageerde op deze woning, dat bet in uw 
0 Ja 

woning mogelijk is om zelf de bouwmaterialen voor de 
wanden en de afwerking te kiezen? 0 Nee 

Bewoners van Picassohof Ganaar ➔ D7b 

Bewoners van De Muzen I ➔ D8 

b. Wist u, toen u reageerde op deze woning, dat bet in uw 
0 Ja 

woning mogelijk is om zelf de keuken uit te kiezen? 

0 Nee 

D8. Wist u, toen u reageerde op deze woning, dat de ruimtes in 
0 Ja 

uw woning zo zijn gebouwd dat niet van tevoren vast ligt 
waar u welke dagelijkse bezigheden (bezoek ontvangen of uw 0 Nee 
hobby beoefenen) moet gaan uitoefenen. 

D 9. Wist u, toen u reageerde op deze woning, dat bet in uw 
0 Ja 

woning mogelijk is om ook tussentijds de indeling aan te 
passen aan nieuwe wensen? 0 Nee 

I 
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ENQUETE 

E lndelen woning 

E 1. Wie heeft uw woning 0 Zelf ingedeeld Ganaar ➔ E2 
ingedeeld? Meerdere 
antwoorden mogelijk. 0 Door een vriend/kennis/familielid laten doen ➔E2 

(lndelen is het plaatsen van wanden, 0 Door een commercieel bedrijf laten doen ➔ E2 
het afwerken van de wanden, het 
doortrekken van leidingen en het 
plaatsen van deuren.) 

0 Gelaten zoals het was ➔ E5 

0 Anders, nl. . .......... . . . . . .. ... .. .... .. . .... .. . .... . ➔E2 

De volgende vragen gaan niet alleen over het indelen maar ook over het inrichten van de woning. Het 
inrichten van de woning gebeurt door middel van behangen/schilderen, het leggen van een vloer (zeil, 
vloerbedekking) en het neerzetten van meubilair. 

E2a. Hoeveel geld had u nodig om uw 2a. Het indelen 2b. Het inrichten 

woning in te delen? 
0 Minder dan Fl 1.000,- 0 Minder dan Fl 1.000,-

(lndelen is het plaatsen van wanden, het 
afwerken van de wanden, het 0 Fl 1.000,- tot Fl 2.000,- 0 Fl 1.000,- tot Fl 2.000,-

doortrekken van leidingen en het 
0 Fl 2.000,- tot Fl 3.000,- 0 Fl 2.000,- tot Fl 3.000,-plaatsen van deuren) 

Hoeveel geld had u nodig om uw 0 
b. 

Fl 3.000,- tot Fl 4 .000,- 0 Fl 3.000,- tot Fl 4.000,-

woning in te richten? 0 Fl 4.000,- tot FI 5.000,- 0 Fl 4.000,- tot Fl 5.000,-
(lnrichten is het leggen van 
vloerbedekking, het 0 Meer dan Fl 5.000,- 0 Meer dan Fl 5.000,-
schilderen/behangen van de wanden, namelijk Fl .. . ... .. . .. . namelijk Fl ........... . 
nieuw meubilair e.d.) 

' 
E3a. Hoeveel had u van tevoren 3a. Het indelen 3b. Het inrichten 

ingeschat dat bet indelen zou 
gaan kosten? 0 Minder dan Fl 1.000,- 0 Minder dan Fl 1.000,-

(lndelen is het plaatsen van wanden, het 0 Fl 1.000,- tot Fl 2.000,- 0 Fl 1.000,- tot Fl 2.000,-
afwerken van de wanden, het 
doortrekken van leidingen en het 0 Fl 2.000,- tot Fl 3.000,- 0 Fl 2.000,- tot Fl 3.000,-

plaatsen van deuren) 
0 Fl 3.000,- tot Fl 4.000,- 0 Fl 3.000,- tot Fl 4.000,-

b. Hoeveel had u van te voren 
geschat dat bet inrichten zou gaan 

0 Fl 4.000,- tot Fl 5.000,- 0 Fl 4.000,- tot Fl 5.000,-

kosten? 0 Meer dan Fl 5.000,- 0 Meer dan Fl 5.000,-

(lnrichten is het leggen van namelijk Fl . . .......... namelijk Fl .. ... . ...... 
vloerbedekking, het 
schilderen/behangen van de wanden, 
nieuw meubilair e.d.) 

I 
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E QUETE 

E lndelen woning 

E4. Wat is uw netto-inkomen? Als u met uw 
0 

partner samenwoont, tel dan zijn of haar 
Tot Fl 1.650,-

inkomen erbij op. 0 Van Fl 1.650,- tot Fl 2.700,-

Deze gegevens zijn nodig om de verhouding te 
zien tussen wat u heeft uitgegeven bij de indeling 0 Van Fl 2.700,- tot Fl 4.350,-

en inrichting van uw woning en uw ink.omen. 
0 Van Fl 4.350,- tot Fl 6.000,-

I 
0 Meer dan Fl 6.000,-

E5. Verwacht u problemen met betrekking tot de 
0 Nee 

door u aangebrachte indeling, als u zou gaan 
verhuizen? 0 Ja, namelijk 

............................................................... 

.. ... .......................................................... 

................................ ............................... 

E6. Welke voorzieningen en/of veranderingen in de 
woning heeft u overgenomen van de vorige 

................................................................ 

bewoner? ................................................................ 
E7 a. Plaats in bet plattegrondje de binnenwanden De enqueteur laat u hierbij de plattegrond van uw woning 

zoals die in uw woning staan. zien. 

b. En geef aan waar de volgende activiteiten 
plaatsvinden 

1. Verplaatsen 
2. Verblijven 
3. Slapen 
4. Werken 
5. Studeren 
6. Spelen 
7. Ontspannen 
8. Bezoek ontvangen 
9. Koken 
10. Eten 
11. Wassen/strijken 
12. Opbergen 
13. Persoonlijke hygiene 
14. Logeren 
15. Hobby. 

I 
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ENQUETE 

F Gebruik vrije indeelbaarheid 

F l. Hoe tevreden bent u over de volgende Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
aspecten? ontevreden tevreden 

De mogelijkheid om in uw woning de 0 0 0 0 0 
binnenwanden te verplaatsen zoals u ze 
wilt hebben. 

De mogelijkheid om zelf de 0 0 0 . 0 0 
bouwmaterialen voor wanden en de 
afwerking te kiezen. 

Het feit dat de ruimtes in uw woning zo 0 0 0 0 0 
zijn gebouwd dat niet van tevoren vast 
ligt waar u welke dagelijkse bezigheden 
(bezoek ontvangen of uw hobby 
beoefenen) moet gaan uitoefenen. 

De mogelijkheid om ook nog tussentijds 0 0 0 0 0 
de indeling aan te passen aan nieuwe 
wensen. 

F2. Bent u begeleid bij bet indelen van uw 0 Nee Ga naar ➔ F4 
woning door SWS? 

I 

0 Ja ➔ F3 

F3. Hoe tevreden bent u over de I Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
begeleiding vanuit Woningstichting ontevreden tevreden 
SWS bij de indeling van uw woning? 

! 
0 0 0 0 0 

I 

F4. 
Welke van de volgende aspecten had u graag nog in uw Ja Nee 
woning gezien? 

Inspraak over hoe de woning en het gebouw er aan de 0 0 
buitenkant uitziet. 

Het op anderen plekken kunnen plaatsen van de keuken en 0 0 
badkamer, zonder op te hoeven letten waar de aan- en afvoer 
van leidingen zitten. 

Per vertrek de temperatuur kunnen regelen 0 0 

Het grater kunnen maken van de woning 0 0 
(bijv. door een verdieping erbij te nemen) 
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E QUETE 

F Gebruik vrije indeelbaarheid 

F5. Zijn er nog andere aspecten die 
0 

uw woning vrijer indeelbaar 
Nee 

maken, die u graag in uw 0 Ja, namelijk . .... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. ... . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. ..... . .. 
woning gehad had willen 
hebben? ... .... .. ... ....... ......... ..... ..... ........ .... .......... .. .. .... ............. ... ...... 

F 6. Zijn er dingen in uw woning die 
0 Nee 

u graag had willen doen of 
veranderen die nu niet kunnen? 0 Ja, namelijk . .. . ... . . ... ..... . .... . . ...... . . . ....... . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . 

I •.•.........• .. • ••••.• • •• . . . .••••. • . .. . ..• . •.. . • . • . . •. . . .. • . .. .. • ... • . • . . . • ...... . •.. . . ... 

F7. Zijn er dagelijkse activiteiten 
I 

0 Nee 
(boodschappen, u zelf wassen) 
die u ( of een van de andere 0 Ja, namelijk .. . ... . . . . .. .. . .. . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. 
gezinsleden) door lichamelijke 
problemen niet meer kunt ... .. ..... ...... ...... ........... .. .. ........ .. ... ....... ... .... ....... .. ........ ......... 
uitvoeren? 



ENQUETE 

G Verhuisplannen 

G 1. Bent u van plan te verhuizen binnen afzienbare tijd (2 jaar)? 0 Ja Ga naar ➔ G 2 

0 Nee I ➔ G 3 

G2a. Geef in onderstaand schema aan waarom u wilt verhuizen. Er 
zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

b. Als u meerdere antwoorden heeft ingevuld, geef dan daarna 
met de cijfers 1 t/m 3 aan welke reden bet belangrijkst was. Het 
cijfer 1 is de belangrijkste reden, 2 minder belangrijk en 3 de Reden Belangrijkste reden 
minst belangrijke reden. 

Vanwege een verandering in mijn huishoudsituatie 0 .......... 
(bijv. samenwonen, gezinsuitbreiding of inkrirnping, scheiden) 

Vanwege werk/studie 0 ... ..... .. 

V anwege gezondheidsredenen 0 ..... .. ... 

Vanwege de slechte onderhoudskwaliteit van de woning 0 .. ........ 
(bijv. vocht en tocht) 

Wilde een ander soort woning 0 .......... 
(bijv. groter, kleiner, goedkoper, koopwoning, minder onderhoud) 

Vanwege de negatieve kenmerken van mijn huidige buurt 0 .......... 

V anwege de positieve kenmerken van de buurt waar ik naar toe wil 0 .......... 
verhuizen 

Vanwege de slechte dienstverlening van mijn verhuurder 0 .... ...... 

Ben andere reden, nl. . ................. . .. .. .............. .... .. 0 . ......... 

G3. Zou u weer in een vrij indeelbare woning willen wonen? 0 Ja 

0 Nee 

G4. Wie heeft deze enquete ingevuld? 0 Samen 

0 Mannelijke hoofdbewoner 

0 Vrouwelijke hoofdbewoner 

GS. Zou u plaats willen nemen in een eenmalig panel dat 
0 Ja 

discussieert over de toekomst van vrij indeelbare woning en? 

0 Nee 

I 
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Dit is het einde van de enquete. 
Hartelijk bedankt voor het beantwoorden van de vragen. 
Hieronder is nog ruimte gereserveerd voor uw opmerkingen of suggesties over deze 
enquete. 

PRIJSVRAAG 

Als dank voor de tijd en moeite die wij van u gevraagd hebben, maakt u kans op het 
winnen van de volgend geldprijzen: 

1 x hoofdprijs 
2 x 2e prijs 
3 x 3e prijs 

: f 250,
: f 100,
: f 50,-

De winnaars krijgen telefonisch bericht zodra de trekking heeft plaats gevonden. 

Wilt u meedingen naar deze prijzen, dan dient u de enquete volledig ingevuld terug te geven samen 
met onderstaand ingevuld. De enquete en het antwoordstrookje worden na ontvangst gescheiden, 
dit om de anonimiteit te waarborgen. 

~ ---------------------------------------------------------------------------------------------

NAAM: 

ADRES: 

TELEFOONNUMMER: 
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VI 

Onderzoeksverslag 
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Inleiding 
Bij de analyse van de enquetegegevens heeft het conceptueel model als basis gediend. Het 
conceptueel model ziet er als volgt uit: 

Onajh. var. 
Ajh.var. 

Tcncdcnhcid woonsituatie 

Mate, an tlcxihilitcit 
i i i Tc, n·lknhcid tlcxihilitcit 

Onajh. var. I Ke1, flexibiliteit 

Gebruik flexibilitei 

Figuur 1: Het conceptueel model. 

Structurele variabelen 

Interm. var. 

Per factor zal gekeken worden of de variabelen, die eraan gekoppeld zijn, verbanden of 
correlaties vertonen met de variabelen van een andere factor, zoals aangegeven staat in het 
conceptueel model. Vervolgens zal gekeken worden of de intermediaire factoren met de 
daaraan hangende variabelen zorgen voor een verschil in respons. 
In onderstaand verslag worden de gevonden verbanden en correlaties en de invloed van de 
intermediaire variabelen beschreven. 

Tevredenheid woonsituatie 

De fysieke woonsituatie 

Woning 

Aspcctcn woning Tc, rcdcnhcid woning 

Grootte woonkamer p=0,46 s<0,01 
Grootte badkamer p=0,20 s=0,03 
Grootte slaapkamer 1 p=0,33 s<0,01 
Grootte slaapkamer 2 
Grootte keuken 
Grootte berging p=0,24 s=0,01 
Grootte balkon p=0,32 s<0,01 
Woonkamer-keuken p=0,41 s<0,01 
Woonkamer-toilet p=0,38 s<0,01 
W oonkamer-balkon p=0,43 s<0,01 
Woonkamer-slaapkamer 1 p=0,46 s<0,01 
Slaapkamer 1-toilet p=0,36 s<0,01 
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Slaapkarner 1-badkarner p=0,39 s<0,01 
Sanitair badkarner p=0,22 s=0,02 
Sanitair toilet p=0,34 s<0,01 
Voorzieningen keuken p=0,24 s=0,01 
Verwarrningsrnogelijkheden p=0,37 s<0,01 
Plaats wasrnachine p=0,19 s=0,05 
Warmwater voorziening p=0,29 s<0,01 
Capaciteit van het elektra p=0,31 s<0,01 
Afvoer/riolering p=0,28 s<0,01 
Hang- en sluitwerk p=0,35 s<0,01 
Plaats van de c.v. ketel p=0,32 s<0,01 
W armte-isolatie p=0,34 s<0,01 
Geluidsisolatie in woning p=0,22 s=0,02 
Geluidsisolatie tussen woningen p=0,25 s=0,01 
Onderhoudsstaat buitenkant p=0,47 s<0,01 
Natuurlijke ventilatiernogelijkheid p=0,21 s=0,02 
Mechanische ventilatiernogelijkheid p=0,25 s=0,01 
Afwerking interieur door SWS p=0,32 s<0,01 

Tabel 1: Aspecten woning - Tevredenheid woning. 

Uit bovenstaande tabel 1 kan, m.b.t. de tevredenheid met de woning informatie gehaald 
warden welke variabelen daarop van invloed zijn. Vrijwel alle woonaspecten hebben we! 
enige mate van invloed op de tevredenheid met de woning. Een verklaring hiervoor is dat de 
tevredenheid over een bepaald onderdeel van de woning ook de waardering bei'nvloedt van de 
totale woning. De belangrijkste variabelen, die dus het meest de tevredenheid met de woning 
bepalen, zijn de relatie woonkamer-slaapkamer, de grootte van de woonkamer, de 
onderhoudsstaat van de buitenkant en de relatie tussen de woonkamer en het balkon en de 
keuken. De woonkamer kan als spil van het huishouden opgevat warden. De meeste vrije tijd 
wordt daarin doorgebracht. De relaties van de woonkamer met andere belangrijke ruimtes (en 
hun activiteiten) zoals de keuken, de slaapkamer en in de zomer het balkon dienen dan ook 
goed te zijn, zodat een korte verkeersroute ontstaat tussen de meest voorkomende activiteiten. 
De onderhoudsstaat van de buitenkant van de woning is belangrijk voor de kwaliteit van de 
woning en daarmee voor de status en het wooncomfort van de bewoner. 
De volgende variabelen toonden geen verband: 
• grootte slaapkamer 2; 
• grootte keuken. 
De tweede slaapkamer is in veel woningen niet aanwezig. Het zijn woningen voor veelal een 
a tweepersoonshuishoudens. Wat betreft de keuken is het waarschijnlijk dater geen verband 
is aangezien in de meeste woningen het een open keuken betreft. De grootte van de keuken is 
dan moeilijk te definieren. Het niveau van de voorzieningen in de keuken is echter wel 
belangrijk. 

Gebouw 

Aspcctcn gcbouw Tc, rcdcnhcid gcbou\\ 

Uiterlijk gebouw 
Veiligheid entree 
Bruikbaarheid gang/trap 
Onderhoud gebouw 
Opslag van huisvuil 
Toegankelijkheid 

p=0,42 
p=0,42 
p=0,36 
p=0,41 
p=0,33 
p=0,38 

s<0,01 
s<0,01 
s<0,01 
s<0,01 
s<0,01 
s<0,01 
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Lift 
Bewonerssamenstelling 
Contact medebewoners 
Vernielingen in gebouw 
Vervuiling in gebouw 
Onveilig in het gebouw 
Lawaai medebewoners 
Lawaai omgeving 

p=0,27 
p=0,44 
p=0,34 
p=0,27 
p=0,31 
p=0,23 

s<0,01 
s<0,01 
s<0,01 
s<0,01 
s<0,01 
s=0,01 

Tabel 2: Aspecten gebouw - Tevredenheid gebouw. 

ONDERZOEKSVERSLAG 

Uit bovenstaande tabel 2 kan, m.b.t. de tevredenheid met het gebouw, informatie gehaald 
worden welke variabelen daarop van invloed zijn. Vrijwel alle gebouwaspecten hebben wel 
enige mate van invloed op de tevredenheid met het gebouw. Een verklaring hiervoor is dat de 
tevredenheid over een bepaald onderdeel van het gebouw ook de waardering bei'nvloedt van 
het totale gebouw. De belangrijkste bei'nvloedende variabelen zijn: de bewonerssamenstelling, 
het uiterlijk en onderhoud van het gebouw en de veiligheid van de entree. Het uiterlijk en 
onderhoud van het gebouw geven de bewoner weer zijn status en wooncomfort. Terwijl de 
veiligheid van de entree puur gericht is op het welzijn van de bewoner. In de hedendaagse 
maatschappij is veiligheid een belangrijke pijler. Daarnaast zorgt de bewonerssamenstelling 
van het complex voor het zich "thuisvoelen" van de bewoner. 
Lawaai van medebewoners en lawaai van de omgeving zijn de uitzonderingen. Op deze twee 
aspecten wordt in vergelijking tot de tevredenheid met het gebouw, heel verspreid gereageerd. 
Lawaai is persoons- en plekgebonden, een persoon in een heel complex kan heel veel lawaai 
produceren, daar hebben dan toch maar enkele huurders last van. 

Omgeving 

Aspcctcn omgc, ing Tc, rcdcnhcid omgc, ing 

Vervuiling omgeving p=0,30 s<0,01 
Vernieling omgeving 
Lawaai van buurtbewoners p=0,22 s=0,02 
Onveilig in de omgeving p=0,20 s=0,04 
Winkels 
Basisschool 
Sportvoorzieningen 
Centrum van Eindhoven 
Bereikbaarheid auto(snel)weg 
Verkeersveiligheid 
Parkeervoorzieningen 
Groen voorzieningen p=0,46 s<0,01 
Contact buurtbewoners p=0,23 s=0,01 
Spee! voorzieningen 
Buurt/wijkcentrum 
Bushalte p=0,29 s<0,01 

Tabel 3: Aspecten omgeving - Tevredenheid omgeving. 

Kijkend naar de tevredenheid met de omgeving, blijken volgens tabel 3 er een aantal 
verbanden te liggen met de omgevingsaspecten. De belangrijkste is de groenvoorziening. Een 
"betonnen" omgeving kan het welzijn van de bewoner negatief bei'nvloeden. Een groene 
omgeving geeft de bewoner de mogelijkheid om te recreeren. Het straalt een stukje 
vriendelijkheid uit. 
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Toch zijn er verschillende aspecten die geen invloed hebben op de waardering van de 
omgeving. In de complexen wonen voomamelijk jonge een of tweepersoonshoudens met een 
fulltimebaan. Deze mensen hebben weinig of geen band met hun omgeving. Ze zijn weinig 
thuis en maken dus weinig gebruik van de buurtvoorzieningen als winkels, een basisschool, 
speelvoorzienin~en, sportvoorzieningen, een buurtcentrum e.d. Zeker omdat het huishoudens 
zonder kinderen zijn. Ze zijn ook nauwelijks gei'nteresseerd in een sociaal buurtleven. Twee 
andere aspecten die geen invloed hebben zijn de parkeervoorzieningen en de bereikbaarheid 
van de auto(snel)weg. Dit hangt hoogstwaarschijnlijk samen met het feit dater wel een 
duidelijk verband is tussen de tevredenheid met de omgeving en de bushalte. M.a.w. in de 
complexen wonen waarschijnlijk veelal mensen zonder auto, die afhankelijk zijn van het 
openbaar vervoer. 

Dienstverlening Woningstichting SWS 

Aspectcn SWS Tenedenhcid SWS 

Telefonische bereikbaarheid p=0,54 s<0,01 
Openingstijden p=0,33 s<0,01 
Snelheid reparaties p=0,55 s<0,01 
Kwaliteit onderhoud p=0,46 s<0,01 
Klantvriendelijkheid p=0,51 s<0,01 
Betrouwbaarheid p=0,50 s<0,01 
Juiste/tijdige informatie P=0,44 s<0,01 

Tabel 4: Aspecten SWS - Tevredenheid SWS. 

De tevredenheid met de dienstverlening van SWS toont verbanden met de SWS-aspecten. 
Deze zijn weergegeven in tabel 4. De belangrijkste zijn de snelheid van de reparaties en de 
telefonische bereikbaarheid. Met de telefonische bereikbaarheid krijgt iedere huurder te 
maken. Wanneer de bereikbaarheid slecht is, zorgt dat voor een sterke ergemis of irritatie. 
Deze wordt direct gekoppeld aan de organisatie SWS. Eenzelfde situatie geldt voor de 
snelheid van de reparaties. Een huurder heeft een klacht over de woning en ondervindt 
hierdoor een negatieve invloed op het wooncomfort. Wanneer bovendien de snelheid van de 
reparatie tegenvalt, heeft SWS een slechte beurt gemaakt. Voor de overige aspecten geldt in 
minder sterke mate hetzelfde: op het moment dat iets niet in orde is en SWS dat niet op een 
goede manier aanpakt of oplost, is de waardering van SWS negatief bei'nvloed. 

De woonsituatie 
Aspectcn \\oonsituatie Tevredenheid Mode Std. De,. Variance 

woonsituatie 
Tevredenheid woning p=0,49 Tevreden ,69 ,48 

s<0,01 
Tevredenheid gebouw p=0,40 Tevreden ,67 ,46 

s<0,01 
Tevredenheid omgeving p=0,29 Tevreden ,80 ,64 

s<0,01 
Tevredenheid SWS p=0,32 Tevreden ,84 ,71 

s<0,01 
Prijs/kwaliteitsverhouding woning p=0,25 Neutraal ,72 ,51 

s=0,01 

Tabel 5: Aspecten woonsituatie - Tevredenheid woonsituatie. 

5 UvA, 1976 
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De tevredenheid met de totale fysieke woonsituatie is afhankelijk van de afzonderlijke 
waardering van de woning, het gebouw, de omgeving, de dienstverlening van SWS en de 
prijs/kwaliteitsverhouding. Deze verbanden worden in tabel 5 aangetoond. Het belangrijkst is 
toch nog altijd de tevredenheid met de woning. 

De hiemaast staande grafiek 
(zie figuur 2) geeft dan ook 
een globaal beeld hoe de 
men sen hun f ysieke 
woonsituatie waarderen. 

De woonsituatie heeft 
echter ook een aantal 

Figuur 2: Tevredenheid woonsituatie N=l24 

t 60+--- ----- ------
-5 
~ 40--t--------------. 
l: 
~ 20 +----------

andere zwakke punten. Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 

Huurders die neutraal ontevreden tevreden 

hebben ingevuld, zijn Waardering 

ingedeeld bij de groep "niet 
tevreden". Dit is gedaan omdat er weinig mensen echt ontevreden hebben ingevuld. 
Bovendien neemt SWS geen genoegen met "neutraal'; ze wil dat haar huurders echt tevreden 
zijn. Over het algemeen zijn de huurders tevreden over alle aspecten van de woonsituatie 
zoals de grootte van de woonkamer, de grootte van de slaapkamer en de veiligheid in het 
gebouw. Er zijn echter geen punten die er extreem positief uitspringen. De zwakke punten 
zijn de volgende (zie tabel 6). 

Per nhcau Z" akkc pun ten Corrclatic coefficient 

Woning • Afwerking interieur door SWS p=0,32 
Gebouw • Contact medebewoners P=0,34 
Omgeving • Contact buurtbewoners P=0,23 
sws • Telefonische bereikbaarheid p=0,54 

• Openingstijden p=0,33 
• Snelheid reparaties p=0,55 
• Betrouwbaarheid p=0,50 
• Juiste en tijdige informatie P=0,44 

Tabet 6: Zwakke punten waardering woonsituatie. 

Tabel 7 laat de regressiecoefficienten zien. Als gekeken wordt naar de frequenties van deze 
voorspellende aspecten, blijkt dat de huurders over het algemeen tevreden zijn. De enige 
aspecten die minder hoog gewaardeerd worden, zijn de snelheid van de reparaties en de 
telefonische bereikbaarheid. De huurders hebben hierbij over het algemeen "neutraal" 
ingevuld. 
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Tevredenheid woning 

Tevredenheid gebouw 

Tevredenheid omgeving 

Tevredenheid SWS 

Tevredenheid 
woonsituatie 

Adjusted R- Tc, rcdcnhcid woonaspcctl'n 
square 

,398 • Relatie woonkamer-slaapkamer 1 

• Grootte woonkamer 

• Relatie woonkamer-balkon 

• Onderhoudsstaat buitenkant 
,375 • Bewonerssamenstelling 

• Veiligheid entree 
• Uiterlijk gebouw 
• Onderhoud gebouw 

,334 • Groenvoorzieningen 

• Onveilig in de omgeving 

• Bushalte 
,508 • Klantvriendelij kheid 

• Snelheid reparaties 

• Telefonische bereikbaarheid 

Adjustl'd R- Tl'Hl'dcnhcid woonfacl'ttcn 
square 

Tevredenheid woning 
Tevredenheid SWS 

Tabel 7a + b: Verklarende variabelen voor de tevredenheid met de woonsituatie. 

Sta11dan.li1cd 
coi5fficii..:nt P 
• ,181 

• ,214 

• ,269 

• ,229 

• ,267 

• ,171 

• ,233 

• ,199 

• ,414 

• ,275 

• ,195 

• ,275 

• ,326 

• ,300 

Standanli,ed 
coHficii.:nt I) 
• ,345 
• ,247 

Ook hier weer blijkt, gekeken naar de correlatie coefficient, dat de snelheid van de reparaties 
en de telefonische bereikbaarheid een grote rol spelen bij de waardering van de 
dienstverlening van SWS. 

Het aspiratiebeeld 

N Mccst ,oorkomcndc Fn·qucntie in 
anh, oord percentage 

• Vorige woonsituatie • 124 • Thuiswonend of op kamers • 53% 

• Vorige woning vrij indeelbare woning • 25 • Nee • 84% 

• Reden om te verhuizen naar dit • 123 • Wilde zelfstandig wonen • 36% 
complex 

• VIW reden voor keuze voor woning • 25 • Nee • 80% 

• Verhuisplannen • 121 • Nee • 63% 

• Reden om uit dit complex te verhuizen • 45 • Wileen ander soort • 53% 
woning 

Tabel 8: Het aspiratiebeeld. 

Deze woning is voor de meeste huurders hun eerste woning (zie tabel 8). De belangrijkste 
reden om naar dit complex te verhuizen was dan ook om zelfstandig te kunnen wonen. De 
flexibiliteit van de woning heeft geen rol gespeeld. De meeste huurders hebben geen directe 
verhuisplannen. Degene die dat we! hebben, zijn op zoek naar een ander soort woning. 
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Tevredenheid flexibiliteit 

Flexibilitei tsaspecten 

Onderstaande grafiek (zie figuur 3) geeft de tevredenheid van de huurders met elk van de 
flexibiliteitsaspecten weer. De meeste huurders geven aan neutraal tot tevreden te zijn over de 
flexibiliteit van hun woning. 

Figuur 3: Waardering flexibiliteitsaspecten. 

Zeer 
ontvreden 

Ontevreden Neutraal 

Waardering 

Tevreden Zeer 
tevreden 

N=25 

D Tussentijds veranderen 

D Keuze activiteiten 

■ Bouwmaterialen 

■ Binnenwanden 

Vervolgens is ook gekeken naar de samenhang tussen de verschillende flexibiliteitsaspecten 
(zie tabel 9). De tevredenheid met het ene aspect heeft zijn weerslag op het ander, het 
zogenaamde Halo-effect (letterlijk: bei'nvloeding van een conclusie door iets dat niet ter zake 
doet of dat wordt overgewaardeerd). M.a.w. wanneer het ene aspect hoog gewaardeerd wordt, 
heeft dat een positieve invloed op de waardering van een ander aspect. Vee! van de 
verschillende flexibiliteitsaspecten worden door de huurder niet los van elkaar gezien. Het 
eerste verband hgt tussen de tevredenheid met het verplaatsen van de binnenwanden en de 
keuze in bouwmaterialen. Dit is een vrij logisch verband; om binnenwanden te kunnen 
plaatsen, heb je bouwmaterialen nodig. De flexibiliteit van het ene aspect is (gedeeltehjk) de 
oorzaak van de flexibiliteit van het andere aspect. 
Daarnaast laat de tevredenheid met het tussentijds kunnen veranderen van de indehng 
verbanden zien met elk van de andere aspecten. Ook hier hgt een oorzakelijk verband aan ten 
grondslag; doordat de huurder zelf de binnenwanden kan plaatsen, de bouwmaterialen kan 
kiezen en de activiteiten indelen, is het logisch ook tussentijds de indehng te kunnen 
aanpassen. Het sterkste verband zit tussen de tevredenheid met het tussentijds kunnen 
veranderen en de tevredenheid met het kunnen kiezen van de bouwmaterialen. 
De andere rnogehjke verbanden hebben blijkbaar geen oorzaak-gevolgrelatie. De huurder ziet 
deze als losstaande flexibihteitsaspecten. 
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l\=25 Te, redcnheitl Te, retlenheid Te, recknheid Tc, rcdenhcid 
binnem, anclen bou\\ materialen keuze in plaats tusscnti_jcls 

, l.'rplaatsl.'11 , an ck acti, ikikn , <:ra111kn.·n 
Tevredenheid p=0,49 p=0,48 
binnenwanden s=0,01 s=0,02 
ve laatsen 
Tevredenheid p=0,49 p=0,64 
bouwmaterialen s=0,01 S<0,01 

Tevredenheid p=0,51 
keuze in plaats van s=0,01 
de activiteiten 
Tevredenheid p=0,48 p=0,64 p=0,51 
tussentijds s=0,02 s<0,01 s=0,01 
veranderen 

Tabel 9: De flexibiliteitsaspecten en hun verbanden. 

Vervolgens is er gekeken hoe de tevredenheid met de flexibiliteit verklaard kan worden uit 
deze variabelen. Hierbij zijn de variabelen die hangen aan de factor tevredenheidflexibiliteit 
wisselend de onafuankelijke variabele en de afuankelijke variabele. Tabel 10 laat de 
regressiecoefficienten zien. Ze komen grotendeels overeen met de al eerder gevonden 
verbanden. Ook hier is het sterkste verband weer de tevredenheid met het tussentijds kunnen 
veranderen en de tevredenheid met het kunnen kiezen van de bouwmaterialen. Uit de tabel 
valt bijvoorbeeld af te lezen dat de tevredenheid met het kunnen verplaatsen van de 
binnenwanden voor 30 % voorspeld wordt door de tevredenheid met de keuze in 
bouwmaterialen. Dit betekent eveneens dat 70% bepaald wordt door andere factoren dan de 
flexibiliteitsaspecten ! 

Atlrnnkelijkc ,ariabele Atl_justed Tc, recknhcid tlexibilitcitsaspcctcn Standardized 
R-squarc t.·oi;flicirnt r\ 

Tevredenheid verplaatsen ,292 • Tevredenheid bouwmaterialen • ,567 
binnenwanden 
Tevredenheid ,441 • Tevredenheid tussentijds veranderen • ,681 
bouwmaterialen indeling 
Tevredenheid plaatsen ,220 • Tevredenheid tussentijds veranderen • ,502 
activiteiten indeling 
Tevredenheid tussentijds ,534 • Tevredenheid bouwmaterialen • ,589 
veranderen • Tevredenheid plaatsen activiteiten • ,343 

Tabel 10: Verklarende variabelen voor de tevredenheid met de flexibiliteit. 

Tevredenheid woonsituatie en flexibiliteit 

Tevredenheid fysieke woonsituatie en flexibiliteit 

De verbanden tussen de tevredenheid met de woonsituatie en anderzijds de tevredenheid met 
de flexibiliteit zijn als volgt (zie tabel 11). 
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:\'=25 Te, redenhcid Te, redenheid Te, red en hl'id Tl', n·lknhl'id 
hinnenwamkn kl'UJ'.l' plaats acti, iteiten tussl·ntijds 

, erplaatsen hmm materiakn , l'randl·n·n 
Tevredenheid p=0,52 p=0,55 p=0,47 
woning s=0,01 s=0,01 s=0,02 
Tevredenheid p=0,64 p=0,50 
gebouw s<0,01 s=0,01 
Tevredenheid p=0,56 p=0,45 
omgeving s<0,01 s=0,03 
Tevredenheid p=0,41 p=0,52 
sws s=0,04 s=0,01 
Tevredenheid p=0,45 
woonsituatie s<0,03 

Tabet 11: Tevredenheid fysieke woonsituatie - Tevredenheid flexibiliteit. 

In tabel 11 zijn de significante verbanden aangegeven tussen aan de ene kant de variabelen die 
de tevredenheid met de fysieke woonsituatie vertegenwoordigen en aan de andere kant de 
variabelen van de factor tevredenheidflexibiliteit. Er kan geconstateerd worden dat de 
variabelen van de factor tevredenheid woonsituatie verbanden vertonen met de variabelen van 
de factor tevredenheidflexibiliteit. Dit werkt beide kanten op. In de eerste plaats kunnen de 
flexibiliteitsaspecten zorgen voor een grotere satisfactie met de woonsituatie. Maar de 
tevredenheid met de woonsituatie kan ook voor een hogere tevredenheid met de flexibiliteit 
zorgen. Dit geldt ook voor de variabelen die op het eerste gezicht weinig verband lijken te 
hebben. Bijvoorbeeld de tevredenheid met de omgeving lijkt niet in verband te staan met 
tevredenheid over de vrijheid in keuze van de bouwmaterialen. Toch blijkt uit tabel 11 dater 
wel degelijk een correlatie is tussen deze twee variabelen. Indirect laten mensen hun 
waardering over het ene aspect meespelen met het andere aspect, het zogenaamde Halo-effect. 
Zo is het voor veel mensen moeilijk om hun woning los te zien van het gebouw waar het zich 
in bevindt, en dus ook wat de mogelijkheden in hun woning zijn, qua flexibiliteit. Het sterkste 
verband ligt tussen de tevredenheid met zelf de bouwmaterialen te kunnen bepalen en de 
tevredenheid met het gebouw. Waarom sommigen we! een verband tonen en anderen niet is 
onduidelijk. 
Opvallend is dat de prijs/kwaliteitsverhouding geen rol speelt bij de waardering van de 
flexibiliteit van de woning. De prijs/kwaliteitsverhouding is waarschijnlijk eerder direct 
afhankelijk van ·de tevredenheid met de woonsituatie en het inkomen van de huurder. 

Tabel 12 laat de regressiecoefficienten zien. De tevredenheid met de woning wordt voor bijna 
40% bepaald door de tevredenheid met de verplaatsbare binnenwanden en de tevredenheid 
met de keuze in het plaatsen van de activiteiten. Blijkbaar is het zelf kunnen bepalen van de 
bouwmaterialen en het tussentijds kunnen aanpassen van de woning voor veel mensen van 
minder belang, gekeken naar de tevredenheid met de woning. De tevredenheid met SWS 
wordt voor 25% bepaald door de tevredenheid met het tussentijds kunnen veranderen van de 
indeling. 

Adjusted Tenedenheid tlexibiliteit Standardized 
R-square coi:fficii:nt fl 

Tevredenheid woning ,384 • Tevredenheid verplaatsen binnenwanden • ,412 

• Tevredenheid plaats activiteiten • ,382 

Tevredenheid SWS ,250 • Tevredenheid tussentiids veranderen • ,530 

Tabet 12: Verklarende variabeten voor de tevredenheid woonsituatie. 
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Het aspiratiebeeld en flexibiliteit 

In tabel 13 zijn de verbanden te zien tussen het aspiratiebeeld en de factor tevredenheid 
flexibiliteit. 

Tc, rcdcnhcid Tcncdcnhcid Tl·, rctknht.'id Tl'\ rcdl'nlwid 
hinncnn andcn kcuzc plaats tussrntijds 

, crplaatsl'n hotm makriakn al"fi, ill'ikn , crandcrcn 

Belangrij kste Kruskal Wallis K=l0,57 
reden Chi-kwadraat s=0,03 
Wei of niet weer Mann-Whitney U Z=-2,85 Z=-2,71 
kiezen voor VIW Z-waarde s<0,01 s=0,01 

Tabel 13: Het aspiratiebeeld - Tevredenheid flexibiliteit. 

Er zijn nauwelijks verbanden tussen deze twee factoren. Het aspiratiebeeld speelt nauwelijks 
een rol bij de waardering van de flexibiliteit van de woning. Deze woning is voor de meeste 
huurders hun eerste woning; ze hebben nog niet eerder kennis gemaakt met flexibiliteit in hun 
woning. Als belangrijkste reden om naar dH complex te verhuizen was dan ook om 
zelfstandig te kunnen wonen. (Andere redenen waren: verandering in huishoudsituatie, 
werk/studie, gezondheidsredenen, slechte onderhoudskwaliteit vorige woning, wilde ander 
soort woning, negatieve kenmerken vorige buurt, positieve kenmerken huidige buurt of 
slechte dienstverlening vorige huurder.) Zonder verleden of vooroordelen bekijken en 
beoordelen ze de woning. Ook hebben de meeste huurders geen directe verhuisplannen. Met 
andere woorden, ze hebben geen duidelijk omlijnde toekomstplannen die hun beoordeling ten 
aanzien van de flexibiliteit van de huidige woning bei"nvloedt. 

Ondanks dat er niet echt sprake is van een verband tussen het aspiratiebeeld en de 
tevredenheid met flexibiliteit, is er wel sprake van een verband tussen een aantal van de 
variabelen. Het eerste duidelijke verband is tussen de vraag of de huurders weer zouden 
kiezen voor een flexibele woning en de verschillende flexibiliteitsaspecten. Dit is ook logisch, 
de mensen die tevreden zijn met de flexibiliteit, die er waardering voor hebben, zien die 
flexibiliteit graag terug in hun volgende woning. 
Het andere aanwezige verband is tussen de belangrijkste reden om naar deze woning te 
verhuizen en de tevredenheid met het zelf kunnen bepalen waar welke activiteiten zich 
afspelen in huis. De belangrijkste reden waarom mensen naar deze woning zijn verhuisd, is 
dat ze zelfstandig willen wonen, hun eigen leven willen leiden los van hun ouders. Het stukje 
vrijheid dat zo'n eigen woning je geeft, het zelf kunnen bepalen hoe je het inricht, hoe je de 
activiteiten plaatst, speelt daarbij een grote rol. Vandaar waarschijnlijk het verband tussen 
deze twee variabelen. 

Mate van flexibiliteit 

Mate van flexibiliteit en tevredenheid woonsituatie 

Ondanks dater geen verband geconstateerd is tussen de mate van flexibiliteit en de 
tevredenheid met flexibiliteit (omdat alleen de bewoners van de VIW gevraagd is de 
tevredenheid met de flexibiliteit aan te geven), is er wel een verband geconstateerd tussen de 
mate van flexibiliteit en de tevredenheid met de woonsituatie (zie tabel 14). 
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,1atc, an llcxihilitcit 

Kruskal Wallis 
Chi-S uare 

Te,·retknhcid 
woning 
K=20,86 
s<0,01 

Tt.·,n·dcnheid 
gchouw 
K=25,24 
s<0,01 

Tabel 14: Mate van flexibiliteit - Tevredenheid woonsituatie. 

omgl'\ mg 
K=32,76 
s<0,01 

Dit verband laat zien dat de mate van flexibiliteit enige invloed heeft. Er zijn woningen die 
een zodanig gebrek aan flexibiliteit hebben dat de tevredenheid met de woonsituatie 
beduidend lager is dan van de overige bewoners (44% t.o.v. meer dan 85% is maar tevreden). 
Het gaat hierbij om een soort studio-woning (type D van het Picassohof). In deze woning is er 
geen mogelijkheid tot indelingsflexibiliteit. Daarnaast heeft de woning een dermate kleine 
oppervlakte dat ook de functionele flexibiliteit beperkt blijft tot het zelf kunnen bepalen van 
waar sommige activiteiten zich in de woning afspelen. 

De invloed van de factor "kennis" 

Kennis 

De huurders zijn meestal niet bekend (zo'n 60%) met de aanwezige flexibiliteitsaspecten. Ook 
is het zo dat wanneer ze niet bekend zijn met het ene aspect, ze ook het andere aspect niet 
kennen. Ze hebben dan ook geen bewuste keuze gemaakt voor de VIW (slechts 20% wel) 
maar willen niet echt meer voorlichting (slechts 44% ). 

Kennis en flexibiliteit 

N=25 Value df As~ mp. Sig. (2 sided) 

Bekendheid verplaatsen binnenwanden - Pearson Chi-square 6,250 1 
Tevredenheid plaats activiteiten 
VI reden voor keuze woning - Pearson Chi-square 4,167 1 
Tevredenheid binnenwanden plaatsen 
VI reden voor keuze woning - Pearson Chi-square 6,771 1 
Tevredenheid plaats activiteiten 

Tabel 15: Kennis met flexibiliteit - Tevredenheid flexibiliteit. 

In tabel 15 worden de verbanden aangegeven tussen aan de ene kant de kennis over de 
flexibiliteit en aan de andere kant de tevredenheid met de flexibiliteit. 

,012 

,041 

,009 

Het duidelijkste kenmerk van de flexibiliteit voor de huurders is het kunnen plaatsen van de 
binnenwanden (de andere hiergenoemde aspecten zien veel huurders als minder opvallend). 
De mensen die van tevoren bekend waren met dus, in hun ogen, de echte flexibiliteit van de 
woning zijn meer tevreden met deze flexibiliteit (mediaan = tevreden t.o.v. neutraal bij 
huurders die onbekend waren met de verplaatsbaarheid van de binnenwanden). Zij hebben er 
dan ook bewust(er) voor gekozen. 

Bij de overige bekenheidsvariabelen zijn geen verbanden geconstateerd. Huurders zien deze 
misschien niet altijd als flexibiliteitsaspecten maar als de standaarduitrusting van de woning. 

Naast bekendheid met de flexibiliteit van de woning, speelt voorlichting volgens de 
verwachtingen ook een rol. Huurders kunnen ontevreden zijn over de voorlichting en dus over 
de flexibiliteit van de woning. Want hoe kunnen ze de flexibiliteit eigenlijk gebruiken? Wat 

46 



ONDERZOEKSVERSLAG 

kun je ermee? Toch blijkt uit tabel 15 dater geen duidelijke verbanden zijn tussen 
voorlichting en de tevredenheid over de flexibiliteit. Wel is een bewuste keuze voor de VIW 
een voorwaarde om een positieve waardering te hebben over de flexibiliteit van de 
binnenwanden respectievelijk de plaats van de activiteiten (mediaan = tevreden resp. zeer 
tevreden t.o.v. neutraal bij de huurders waarbij de vrij indeelbaarheid geen reden was voor de 
keuze voor deze woning). Veel huurders hebben niet om flexibiliteit gevraagd en krijgen het 
dan toch. Veel van deze huurders zijn van mening dat het alleen maar meer werk, tijd en/of 
geld kost en staan er dus niet om te springen. Ze hebben gewoon gevraagd om een standaard 
woning en krijgen iets anders. Door de krapte op de markt hebben ze echter geen keus en 
moeten ze wel 'ja' zeggen op de woning. 
Waarom de andere variabelen op het gebied van voorlichting geen verband vertonen is niet 
duidelijk. 

Kennis en de woonsituatie 

N=25 Value df A,~ mp. Si:,.:. (2 sided) 

Bekendheid verplaatsen binnenwanden - Pearson Chi-square 5,218 1 ,022 
Tevredenheid woonsituatie 
Bekendheid keuze bouwmaterialen - Pearson Chi-square 6,005 1 ,022 
Tevredenheid SWS 
Bekendheid tussentijds veranderen - Pearson Chi-square 5,218 1 ,022 
Tevredenheid woonsituatie 
Bekendheid keuze activiteiten - Pearson Chi-square 5,235 1 ,022 
Tevredenheid SWS 

Bekendheid met keuze activiteiten - Pearson Chi-square 4,102 1 ,043 
Tevredenheid woonsituatie 
Bekendheid tussentijds veranderen - Pearson Chi-square 4,167 1 ,041 
Tevredenheid SWS 

Tabel 16: Kennis flexibiliteit - Tevredenheid fysieke woonsituatie. 

Daarnaast is gekeken of kennis over flexibiliteit invloed heeft op de tevredenheid met de 
woonsituatie. De bekendheid met de flexibiliteit van de woning en de tevredenheid over de 
fysieke woonsituatie vertonen veel verbanden, meer nog dan met de tevredenheid over de 
flexibiliteit. Als mensen bekend zijn met de flexibiliteit van hun woning, zijn ze in het 
algemeen tevreden over hun woonsituatie. Mensen die onbekend zijn met de flexibiliteit van 
hun woning, vertonen bovendien een veel meer verspreide waardering van hun woonsituatie, 
veel minder stabiel. Mensen kunnen moeilijk de flexibiliteitsaspecten van de woning los zien 
van de totale woonsituatie. Ook hier blijkt weer eens dat een bewuste keuze voor de flexibele 
woning en dus een goede voorlichting vooraf, van groot belang zijn bij de waardering van de 
woonsituatie. Opvallend is dat de bekendheid met de flexibiliteitsaspecten geen directe 
verbanden vertoont met de tevredenheid met de woning, maar wel met andere facetten van de 
woonsituatie. Hier is geen verklaring voor te vinden. 

Kennis als intermediair 
Bckcnd l\il't ht·kcnd 

binncnwandcn hinncm, an den 
Hrplaatscn N=lO , crplaatscn N= 1-l 

Tevredenheid woning - p=0,75 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,01 
Tevredenheid woning - p=0,79 
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Tevredenheid bouwmaterialen s=0,01 

Tevredenheid woning - p=0,55 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,04 
Tevredenheid woning - p=0,73 
Tevredenheid tussentijds veranderen s=0,02 
Tevredenheid SWS - p=0,69 
Tevredenheid bouwmaterialen s=0,03 

Tabel 17a: Bekendheid binnenwanden verplaatsen. 

Bekcnd :\ict hckl'nd 
kcuzc in hom, matcrialcn k1.·t1.1l' in hotm matcrialcn 

N=8 :\'=I 7 

Tevredenheid woning - p=0,78 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,02 
Tevredenheid woning - p=0,77 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,03 
Tevredenheid SWS - p=0,78 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,02 
Tevredenheid SWS - p=0,81 
Tevredenheid bouwmaterialen s=0,02 
Tevredenheid SWS - p=0,81 
Tevredenheid tussentijds veranderen s=0,02 
Tevredenheid woonsituatie - p=0,55 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,03 

Tabel 17b: Bekendheid keuze bouwmaterialen. 

Bckcnd :\ict hl'l,cnd 
plaatsl'n acti, itcitcn plaalsl'll aciti, itcitcn 

N=13 .\'=12 
Tevredenheid woning - p=0,67 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,01 
Tevredenheid woning - p=0,63 
Tevredenheid bouwmaterialen s=0,02 
Tevredenheid woning - p=0,59 p=0,64 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,03 s=0,03 
Tevredenheid SWS - p=0,63 
Tevredenheid bouwmaterialen s=0,02 
Tevredenheid SWS - p=0,80 
Tevredenheid tussentijds veranderen s<0,01 
Tevredenheid woonsituatie - p=0,71 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,01 

Tabel 17c: Bekendheid plaatsen activiteiten. 

Bckcnd i\ict hckl'nd 
tusscntijds nrnndcrcn tusscntijds , crandcrcn 

N=9 '\=I<, 

Tevredenheid woning - p=0,75 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,02 
Tevredenheid woning - p=0,75 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,02 
Tevredenheid SWS - p=0,72 
Tevredenheid bouwmaterialen s=0,03 
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Tevredenheid SWS - p=0,79 
Tevredenheid tussentijds veranderen s=0,01 
Tevredenheid woonsituatie - p=0,60 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,02 

Tabet 17d: Bekendheid tussentijds veranderen. 

Bekcnd '.\il'l hl·kcnd 
tusscnti_jds nrandcrcn tusscntijds, l'ntnlkrcn 

N=9 :\=16 

Tevredenheid woning - p=0,75 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,02 
Tevredenheid woning - p=0,75 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,02 
Tevredenheid SWS - p=0,72 
Tevredenheid bouwmaterialen s=0,03 
Tevredenheid SWS - p=0,79 
Tevredenheid tussentijds veranderen s=0,01 
Tevredenheid woonsituatie - p=0,60 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,02 

Tabet l 7e: Bekendheid tussentijds veranderen. 

VIW rcdcn keuzc , oor \'I\\ gccn rcdcn ,oor 
\\Oiling l,l'lll'.l' "oning 

N=S '\=211 

Tevredenheid woning - p=0,91 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,03 
Tevredenheid woning - p=0,91 
Tevredenheid bouwmaterialen s=0,03 

Tabet l 7f: VIW reden voor keuze woning. 

Opvallend is dater veelal een invloed uitgaat van het bekend zijn met de flexibiliteit van de 
woning op het verband tussen de tevredenheid met de woning en de tevredenheid met de 
flexibiliteit van de woning. M.a.w. het bekend zijn met de flexibiliteit zorgt ervoor dat de 
bewoners de link leggen tussen enerzijds de tevredenheid met de flexibiliteit en anderzijds de 
tevredenheid met de woning. Wanneer ze tevreden zijn met de flexibiliteit van de woning, 
weerspiegelt dat in de totale tevredenheid met de woning. 
Daarnaast heeft het niet bekend zijn met de flexibiliteitsaspecten van de woning een grote 
invloed op het verband tussen de tevredenheid met de woning en gehele woonsituatie en de 
tevredenheid met het plaatsen van de activiteiten. 

De invloed van de factor "gebruik" 

De uitgaven 

De meeste bewoners hebben voor het indelen en inrichten van hun huis de hulp van een 
kennis, vriend of familielid ingeroepen. Qua indeling (het plaatsen van wanden, het afwerken 
van de wanden, het doortrekken van leidingen en het plaatsen van deuren) zijn de meeste 
huurders van de VIW (60%) minder dan € 453,78 (fl 1.000,-) kwijt (zie figuur 4). 
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Figuur 4: Uitgaven van VIW. 
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Uitgaven 

Dit is ook wat ze van tevoren ingeschat hebben. Het inrichten (het leggen van vloerbedekking, 
het schilderen/behangen van de wanden, nieuw meubilair e.d.) kost meer dan € 2.268,90 
(fl 5.000,-) en is voor een groot deel afuankelijk van het netto inkomen (p=0,22; s=0,02). De 
bewoners van de VIW besteden aan de inrichting tussen de€ 2.268,90. De bewoners van de 
GW besteden aan de inrichting tussen de€ 4.537,80 en€ 6.806,70. 
Ze verwachten geen problemen bij het verhuizen naar een andere woning m.b.t. ovemames 
van de indeling en inrichting van de huidige woning. 

De indeling en inrichting 

De Muzen 
In De Muzen heeft meer dan de helft van de mensen hun woning globaal op de hiemaast 
staande manier ingericht (zie figuur 5). In totaal waren er 6 varianten met echter maar 
minimale verschillen. 
Er zit haast geen variatie in. Dit komt door de 
kem in het midden en de invloeden van de galerij 
aan de ene kant van de woning (minder licht en 
privacy). De kem en ook de drie deuren in de kem 
in het midden zorgen ervoor dat de maten van de 
ruimte een bepaalde indeling oproepen. Mensen 
kiezen bijvoorbeeld vaak de grootste ruimte als 
zit/woonkamer. Zwervende functies zijn in het 
algemeen vaak: logeren, studeren, opbergen en 
hobby6

. De galerij laat minder licht in de woning 
toe. Bovendien is aan die kant van de woning 
minder privacy. Die kant van de woning is dus 
een stuk donkerder. Dit is geschikt voor de 
slaapkamer. De relatie tussen de woonkamer en 
het balkon is een belangrijke eigenschap van de 
woning. Huurders plaatsen dus de woonkamer, 
indien mogelijk, zo dicht mogelijk bij het balkon, 
waar tevens het beste uitzicht. De enige 
binnenwanden die meestal geplaatst worden, staan 
om de slaapkamer. Dit is niet alleen in De Muzen 
zo; in het algemeen is een duidelijke scheiding 
van de slaapfuncties en de overige functies 

V ~1 - l[ : 

Figuur 5: Plattegrond De Muzen 

6 Priemus, 1968 
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aanwezig7
. Maar ook om de studie/werkkamer annex logeerkamer worden vaak 

binnenwanden geplaatst. Daardoor ontstaat er een duidelijk afgescheiden verkeersruimte van 
de voordeur naar de open woonkamer/eetkamer. 

Als gekeken wordt naar de gewone woningen van De Muzen, blijkt dat de plaatsing van de 
activiteiten meestal hetzelfde is als bij de flexibele woningen. (Al lijkt het wel alsof, door de 
meer strikte scheiding van de ruimtes bij de gewone woningen, dit een minder strikte 
plaatsing van de activiteiten met zich meebrengt.) Dit kan door twee redenen komen. In de 
eerste plaats is de plattegrond in werkelijkheid weinig flexibel en ligt de indeling min of meer 
vast. Een tweede reden is dat de bewoners gewoon weinig weten of gebruik willen maken van 
de flexibiliteit van de woning. Als gekeken wordt naar de tevredenheid met de woning van de 
bewoners van de gewone woningen bij De Muzen met eenzelfde indeling, dan blijkt dat de 
bewoners van de VIW ondanks dat de indeling hetzelfde is, meer tevreden zijn (100% t.o.v. 
85%). M.a.w. ondanks het feit dat de indeling hetzelfde is als sommige niet-flexibele 
woningen, waarderen de bewoners door de grotere vrijheid en zeggenschap die ze hebben, 
hun woning hoger. 

Het Picassohof 
Bij het Picassohof komen de volgende twee plattegronden het meest voor (zie figuur 6). In 
totaal zijn er 5 verschillende plattegronden te onderscheiden. Ondanks dat de keuken officieel 
ook op de plek kan staan waar nu de woonkamer geplaatst is, wordt van deze vrijheid 
nauwelijks gebruik gemaakt. Een aantal activiteiten zijn echter toch vaak gerelateerd aan 
elkaar. Dit blijkt ook uit de onderstaande plattegronden. Zo is de relatie koken-eten
woonruimte een duidelijk cluster. Maar ook de afscherming tussen slapen en 
wonen/verkeersstromen8

. Wel is er duidelijk meer variatie in plattegronden dan bij De Muzen. 
Dit komt doordat de kern aan de zijkant zit en er daardoor veel meer gebruik gemaakt kan 
worden van een grote, meer neutrale ruimte. Ook hier worden niet alle ruimtes duidelijk 
af gebakend. Net als bij De Muzen worden er wel vaak binnenwanden geplaatst om de 
slaapkamer en ook om de studie/werkkamer of opbergkamer. Dit was de reden voor SWS om 
bij De Muzen met een kern die als afscheiding kon dienen, te werken zodat de bewoners 
minder snel de behoefte zouden voelen wanden te plaatsen. 
Bij vergelijkbare gewone woningen bij het Picassohof wordt duidelijk dat de plaatsing van de 
keuken en woonkamer hetzelfde is, maar de andere activiteiten heel verschillend zijn 
geplaatst. Ook hieruit blijkt weer dat er meer variatie mogelijk is in de woningen van het 
Picassohof, vergeleken met De Muzen. 

7 Priemus, 1968 
8 Priemus, 1968 
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balcon 

Woonkamer 
Logeren 

Figuur 6: De plattegronden van het Picassohof 

balcon 

De invloed van de "structurele kenmerken" 

Structurele kenmerken 

In de complexen wonen voornamelijk jonge alleenstaanden met een hoge opleiding. Ze 
werken meestal fulltime en hebben een inkomen van€ 1.225,21 (fl 2.700,-) tot€ 1.973,94 
(fl 4.350,-) per maand. 

Structurele kenmerken en de woonsituatie 

N=l22 \'aluc df As~ mp. Si~. (2 sided) 

Subgroep- Pearson Chi-square 9,045 3 ,029 
Tevredenheid gebouw 
Subgroep- Pearson Chi-square 27,328 3 ,000 
Tevredenheid omgeving 
Subgroep- Pearson Chi-square 9,481 3 ,024 
Tevredenheid woonsituatie 
Huishouden - Pearson Chi-square 6,405 1 ,011 
Tevredenheid omgeving 
Geslacht uzelf - Pearson Chi-square 9,745 1 ,002 
Priis/kwaliteitsverhouding 
Burgerlijke staat - Pearson Chi-square 7,954 2 ,019 
Tevredenheid SWS 
Netto-maandinkomen - Pearson Chi-square 5,814 1 ,016 
Priis/kwaliteitsverhouding 

Tabel 18: Structurele kenrnerken - Tevredenheid woonsituatie. 

Ondanks dat er geen verbanden geconstateerd zijn tussen de structurele kenmerken en de 
tevredenheid met flexibiliteit (doordat het niet een bepaa]d type huishouden is dat blij is met 
flexibiliteit , tenminste niet in de typen huishouden die in deze enquete onderscheiden zijn), is 
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er echter wel duidelijk een verband tussen de structurele variabelen aan de ene kant en de 
tevredenheid met de woonsituatie aan de andere kant (zie tabel 18). Zo is de tevredenheid met 
het gebouw, de omgeving en de totale woonsituatie afhankelijk van de subgroep (zie tabel 
19). Het blijkt dat vooral subgroep 4, de huurders van de gewone woningen van het 
Picassohof, de laagste waardering hebben voor hun woonsituatie (maar 28% is tevreden). Ook 
de huurders van de vrij indeelbare woningen van het Picassohof waarderen het gebouw en de 
omgeving minder vergeleken met de huurders van De Muzen. Het Picassohof is een al wat 
ouder complex, bovendien is er veel overlast van het methadonverstrekkingspunt dat op nog 
geen 100 meter afstand ligt. Mensen voelen zich er dus onveiliger en er is meer vandalisme en 
criminaliteit. In tegenstelling tot De Muzen zijn voor de vrij indeelbare woningen toentertijd 
huurders geselecteerd, die bewust voor deze flexibiliteit kozen. Dit verklaart waarom de VIW 
bij het Picassohof relatief hoger gewaardeerd worden. In De Muzen wonen er veelal mensen 
die niet om flexibiliteit gevraagd hebben. 

Suhgrol'p (;l.'bouw Omgl',ing \Voonsituatic 

DeMuzen VTW 88% 69% 80% 
DeMuzen GW 83% 84% 71 % 
Picassohof VTW 75 % 63% 63% 
Picassohof GW 55% 27% 28% 

Tabel 19: Percentage tevreden bewoners. 

Er is tevens een verband tussen het geslacht van de persoon en de waardering van de 
prijs/kwaliteitsverhouding. Vrouwen vinden de prijs/kwaliteitsverhouding beter dan mannen 
(32% resp. 9% vindt het een goede prijs/kwaliteitsverhouding). 

Een ander verband is aanwezig tussen de burgerlijke staat en de tevredenheid met het gebouw. 
Er wonen in de complexen bijna alleen ongehuwde mensen. Deze zijn tevens meer tevreden 
(77%) met het gebouw dan hun gehuwde buren (57% ). Deze mensen zijn nog in een vroeg 
stadium van hun wooncarriere; de gehuwde stellen zijn meer ontevreden omdat ze eigenlijk 
op zoek zijn naar een eengezinswoning om een traditioneel huishouden te gaan vormen. De 
woningen zijn wellicht ook aan de kleine kant om twee personen in te herbergen. Er zijn in 
verhouding maar weinig weduwes/weduwnaars of gescheiden mensen. 

Het laatste verband is tussen het netto inkomen van de huurders en de tevredenheid met de 
prijs/kwaliteitsverhouding (zie tabel 20). Bij huurders met een laag inkomen, neemt de huur 
een heel groot stuk inkomen weg. De prijs van de woning is voor deze huurders daarom een 
heel kritische factor van hun woongenot. Voor de huurders met hogere inkomens heeft de 
hoogte van de huur een veel minder belangrijke invloed op de kwaliteit van hun ]even. 

Netto inkomcn Skcht :\cutraal Gocd 

Tot€ 748,73 33% 42% 25 % 
Van€ 748,73 tot€ 1.225,21 33% 57% 10% 
Van€ l.225,21tot € 1.973,94 33% 49% 18% 
Van€ 1.973,94 tot€ 2.722,68 25% 35% 40% 
Meer dan € 2. 722,68 17% 50% 33% 

Tabel 20: Waardering prijs/kwaliteitsverhouding in percentages. 

Structurele kenmerken en de mate van flexibiliteit 
Er zijn twee verbanden tussen de factoren structurele kenmerken en de mate vanflexibiliteit 
(zie tabel 21). Er is een verband tussen de mate van flexibiliteit en het huishouden en tussen 
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de subgroep (complex) en het huishouden. Dit is logisch aangezien in de flexibele woningen 
over het algemeen alleenstaanden wonen en in de gewone woningen wat meer 
tweepersoonshuishoudens. 

N=l22 Value df Asymp. Sig. (2 sided) 

Subgroep- Pearson Chi-square 11,271 3 ,010 
Huishouden 
Mate van flexibiliteit - Pearson Chi-square 14,938 4 ,005 
Huishouden 

Tabet 21: Structurele kenmerken - Mate van flexibiliteit. 

Structurele kenmerken als intermediair 

l\=17 Muzcn VIW Picassohof VI\\ 

Tevredenheid woning - p=0,52 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,03 
Tevredenheid woning - p=0,77 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,04 
Tevredenheid SWS - p=0,78 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,02 
Tevredenheid SWS - p=0,55 
Tevredenheid bouwmaterialen s=0,02 
Tevredenheid SWS - p=0,75 
Tevredenheid tussentijds veranderen s=0,03 
Tevredenheid woonsituatie - p=0,85 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,01 
Tevredenheid woonsituatie - p=0,75 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,03 

Tabet 22a: Complex. 

Globaal kan gesteld worden (zie tabel 22a) dat het wonen in de VIW van het Picassohof een 
intermediair is voor de verbanden tussen enerzijds de tevredenheid met de woonsituatie en 
anderzijds de tevredenheid met de flexibiliteit. Een mogelijke conclusie is dat de bewoners 
van de VIW van het Picassohof uitgezocht zijn op hun interesse voor de flexibiliteit van de 
woning. Deze bewoners weten daardoor duidelijker het verband te leggen tussen hun 
tevredenheid met de flexibiliteit en de tevredenheid met de woonsituatie. 

N=20 Ecnpcrsoonshuishoudcn T" cl·pcrsoonsh u ishomkn 

Tevredenheid woning - p=0,46 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,05 
Tevredenheid woning - p=0,51 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,03 
Tevredenheid woning - p=0,46 
Tevredenheid tussentijds veranderen s=0,05 
Tevredenheid woonsituatie - p=0,46 
Tevredenheid bouwmaterialen s=0,05 
Tevredenheid woonsituatie - p=0,65 
Tevredenheid plaats activiteiten s<0,01 

Tabel 22b: Huishouden. 
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Uit tabel 22b kan gesteld worden dat het zijn van een eenpersoonshuishouden een 
intermediair vormt voor de verbanden tussen enerzijds de tevredenheid met de woonsituatie 
en anderzijds de tevredenheid met de flexibiliteit. Dit is waarschijnlijk omdat de woning voor 
een tweepersoonshuishouden vrij krap is en er daardoor nauwelijks gebruik gemaakt kan 
worden van de flexibiliteit van de woning. 

\=17 \' rom, Man 

Tevredenheid woning - p=0,50 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,05 
Tevredenheid woning - p=0,55 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,03 

Tabel 22c: Ges!acht. 

Naast het zijn van een eenpersoonshuishouden heeft het zijn van het vrouwelijke geslacht ook 
een grote invloed op het verband tussen de tevredenheid met de flexibiliteit en de woning (zie 
tabel 22c). Waarom is niet duidelijk. 

l\=22 Ongt·hLmd Andere, ormcn 

Tevredenheid woning - p=0,56 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,01 
Tevredenheid woning - p=0,58 
Tevredenheid plaats activiteiten s=0,01 
Tevredenheid woning - p=0,50 
Tevredenheid tussentijds veranderen s=0,02 
Tevredenheid SWS - p=0,46 
Tevredenheid bouwmaterialen s=0,03 
Tevredenheid SWS - p=0,64 
Tevredenheid tussentijds veranderen s<0,01 

Tabel 22d: Burgerlijke staat. 

Bovendien is het ongehuwd zijn ook een grote invloed op het verband tussen de tevredenheid 
met de flexibiliteit en de woning (zie tabel 22d). Dit hangt samen met het aantal personen in 
de woning (zie tabel 22b ). 

N=I7 Fl 1650,- tot fl 2 700,- Fl 2 700,- tot fl -B50,-

Tevredenheid woning - p=0,79 
Tevredenheid tussentijds veranderen s=0,03 
Tevredenheid SWS - p=0,82 p=0,73 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,03 s=0,04 
Tevredenheid SWS - p=0,89 
Tevredenheid bouwmaterialen s=0,01 
Tevredenheid SWS - p=0,89 
Tevredenheid tussentijds veranderen s=0,01 
Tevredenheid woonsituatie - p=0,84 
Tevredenheid binnenwanden verplaatsen s=0,02 

Tabel 22e: Inkomen. 

Deze laatste tabel 22e laat duidelijk zien dat het hebben van een laag inkomen een duidelijke 
invloed heeft op het verband tussen de tevredenheid met de dienstverlening van SWS en de 
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tevredenheid met de flexibiliteit. Deze bewoners hebben niet het geld om de woning helemaal 
naar hun eigen wensen in te richten en zijn dus meer afuankelijk van SWS. Het hebben van 
een hoger inkomen zorgt juist weer voor een duidelijk verband tussen de tevredenheid met de 
woning zelf en de tevredenheid met de flexibiliteit. 

Samengevat 

Terugkijkend op het conceptueel model zijn de volgende variabelen blijven staan (zie figuur 
7). Ten eerste is er een positief verband tussen de tevredenheid met de woonsituatie en de 
flexibiliteit. Er is echter geen significant verschil tussen de tevredenheid met de woonsituatie 
en het wel of niet wonen in een vrij indeelbare woning. Indien de woning echter totaal geen 
flexibiliteit biedt, is de waardering laag. 
Daarnaast is het verband onderhevig aan 'n drietal invloeden. In de eerste plaats is het bekend 
zijn met de flexibiliteit en er bewust voor gekozen hebben een positieve factor bij de 
tevredenheid van de woonsituatie. Voorlichting kan hierbij een grate rol spelen. 
Ten tweede is het belangrijk dat er in de woning ook daadwerkelijk een aantal zinvolle 
indelingsvarianten mogelijk zijn. Dit is bij De Muzen bijvoorbeeld niet het geval. Een laatste 
invloed is het type huishouden dat de woning bewoont. Niet elk huishouden wil en is geschikt 
voor de flexibele woningen. Voorwaarde voor een hoge waardering van de woonsituatie (en 
de flexibiliteit) is dan ook dat de bewoner behoort tot de doelgroep waarvoor het gebouwd is. 

Te,recknhcid woonsituatie 

Mate, an tlexihiliteit 

Figuur 7: De aanwezige verbanden. 

(+) 

Tc, redenheid tln.ihiliteit 

(+) (+) 

Bewust zijn van flexibiliteit 

Indelingsmogelijkheden 

Doelgroep flexisten 
(0) = geen verband 
( +) = verband aanwezig 
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Factor lndi«.:ator \'ariahl'kn 

Tevredenheid woonsituatie ( 1) Tevredenheid fysieke woonsituatie • Tevredenheid woning 
• Tevredenheid gebouw 
• Tevredenheid omgeving 
• Tevredenheid SWS 
• Prijs/kwaliteitsverhouding 
• Tevredenheid woonsituatie 

Aspiratiebeeld • Vorige woonsituatie 
• Vorige woning VI 
• Weer kiezen voor VIW 

• Belangrijkste reden 
verhuizing 

• Minder belangrijke reden 
• Minst belangrijke reden 

• Verhuisplannen 
• Belangrijkste reden 

verhuisplannen 

• Minder belangrijke reden 
verhuisplannen 

• Minst belangrijke reden 
verhuisplannen 

Tevredenheid flexibiliteit (2) Tevredenheid flexibiliteitsaspecten • Tevredenheid verplaatsbare 
binnenwanden 

• Tevredenheid keuze 
bou wmaterialen 

• Tevredenheid plaatsen 
acti viteiten 

• Tevredenheid tussentijds 
veranderen 

Mate van flexibiliteit ( 4) Mate van flexibiliteit • Complex 
• Type woning 

• Mate van flexibiliteit 
Kennis flexibiliteit (6) Bekendheid • Bekendheid verplaatsbare 

binnenwanden 

• Bekendheid keuze 
bouwmaterialen 

• Bekendheid plaatsen 
acti viteiten 

• Bekendheid tussentijds 
veranderen 

Voorlichting • VI reden voor keuze woning 

• Meer voorlichting 
• Aanpasmogelijkheden 
• Kosten en tijd 
• Indeling bij verhuizing 
• Adressen bouwbedrijven e.d . 

• Uitgebreide handleiding 
Gebruik flexibiliteit (7) Inrichting/indeling • Geld nodig voor indeling 

• Geld nodig voor inrichting 
• Geld geschat voor indeling 

• Geld geschat voor inrichting 

• Netto rnaandinkomen 

• Hulp bij indeling 

• Ovemarne 
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• Verwachte problemen 
Werkelijk gebruik • Locatie logeren 

• Locatie wassen/strijken 

• Locatie werk/studie 

• Locatie eten 
• Locatie opbergen 

• Locatie hobby 
• Locatie spelen 

• Locatie ontspannen 
• Locatie bezoek 

Structurele kenmerken (8) Huishoudenskenmerken • Huishouden 

• Geboorte groep uzelf 

• Geboorte groep partner 
• Geslacht uzelf 

• Geslacht partner 

• Opleiding uzelf 
• Opleiding partner 
• Situatie uzelf 
• Situatie partner 

• Burgerlijke staat 

• Netto inkomen 
• Lichamelijke problemen 

Complexkenmerken • Subgroepen (complex) 
• Mate van flexibiliteit 
• Type woning 
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De doelgroep 
Om de vraag naar flexibiliteit in kaart te brengen (zie figuur 1) is eerst gekeken naar welk 
type huishouden wat voor soort flexibiliteit wenst. Met andere woorden, er is gekeken 
naar het verband tussen de structurele kenmerken van de huidige bewoners van de VIW 
en de GW en de vraag naar flexibiliteit. Aan de bewoners van de VIW is gevraagd hoe ze 
tegenover aanvullende flexibiliteitsaspecten staan; aan de bewoners van de GW is 
hetzelfde gedaan maar daarbij zijn ook de flexibiliteitsaspecten betrokken die in de VIW 
aanwezig zijn. Daamaast is gekeken naar het bewust gekozen hebben voor een VIW 
aangezien dit een interesse aantoont in flexibiliteit. Tevens is gekeken naar het wederom 
kiezen voor een VIW op het moment dat de bewoner wil gaan verhuizen. Dit geeft in 
ieder geval een bepaalde interesse aan en indirect ook de tevredenheid met de huidige 
flexibiliteit. 
De gevonden Kruskal-Wallisverbanden zijn nader bekeken. Uiteindelijk zal getracht 
warden profielen te schetsen t.a.v. de vraagkant naar flexibiliteit met daaropvolgend de 
invulling van de flexibiliteit aan de aanbodkant vanuit de vormen van flexibiliteit zoals 
deze bij het literatuuronderzoek gedefinieerd zijn. 

Structurck kcnmcrkcn 

Litcratuur flcxibiliteit 

Figuur l : Vraag en aanbod. 

Vraag naar flexibiliteit 

Vraag naar tlcxibilitcit: 
• lkwuste keuze VIW 

• Weer kiacn ,oor VJ\V 

• Aanvulknde 
fkxihiliteitsaspci:ten 

Vormcn rnn flcxibilitcit 

Prolickn 
tlexist 

Aanhod 

Het eerste gevonden verband is de leeftijd van de huurder en de vraag naar inspraak en de 
keuze in badkamer/keuken. Er wonen in de VIW over het algemeen geen huurders van 
voor 1960. De groep van 1960 tot 1969 heeft meer vraag naar inspraak (62,5%) en het 
zelf kunnen plaatsen van de badkamer en de keuken (87,5% ). Dit in tegenstelling tot de 
groep geboren na 1969 (14% resp. 27%). 

Ook zat er een verband tussen de gewone woningen van de twee complexen en de 
flexibiliteitsaspecten inspraak, verplaatsbare binnenwanden en het zelf kunnen plaatsen 
van de activiteiten. De gewone huurders van het Picassohof hebben meer interesse (zo'n 
60%) in aanvullende flexibiliteitsaspecten dan de huurders van De Muzen (zo'n 30%). 
Het type huishouden is daar ook veel gevarieerder. 

Daarnaast is er ook een verband tussen de mate van flexibiliteit en de vraag naar 
flexibiliteit (zie figuur 2). Mensen met een relatief flexibele woning waarderen dit wel en 
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Figuur 2: Mate van tlexibiliteit. N=99 

vragen naar nog meer 
flexibiliteit (52%). Mensen 
met een gemiddelde woning 
zijn tevreden en hebben 
geen behoefte aan meer 
flexibiliteit (ongeveer 25%), 
en mensen met een totaal 
niet-flexibele woning voelen 
zich beperkt en zouden 
graag meer flexibiliteit in de 
woning willen zien 
(ongeveer 70%). 

80 -.---- --------------.,.,.,,,.~--

60+-----------------
40 

20 

0 

Mate van flex2 Mate van flex3 Mate van flex4 Mate van flex5 

■ Kiezen voorVIW ■ Verplaatsbare binnenwanden 

Het volgende verband zit tussen het type huishouden van de gewone woningen en de 
vraag naar flexibiliteit in de vorm van het kiezen voor een VIW, het kunnen verplaatsen 
van binnenwanden en het tussentijds kunnen aanpassen van de woning. Het verband laat 
zien dat de vraag onder 1-persoonshuishoudens meer aanwezig is (zo'n 50%) dan onder 
2-persoons-huishoudens (andere huishoudens komen niet voor). De 2-persoons
huishoudens zijn minder geYnteresseerd (ongeveer 25%), omdat ze eigenlijk op zoek zijn 
naar een eengezinswoning om hun wooncarriere verder door te zetten. De woningen zijn 
wellicht ook aan de kleine kant om twee personen in te herbergen. 

Daarnaast is er een verband tussen het geslacht van de huurder en de mogelijkheid om de 
woning groter te maken; mannen zien over het algemeen deze mogelijkheid graag in hun 
woning (55%), vrouwen minder (24%). 
Niet alleen het geslacht doet er toe, ook de burgerlijke staat. Over het algemeen staan de 
ongehuwde (47%) of gescheiden (+/- 30%) huurders van de OW meer open voor 
flexibiliteit in de vorm van de woning groter kunnen maken, inspraak en het kiezen voor 
een VIW. 

De vraagkant vanuit de woonsituatie 

Naast de tevredenheid en vraag naar flexibiliteit is ook gekeken naar het verband tussen 
het type huishouden van de VIW en de tevredenheid met de woonsituatie. De 
tevredenheid met de woonsituatie heeft immers invloed op de tevredenheid met de 
flexibiliteit. Daarom is alleen gekeken naar verbanden die afwijken van de totale respons. 

Het eerste gevonden verband is dat de groep bewoners geboren in 1970 of later niet echt 
een duidelijke mening hebben over de tevredenheid met het gebouw. Ze vullen het 
"gewone" tevreden in. De oudere groep bewoners daarentegen hebben wel een duidelijke 
mening. Deze is globaal gezien ook "tevreden", maar er zit veel meer spreiding in het 
antwoord. Deze groep is wellicht een stuk kritischer omdat zeal meer woonervaring 
hebben. 

Een tweede verband is dat hoe hoger opgeleid (alleen relatief hoge opleidingsniveaus 
kwamen voor bij deze huurders), hoe kritischer de huurder. Ze hebben een meer 

62 



DOELGROEPSBEPALING 

uitgesproken mening dan het makkelijke "tevreden" dat de huurders met een middelbaar 
beroepsonderwijs (100%) invullen. 

Profiel flexisten 

De volgende stap is een profiel te schetsen van de doelgroep voor flexibele woningbouw. 
• 

• 

• 

• 

Een eerste leidraad is de leeftijd. Een ruimdenkende geest is niet verbonden aan 
leeftijd. In beide complexen zitten veelal jongeren, maar uit de analyse is gebleken 
dat ook de "oudere" jongeren belangstelling kunnen hebben voor flexibiliteit. Leeftijd 
vormt dus geen duidelijk kenmerk van de "flexisten". 
Een tweede leidraad is het aantal personen. Uit de analyse blijkt dat bij 
eenpersoonshuishoudens de kans op tevredenheid met de flexibiliteit groter is dan bij 
andere huishoudens. De oorzaak van dit verschil ligt hoogstwaarschijnlijk bij de 
beperkte grootte van de woning. Ook dit kenmerk is niet bepalend voor het profiel 
van de "flexisten". 
Daarnaast leek de burgerlijke staat een kenmerk zijn. Dit hangt nauw samen met het 
aantal personen (en dus de grootte van de woning). Ook dit huishoudenskenmerk is 
niet eenduidig te verbinden met het profiel van de "flexisten". 
Als laatste kenmerk is de opleiding een belangrijke indicatie. Hoger opgeleiden 
denken over het algemeen minder in stramienen en laten zich veel minder een 
bepaalde woonstijl opdringen. Uit de analyse is dit het enige kenmerk dat 
daadwerkelijk te verbinden is met de doelgroep "flexisten". 

De doelgroep "flexisten" is dus niet duidelijk in te kaderen met behulp van de 
huishoudenskenmerken zoals deze in de enquete zijn opgenomen. Alleen de hoogte van 
de opleiding van de persoon blijkt een indicatie te zijn van de mogelijkheid tot het 
behoren tot de doelgroep "flexisten". In het onderzoek is het soort beroep en opleiding 
van de huurders niet meegenomen. Uit het beeld, dat is verkregen bij de mondelinge 
afnames, bleken deze een belangrijke indicatie te zijn van de creativiteit van de persoon. 
Creativiteit is een belangrijk kenmerk van de "flexisten". Ook al zijn hiervoor dus geen 
statistische verbanden als bewijsvoering, toch is het aan te raden ook het soort beroep en 
opleiding als leidraad mee te nemen bij het vaststellen van de doelgroep "flexisten". 

Het aanbod 

Als laatste zal gekeken worden naar welke flexibele aspecten de flexisten belangrijk 
vinden in hun woning. Wat is de vraag? Waarop kan worden ingespeeld? En welke kant 
zou het aanbod dus op dienen te gaan? 

Daarvoor is eerst gekeken naar wat de mensen willen behouden aan flexibiliteit. Om dat 
te bekijken, is uitgegaan van de groep VIW-huurders die ook na deze woning weer 
aangegeven hebben te kiezen voor een VIW. Dit zijn in principe de huurders die echt 
gei'nteresseerd zijn in flexibiliteit. Deze huurders waarderen de bestaande flexibiliteit van 
hun woning als volgt: 
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DOELGROEPSBEPALING 

Flcxibilitcit N=IS \\aanlcrin~ 

• Verplaatsbare binnenwanden • Tevreden 

• Bepalen bouwmaterialen • Tevreden 

• Plaatsen acti viteiten • Tevreden 
• Tussentijds veranderen indeling • Neutraal 

Tabel 1: Waardering flexibiliteit huurders met interesse. 

Daarna is gekeken naar wat diezelfde huurders van de flexibele woningen aan 
aanvullende flexibiliteit willen. Aan aanvullende flexibiliteitsaspecten willen ze het 
volgende: 
• inspraak; 
• bepalen keuken en badkamer. 

Als laatste is gekeken wat de huurders van de gewone woningen naar aanleiding van hun 
profiel aan flexibiliteit in een woning willen hebben. Ook hier is dus uitgegaan van de 
groep huurders, die hebben aangegeven na deze woning te kiezen voor een flexibele 
woning. De huurders van de gewone woningen zien graag de volgende 
flexibiliteitsaspecten in hun woning: 
• inspraak; 
• verplaatsbare binnenwanden; 
• plaatsen activiteiten; 
• tussentijds veranderen indeling; 
• woning groter kunnen maken. 

De aanbodkant ziet er dus als volgt uit. 
• De aanwezige flexibiliteitsaspecten als het kunnen verplaatsen van de binnenwanden, 

het bepalen van de bouwmaterialen, het plaatsen van de activiteiten en het tussentijds 
veranderen van de indeling. 

• De aanvullende flexibiliteitsaspecten als inspraak in het bouwproces, het bepalen van 
de plaats van de keuken en badkamer en de mogelijkheid om de woning groter (of 
kleiner) te maken. 
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IX 

Overzicht verbeterpunten 
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Aspect woonsituatic V crhctcrpuntcn 
Kortc tcrmi"n 

Prcstatil•s 

Woning 

Gchouw 

Omgc,ing 

sws 

:\liddl'llanuc tcnni"n 

Woning 

Gchouw 

Afwerking door SWS • Bij mutaties "overschilderbaar" maken 
Niet genoeg circulatie in het 
ventilatiesysteem (De Muzen) 
Stank en lawaai door ventilatie 
Plaats en aantal stopcontacten 
(voomamelijk De Muzen) 
Scheuren in wanden 

• Een technisch volwaardige oplossing met minimale 
circulatie van 0,9 A 10-3 m3 per m2 

• Minder geluid (< 30 dB(A))9 en stank 
• Bij renovatie of nieuwbouw meer stopcontacten 

• Zie afwerking door SWS 
Niet genoeg bergruimte (De 
Muzen) 

• Bij renovatie meer bergruimte creeren 

Contact met medebewoners 
(Picassohof) 

• Tactische beslissing van SWS 

Lawaai-overlast door metalen 
branddeur en constructie in de 
gang (De Muzen) 

• Constructie aanpassen tot 35 dB(A) 

K waliteit en frequentie van de • 
schoonmaak 
Wateroverlast in hal (De Muzen) • 
Contact met buurtbewoners • 
(Picassohof) 
Achteruitgang van het • 
winkelcentrum (De Muzen) 
Junks/drugsgebruik (het • 
Picassohof) 
Gevaarlijke verkeerssituatie • 
Muzenlaan (De Muzen) 

Tactische beslissing voor alle complexen 

Wateroverlast voorkomen 
Tactische beslissing van SWS 

De gemeente wijzen op deze kritiek van de bewoners 
en gezamenlijk proberen de omgeving te upgraden 
Idem 

Idem 

Over het algemeen meer de KLANT CENTRAAL stellen 
Openingstijden SWS 
Telefonische bereikbaarheid 
Snelheid reparaties 
Betrouwbaarheid 

• Verruimen naar 1 avond en/of zaterdag 
• Betere personele bezetting, klantvriendelijker 

Juiste en tijdige informatie 
Onvriendeli"ke medewerkers 
Verbeterpunten van korte termijn • 

Verbeteren bouw roces • 
Relatie woonkamer-slaapkamer 1 • 
Grootte woonkamer • 
Relatie woonkamer-balkon 
Onderhoudsstaat buitenkant 

Bewonerssamenstelling 
Veiligheid entree 

Uiterlijk gebouw 

• 
• 
• 
• 

• 

Het vermijden en verbeteren van fouten gemaakt bij 
deze complexen bij toekomstige projecten 
Richtli'nen basis-PvE o stellen 
Korte looproute, naast elkaar 
25 m2 voor 99% tevredenheid (20 m2 voor 77% 
tevr.) 10 

Korte looproute, naast elkaar 
Kan o ho er ni veau, tactische beslissin 
Homogeen (meer onderzoek mogelijk) 
Gebruik van videofoon, geen donkere, 
onoverzichtelijke plekken creeren 11

, Politie 
Keurmerk 
Verder onderzoek noodzakeli"k om vast te stellen 

9 Uit "Bouwbesluit" 
10 Oppervlaktes woonkamers van resp. De Muzen en het Picassohof 
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• Onderhoud gebouw waardoor het uiterlijk naar tevredenheid is 
• Kano ho er niveau, tactische beslissin 

Omgl'\ ing • Groen voorzieningen • Blokniveau 2-9 m /inw., buurtniveau 1,6-7 m /inw., 
wijkniveau 4,3-11 m2/inw. 12 

• Onveilig in de omgeving • Overzicht, verlichting, betrokkenheid buurt 

• Bushalte • 2 min. (200m.) is afdoende, fre uentie is belan ri'k 
sws • KLANT CENTRAAL stellen 

• Klantvriendelij kheid • Klantgerichter 

• Snelheid reparaties • Verbeteren reparatie procedure & klachtenmelding, 
gebruik internet voor klachtenmeldingen 

• Telefonische bereikbaarheid • Betere ersonele bezettin 
\Voonsituatic • Tevredenheid woning • Zie middellange termijn punten van de woning 

• Tevredenheid SWS • Zie middellan e termi · n unten van SWS 
Lan"l' tl'rmi'n • De organisatie en het • Informatie als algemene kennis gebruiken en opslaan 

bouwproces optimaliseren in een databestand 
• Conclusies van meerdere evaluaties doortrekken naar 

de toekomst 

• Het in kaart brengen van trends . 

• 0 timaliseren PvE 

Aspect \\oonsituatic Vcrhctcrpuntcn 
Kort<.· tcnni'n 

Presta tics 

Woning Mogelijkheden binnenwanden • 
verplaatsen 
Mogelijkheden tussentijds 
veranderen 
Flexibele aansluitingen voor TV, 
telefoon, wasmachine, 
stopcontacten e.d. (voornamelijk 
De Muzen) 
Extra bergruimte nodig (De 
Muzen) 
Aanvullende flexibiliteitsaspecten 
van Woonkeur 

i\liddcllanoc tl'rmi'n Verbeterpunten van korte termijn • 

Woning 
Verbeteren bouw roces • 

VERBETERPUNTEN 
Mogelijkheden binnenwanden • 
verplaatsen 
Mogelijkheden tussentijds • 
veranderen 
Flexibele aansluitingen (voor TV, • 
telefoon, wasmachine, 
stopcontacten e.d.) 
Extra ber ruimte nodi • 

11 Uit "Sociaal veilig ontwerpen" 1990 
12 Uit "Groen in de wijk" 1980 

Geen, niet mogelijk 

Het vermijden en verbeteren van fouten gemaakt 
bij deze complexen bij toekomstige projecten 
Richtli'nen basis-PvE o stellen 

Meer mogelijke indelingsvarianten 

Idem 

Een groot aantal aansluitingen voor TV, telefoon, 
wasmachine e.d. 

Meer ber ruimte creeren 
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• Aanvullende flexibiliteitsaspecten • Kijken welke haalbaar zijn en vervolgens toepassen 
van W oonkeur in woning 

RICHTLIJNEN 

• 

• 
• 

• 

Tevredenheid binnenwanden en • 
de tevredenheid plaats activiteiten • 

• 
Aanvullende flexibiliteitsaspecten • 

Tevredenheid tussentijds • 
veranderen • 
De organisatie en het bouwproces • 
optimalisteren 

• 

Open, neutrale lay-out 
Overdimensionering 
Flexibele aansluitingen/installaties voor apparatuur 
Ex erimenteren 
Flexibiliteit niet alleen voor de eerste huurder 

Informatie als algemene kennis gebruiken en 
opslaan in een databestand 
Conclusies van meerdere evaluaties doortrekken 
naar de toekomst 

• Het in kaart brengen van trends 
• Optimaliseren PvE 

• Flexibiliteit in de toekomst • Voorlichting (aanpassen inschrijvingsprocedure)) 
• Selecteren doelgroep (aanpassen verdeelsleutel en 

aanbiedingsprocedure) 
• Nichemarketin 
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